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Уважаеми членове на Общото събрание,
Изминалата година ни даде много поводи за удовлетворение от постигнатите резултати, както ще видите от отчета на ректорското ръководство за периода 2020/2021.
Задълбочаващата се епидемична ситуация и съпътстващата я икономическа криза отправиха предизвикателството да бъдем креативни и проактивно
да търсим нови възможности за допълнително финансиране, да участваме
в международни проекти, да увеличим броя на стратегическите партньори,
както и да експериментираме с иновативни техники в кандидатстудентската
кампания.
Най-хубавото от всичко е, че можем да се похвалим с успешно проведената
кандидатстудентска кампания и ръст на новоприетите студенти, в това число
и платено обучение, независимо от отрицателните демографски, социални и
икономически тенденции.
Наблюдава се повишаване на интереса за обучение в УНСС, като през последните 2 години ръстът е най-голям и отчетлив – 17%. Нарасна относителният
дял на платеното обучение, като тази година той е повече от 1/3 от новоприетите
студенти в ОКС „бакалавър“. През настоящата учебна година почти възстановихме нивата на общия брой новоприети магистри от 2017 г., като платено обу-

чение вече съставлява 90% от тях. Приходите от такси за учебната 2021/2022
година са 14 млн. лв. въпреки намалението на държавната поръчка със 7%.
Освен големия авторитет на УНСС значение за тези резултати има въвеждането на кандидатстването по специалности. За кандидат-магистрите създадохме 13 нови, модерни и желани от бизнеса програми.
Стартирахме дуална програма на английски език с Университета за чуждестранни изследвания в Тиендзин, Китай. Подписахме и първия меморандум в най-новата ни история за дуална магистърска програма на руски език с
университети от Руската федерация – с Московския технически университет
по комуникации и информатика (МТУСИ), както и с Московския авиационен
институт, и с Университета в Новосибирск (СибГУТИ), с което очакваме ръст
на чуждестранните студенти догодина.
Успяхме да дигитализираме всички процеси в Университета – от изпитите,
през онлайн обявяването на класирането до онлайн записването. Дигитализиран е и процесът за кандидатстване в студентските общежития и издаването
на уверения. Студентите вече ползват 21 онлайн услуги. От тази година електронната студентска книжка е достъпна и за магистрите.
Паралелно с дигитализацията възникна въпросът за сигурността в киберпространството. Оценявайки високо този приоритет, създадохме и нова заместник-ректорска длъжност по дигитализация и киберсигурност.
Участваме в два големи дигитални проекта. ENGAGE.EU е част от водещата инициатива на ЕК „Европейски университети“ за формиране на транснационални мрежи от висши училища, които ще представляват университетите
на бъдещето. Седемте икономически университета партньори в ENGAGE.EU
създават съвместни курсове, модули и програми за обучение, развиват изследователски мрежи и осигуряват активна връзка с бизнеса, неправителствения
и публичния сектор. Дейностите се финансират по два проекта с безвъзмездна финансова помощ в общ размер над 7 млн. евро за седемте партньора.
Вторият важен проект е за дигитализация на учебния процес – „Икономическо образование в България 2030“, на обща стойност близо 5 млн. лв. за
участващите партньори. Чрез средствата по сключените през 2021 г. договори
по международни и национални проекти бюджетът на Университета ще бъде
подпомогнат с над 5 млн. лв.
Изведохме като приоритет научноизследователската дейност, като за целта
намалихме учебната натовареност, електронизирахме и облекчихме процесите

по организиране, провеждане и отчитане на университетските конкурси за научни проекти. Създадохме много възможности за мобилност. Нашето научно
издание Еconomic Alternatives вече е индексирано в научната база данни Scopus.
В Университета успешно беше въведен и софтуер за проверка на оригиналността на академичното творчество. Въвеждаме нови модели на финансиране
на международно видимата научна продукция на Университета, печелим все
повече международни и национални проекти, разработваме нови механизми за
активно материално стимулиране на публикационната активност.
Използвахме времето на социална изолация, за да направим подобрения
и в материалната база. Въведохме в експлоатация най-новия корпус „К“ без
санкции от управляващия орган на финансиращата програма. Със собствени
сили реновирахме 60 учебни зали и кабинета, което прави над 70% обновен
сграден фонд за последните две години.
Министерският съвет отпусна на УНСС 10 млн. лв. целеви средства за ремонт на три студентски общежития. Със съдействието на Студентския съвет
беше извършен ремонт на общите части в бл. 9.
Отчетът за изпълнение на политиката за развитие на УНСС получи от министъра на образованието и науката една от най-високите годишни оценки –
3,93 при максимална възможна оценка 4,00. С това успеваемостта на изпълнение на залегналите в договора управленски цели е оценена на 98,25%.
Уважаеми колеги,
„Нещата не се случват. Нещата са направени да се случват“, казва Джон
Кенеди. Затова определям постигнатия висок резултат като сериозна оценка
за усилията на цялата академична общност. Тя е и задължение да отстояваме
все така всеотдайно авторитета на УНСС и да надграждаме постигнатото за
столетие от поколения блестящи учени и общественици.
Благодаря на всички вас за доверието и съпричастността!
Желая ви една вдъхновяваща и удовлетворяваща 2022 година!
Бъдете здрави!

проф. д-р Димитър Димитров,
ректор на УНСС
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І. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Авторитетът на УНСС в публичното пространство е важен и неоспорим
фактор за успешно проведената кандидатстудентска кампания за прием в
ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ за учебната 2021/2022 г. Въведените
иновации в процеса на кандидатстване и обучение, разширяването на материалната база, модернизираният спортен комплекс, безплатният достъп до
интернет и електронната библиотека, електронизацията на учебната, научноизследователската и административната дейност, кариерното развитие и
мобилността на студентите допринасят за утвърждаването на Университета
като лидер в българското висше образование. Зад успешно проведената кампания за постигане на общата цел стоят управленските решения на ръководството, подкрепени от екипната работа на администрацията. Служителите от
дирекция „Учебна дейност“ осигуриха отличната комуникация и организация на процесите съвместно с всички административни структурни звена,
запазвайки добрите практики и вземайки адекватни за пандемията решения.
Всички заедно допринесоха за дигитализацията на учебния процес и за успешната кандидатстудентска кампания.
С ефективни стратегически решения бе преодоляна негативната тенденция, свързана с намаляващия брой кандидат-студенти, вследствие на демографската криза, конкуренцията между висшите училища, желанието на кандидат-студентите да продължат образованието си в университети зад граница и не на последно място нарастващата криза, породена от пандемията
COVID-19. Всичко това наложи ускоряването на процесите на дигитализация, вземането на бързи и адекватни решения по организирането и провеждането на кандидатстудентските кампании, а така също и по планирането,
организирането, провеждането и контрола на обучението на студентите в
ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Предложените от ръководството решения бяха утвърдени от Академичния съвет или намериха отражение в изцяло
преработения нов Правилник за учебната дейност, приет от АС на
10.11.2021 г., както и в правилниците за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Някои съществени промени, касаещи приема и
обучението на студентите, са:
 Основната промяна в кандидатстудентската кампания за прием в ОКС
„бакалавър“ за учебната 2021/2022 г. се характеризира с кандидатстването по специалности.
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 Утвърдена е методика за определяне на план-приема на студенти държавна поръчка в ОКС „бакалавър“ по специалности. Методиката е съставена така, че да отразява кандидатстудентския интерес от предходните години и да бъде използвана в дългосрочен план при разпределяне на броя на студентите държавна поръчка по специалности.
 За приемни изпити в УНСС се признават оценките от държавен зрелостен изпит по български език и литература, върху профилирана подготовка в XI и XII клас по български език и литература, математика,
история и цивилизации, география и икономика, информатика, информационни технологии, предприемачество, върху общообразователна
подготовка по учебния предмет математика, изучаван в XI и в XII клас.
 За специалностите с чуждоезиково обучение или с преподаване на английски език, кандидатите се класират при успешно положен приемен
изпит по чужд език с оценка минимум добър (4,00), успешно положен
държавен зрелостен изпит по чужд език, завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език или притежават сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.
 За учебната 2022/2023 г. кандидатстудентските изпити ще бъдат само в
електронен формат и ще се провеждат в тестовите центрове на УНСС.
 Устните изпити по география на България, история на България и български език и литература за кандидат-студенти със сензорни увреждания и кандидат-студенти с парализа, която възпрепятства полагането
на електронен конкурсен изпит, ще се провеждат през всички кандидатстудентски сесии от комисии, съставени в деня на изпита.
 Националното състезание по приложна информатика и статистика няма да се организира във връзка с КСК 2022. Средношколците ще могат
да участват в състезанието по приложна информатика, организирано от
катедра „Информационни технологии и комуникации“, и по статистика, организирано от Националния статистически институт.
 Приемът за всички специалности в ОКС „магистър“ се извършва чрез
конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит в електронен формат – единен кандидатмагистърски тест за всички кандидати.
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 Отменена е индивидуалната форма на обучение в ОКС „магистър“ и
случаите, в които се прилага, в т.ч. няма да се редуцира хорариума за
маломерните групи в ОКС „магисър“ след 1 семестър, както и отчетените часове по чужд език в ОКС „магистър“ за специалности и курсове, в които броят на студентите е под минималния за формиране на
група.
 Съгласно утвърдените през 2020 г. Правила за одобряване, наблюдаване и обновяване на учебната документация, съставът на Комисията за
оценяване и одобряване на програмите за обучение в УНСС стартира
успешно своята работа във връзка с приетите през 2021 г. 13 нови магистърски програми.
 Утвърдена бе методика за оценка на качеството на образователния
процес от студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, която дава възможност на ръководството на Университета да взема целесъобразни управленски решения.
 Изготвен е проект на Правилник за организация и провеждане на дистанционна форма на обучение в УНСС, който е съобразен с Наредбата
за държавни изисквания за организиране на дистанционна форма на
обучение, обнародвана в ДВ през март 2021 г. Правилникът ще бъде
предложен за обсъждане и утвърждаване на АС през декември 2021 г.
 Във връзка с обучението по специалности, от учебната 2022/2023 г.
няма да се организират условни сесии. Условните изпити ще се полагат
в рамките на редовните и поправителните сесии за специалността.
 Възстановяването на студенти няма да се извършва въз основа на КСК,
а със заявление до ректора и такса, равна на таксата за кандидатстване
за съответната година.
 Годишната поправителна сесия ще се организира преди началото на
предстоящата учебна година, с продължителност 1 седмица.
 Във връзка с горното решение е актуализиран графикът на учебния процес за 2021/2022 учебна година за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.
 Уеднаквен е съставът на държавните изпитни комисии за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ съобразно изискванията в ЗВО.
 Датите за държавните изпити и за защитите на дипломни работи, както
и съставът на комисиите, се предлагат от катедрите в срок до 3 месеца
преди датата на провеждане на държавния изпит/защитата на дипломна
работа с цел обявяването им не по-късно от 2 месеца преди утвърдената дата.
Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.
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В следващите раздели на частта „Учебна дейност“ са представени конкретните дейности, предприети от дирекция „Учебна дейност“, ЦДО – София,
РЦДО – Хасково, Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели, дейностите по управление на качеството и акредитациите на
УНСС, както и постигнатите резултати.

А. ОКС „БАКАЛАВЪР“
А.1. Кандидатстудентска кампания
Усилията на всички служители, ангажирани в кампанията, бяха насочени
в посока поддържане на засилен интерес за кандидатстване по специалности
и преформатиране на кандидатстудентската кампания спрямо новите реалности, наложени от кризата COVID-19. Благодарение на натрупания положителен опит от изминалите години и стремежа за повишаване на конкурентоспособността бяха реализирани дейности, които допринесоха за запълване
на местата за прием – държавна поръчка и платено обучение.
1. Създадохме нова, атрактивна и по-достъпна визия на информационната уебстраница за прием на кандидат-студенти, даваща актуална информация за кампанията (www.priem.unwe.bg).
2. Активно участвахме в изготвянето и отпечатването на справочник
за кандидат-студенти с актуализиран Правилник за прием на студенти
в ОКС „бакалавър“ за учебната 2021/2022 година и документи за кандидатстване, като ги направихме достъпни и през сайта на УНСС. Оповестихме графиците на предварителните изпитни сесии, редовната кампания, класиранията, потвърждаванията и записването на новоприети студенти.
3. Участвахме в изработването на рекламни материали и провеждането на рекламните мероприятия сред училищата съвместно с отдел
„Връзки с обществеността и маркетинг“, Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет на УНСС: онлайн
срещи с гимназии, дейности с кариерните центрове и организации, форуми,
кандидатстудентски борси, панорами и инициативи на различни организации и регионални управления на образованието.
Все повече въпроси и интерес кандидат-студентите имат към възможностите за самоподготовка, търсят се нови учебни помагала с актуално съдържание. Поставяха се въпроси за предлаганите и организирани практики и
14
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стажове в Университета, възможностите за участия по програма „Еразъм“,
условия за настаняване в общежития и получаване на стипендии.
Важна положителна промяна беше дадената възможност на първенците
от националните състезания и конкурси да кандидатстват за всички специалности в желаното направление, което спомогна и за засиления интерес към
тези състезания. Беше създадена необходимата организация, включително
корекция в сайта на Университета. По решение на АС се организира и ново
състезание – „Национално състезание по икономика и управление“, за прием
в специалности от направление „Икономика“ и направление „Администрация и управление“. Повиши се и делът на кандидат-студентите, участвали в
повече от едно от състезанията. УНСС призна оценка „отличен 6“ за резултат от конкурсен изпит на 296 участници от общо 13 организирани състезания. Общият брой кандидат-студенти, подали документи за класиране със
сертификати, е 191.
Важна роля за тази положителна тенденция традиционно има Асоциацията на икономическите училища в България, действията на ръководството и
членовете ѝ за популяризирането на 4 от най-масовите състезания сред
средношколците, тяхната подготовка и мотивиране за участие, а също така и
активността на отделни катедри по отношение на организирането на състезания или участието в организацията на състезания от външни институции.
Първенци от организирани по решения на АС
национални състезания (НС)/конкурси (НК)
в УНСС

12
клас

11
клас

Подали
документи
за класиране

1

2

3

4

1. НС по икономикс

22

50

48

2. НС по финанси и счетоводство

34

0

34

3. НС по приложна информатика и статистика

10

0

8

4. НС по икономика и управление

24

0

22

5. НС по приложна информатика

37

0

25

6. НК за написване на есе
на социалнополитическа тема

7

0

6

7. НК „Млад икономист“

1

0

0

8. НК за написване на есе
на социално-икономическа тема

5

2

4

9. НК за написване на есе на чужд език в областта
на международните икономически отношения

16

0

14
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Продължение
1

2

3

4

10. НС за творчески разработки по медии
и журналистика

21

0

16

11. НС „Най-добра бизнес идея“

9

0

2

12. НК за написване на есе на чужд език
в областта на международните отношения

6

0

6

13. Европейска олимпиада по статистика

24

28

6

Общо: 296

Общо: 191

Удължаването на обявеното извънредно положение на територията на Република България и осъществяването на превенция срещу заразяване с
COVID-19 на преподаватели, служители и кандидат-студенти в УНСС, наложиха бързи и адекватни промени в хода на кандидатстудентската кампания.
Създаде се организация кандидат-студентите своевременно да подават заявления за смяна на изпитните сесии, промяна на вече заявени изпит, за възстановяване на такси от непроведени предварителни сесии.
С цел по-доброто обслужване и през текущата година работното време на
служителите от Центъра за прием на документи беше изцяло съобразено с
кандидат-студентите.
Общо за кандидатстудентската кампания за прием в ОКС „бакалавър“ за
учебната 2021/2022 година се проведоха следните предварителни, редовни и
допълнителни приеми:
Организирани
сесии

Срок за подаване
на документи

Период на явяване
на изпити

Общ брой
кандидатстуденти

1

2

3

4

Първа ЕлЕПИ

25 януари – 12 февруари

15 – 19 февруари

0

Втора ЕлЕПИ

22 февруари – 19 март

23 – 26 март

0

Трета ЕлЕПИ

29 март – 09 април

12 – 16 април

0

Четвърта ЕлЕПИ

19 април – 07 май

10 – 15 май 2021

615
от тях 28
в ЦКПИ

14 – 29 юни

2 юли – 5 юли
786 заявени изпита

5238
от тях
492 в ЦКПИ

Редовна изпитна сесия

16
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Продължение
1

2

3

4

Допълнителен прием за
попълване на отделни
незаети места – м. юли

26 – 28 юли

–

611

Допълнителен прием с
индивидуална заповед

02 август – 08 септември

–

202

Допълнителен прием
за попълване на отделни незаети места –
м. септември

10 – 17 септември

18 септември –
12 кандидати с изпит

85

Допълнителен прием с
индивидуална заповед

20 септември –
29 октомври

2 кандидати –
с изпит

81

Пандемията наложи тенденция за кандидатстване с оценка от ДЗИ/матура
(87%) за сметка на участие в кандидатстудентски изпити, както и подаване
онлайн на документи. От 5238 подадени документа за редовната кампания,
3144 са подадени през системата за онлайн записване, а 492 документа са
приети от бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ).
Разпределението на кандидат-студентите по градове на завършено средно
образование е: София – 2210, следван от Стара Загора – 213, Пловдив – 177,
Бургас – 173, Плевен – 167, Перник – 166, Хасково – 154, Благоевград – 135,
Пазарджик – 115, Враца – 109 и т.н.
На фигура 1 е показано изменението на броя на кандидат-студентите през
последните пет години (уникални ЕГН). Налице е ясна тенденция на повишаване на интереса на кандидат-студентите към УНСС, като през последните 2 години растежът е най-голям и отчетлив – 17%.
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Фигура 1. Брой кандидат-студенти за периода 2017 – 2021 г.
Източник: Дирекция „Информационни технологии“ на УНСС, 15.10.2021 г.

Кандидатстудентската кампания на УНСС за прием в ОКС „бакалавър“ за
учебната 2021/2022 г. изпълни поставената цел от академичното ръководство – запълване на всички планови места и нарастване броя на записаните
студенти в първи курс, платена форма на обучение, като общият брой записани студенти през 2021 г. е 3371 (фигура 2). Отбелязян е ръст на новоприетите студенти, въпреки намалението на държавната поръчка (ДП) с 7%. На
фигура 3 ясно се вижда, че продължава да расте относителният дял на
платеното обучение, като тази година той е повече от 1/3 от общия брой
новоприети студенти в ОКС „бакалавър“. Постепенно се увеличава и броят
на новоприетите чуждестранни студенти, средно с 11 студенти годишно за
последните две години (фигура 4).

18
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Фигура 2. Новоприети студенти в ОКС „бакалавър“ за периода 2017 – 2021 г.
Източник: Дирекция „Информационни технологии“ на УНСС, 05.11.2021 г.

Фигура 3. Новоприети студенти в ОКС „бакалавър“
по начин на финансиране за периода 2017 – 2021 г.
Източник: Дирекция „Информационни технологии“ на УНСС, 05.11.2021 г.
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Фигура 4. Новоприети чуждестранни студенти за периода 2017 – 2021 г.
Източник: Дирекция „Информационни технологии“ на УНСС, 05.11.2021 г.

А.2. Записване и административно обслужване
на студенти – редовно обучение
През отчетния период за пръв път бе въведено онлайн записване за летния семестър на учебната 2020/2021 г. Успешно премина и записването на
студентите за следващ курс на обучение за учебната 2021/2022 г., а също и
записването на новоприетите студенти след всяко класиране, което се осъществи както присъствено, така и онлайн. Присъственото и онлайн записването на студентите се извърши по установения график и правила.
За класирането на студентите от професионалните направления/поднаправления по специалности след завършен втори курс се извърши следното:
 Бяха приети правила за класирането на студентите след втори курс по
специалности: условия за участие в класирането, подаване на състезателна карта, класиране, календарен план-график на дейностите по приема
и календарен план-график за записване в трети курс след класиране по
специалности;
 В резултат на извършените дейности беше приключена успешно кампанията по обработка, класиране и записване на студентите по специалности в трети курс за учебната 2020/2021 г.
За доброто административно обслужване на студентите в ОКС „бакалавър“ бяха спазени утвърдените добри практики и се създаде организация за:
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 получаване на електронни студентски книжки на новоприетите студенти и на студентите, класирани в специалности след втори курс;
 обновяване на данните в информационната система „Студент“ за студентски и социален статус, здравно осигуряване и др.;
 предварително онлайн заявяване на избираеми дисциплини и втори
чужд език за студентите с чуждоезиково обучение, което дава възможност за планиране на годишната заетост на преподавателите и формирането на потоци и групи за изборни дисциплини;
 генериране на електронни протоколи за всяка една от изпитните сесии;
 подаване на молби от студентите за явяване на държавни изпити, проверка за положените изпити по учебен план и генериране на изпитните
протоколи;
 изготвяне на санкции на подлежащите на прекъсване и отстраняване
студенти, в т.ч. и издаване на заповеди;
 обработване на подадени заявления от студентите за прехвърляне в
друга форма на обучение, специалност, за записване по втора (нова) специалност, в съкратени срокове на обучение, за удължени сесии,
за възстановяване на студентските права и др., в т.ч. и издаване на съответните заповеди;
 изготвяне на академична справка за всеки възстановен студент, която
се предоставя на Комисията за признаване и трансфер на кредити, за да
се определи курса, в който да бъде записан;
 записване за частично обучение на студенти от УНСС по определени
дисциплини, извън учебния план, или студенти от други висши училища в страната и чужбина по дисциплини, преподавани в Университета, като на всеки един се изготвя индивидуален план. При успешно
полагане на изпитите се изготвя удостоверение за успешно завършено
частично обучение;
 подаване на информация за дипломираните студенти от УНСС към регистъра на МОН, изготвяне, подписване, сканиране и изпращане към
МОН на дипломи за завършено висше образование в рамките на предвидените срокове.
Университетът предизвика интерес и сред значителен брой студенти от
други висши учебни заведения както от България, така и от чужбина. След
решение на Комисията за признаване и трансфер на кредити за определяне
курса на обучение, тези студенти бяха записани в желаната специалност при
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спазване на Правилника за учебната дейност на УНСС и Закона за висшето
образование (ЗВО).
Всекидневно се издаваха академични справки, уверения, удостоверения,
дипломи-дубликат и др. Обработваха се отговори на писма и други документи, изискващи проверки в електронната система „Студент“ и в Централен архив. Студенти, граждани или институции, бяха обслужвани както на
място в Университета, така и по телефона, и по имейли. Направена бе необходимата организация за обслужването на студентите предвид създалата се
обстановка с COVID-19, за да се избегне струпването им на едно място и да
се осигури спазването на дистанция.
Като единствен Университет, издаващ електронни студентски книжки, и
във връзка с извънредния брой парламентарни избори се наложи специална
организация, при която служителите от дирекция „Учебна дейност“ работиха извънредно преди и в деня на изборите за издаване на уверения за студентското положение на всички желаещи да гласуват.
Брой на записаните студенти редовно обучение от първи до четвърти курс
ОКС „бакалавър“ и от първи до пети курс за ПН „Право“ в УНСС
и приходи от такси за учебната 2021/2022 година,
зимен семестър (ДП – държавна поръчка, ПО – платено обучение)
Такса
ПО

Сума
ПО

Общо
брой
ДП+ПО

Общо
такси
ДП+ПО

5

6

7

8

9

59 000

60

804

48 240

296

107 240

250

53 000

54

804

43 416

266

96 416

228

250

57 000

22

804

17 688

250

74 688

„Администрация и управление“ –
IV курс

264

250

66 00

16

648

10 368

280

76 368

„Икономика“ – I курс

1508

250

377 000

531

804

426 924

2039

803 924

„Икономика“ – II курс

1397

250

349 250

324

804

260 496

1721

609 746

„Икономика“ – III курс

1793

250

448 250

128

804

102 912

1921

551 162

„Икономика“ – IV курс

1918

250

479 500

87

648

56 376

2005

535 876

„Обществени комуникации
и информационни науки“ – I курс

52

350

18 200

25

1043

26 075

77

44 275

„Обществени комуникации
и информационни науки“ – II курс

43

350

15 050

12

1043

12 516

55

27 566

„Обществени комуникации
и информационни науки“ – III курс

63

350

22 050

6

1043

6258

69

28 308

НАПРАВЛЕНИЕ

Брой
ДП

1

2

3

4

„Администрация и управление“ –
I курс

236

250

„Администрация и управление“ –
II курс

212

„Администрация и управление“ –
III курс

22

Такса
Брой
Сума ДП
ДП
ПО
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Продължение
2

3

4

5

6

7

8

9

„Обществени комуникации
и информационни науки“ – IV курс

1

64

350

22 400

2

991

1982

66

24 382

„Политически науки“ – I курс

96

350

33 600

16

1043

16 688

112

50 288

„Политически науки“ – II курс

67

350

23 450

6

1043

6258

73

29 708

„Политически науки“ – III курс

103

350

36 050

4

1043

4172

107

40 222

„Политически науки“ – IV курс

118

350

41 300

0

991

0

118

41 300

„Социология, антропология
и науки за културата“ – I курс

31

350

10 850

2

1043

2086

33

12 936

„Социология, антропология
и науки за културата“ – II курс

24

350

8400

2

1043

2086

26

10 486

„Социология, антропология
и науки за културата“ – III курс

25

350

8750

1

1043

1043

26

9793

„Социология, антропология
и науки за културата“ – IV курс

19

350

6650

0

991

0

19

6650

„Право“ – I курс

151

350

52 850

104

1043

108 472

255

161 322

„Право“ – II курс

146

350

51 100

105

1043

109 515

251

160 615

„Право“ – III курс

182

350

63 700

20

1043

20 860

202

84 560

„Право“ – IV курс

185

350

64 750

14

991

13 874

199

78 624

„Право“ – V курс

195

350

68 250

3

991

2973

198

71 223

„Право“ – VI курс (11-и семестър)

165

350

57 750

13

991

Общо

9285

2 494 150

1557

12 883

178

70 633

1 314 161

10 842

3 808 311

Б. ОКС „МАГИСТЪР“
Б.1. Кандидатстудентска кампания
През отчетния период в отдел „Студенти – магистър“ – редовно обучение,
са извършени редица дейности, които подпомагат общата цел на УНСС – да
бъде водещ икономически университет в страната.
Проведени бяха две кандидатстудентски кампании за прием в ОКС „магистър“ – за летен семестър на учебната 2020/2021 г. и за зимен семестър на
учебната 2021/2022 г., приоритетно насочени към дигиталната комуникация.
Неразделна част от кампанията бе подготовката на справочник, документи
(плик-молби) за кандидатстване, рекламни материали (изготвяне на рекламни плакати), а впоследствие и документи за записване на новоприетите студени в ОКС „магистър“. Работата по кандидатстудентските кампании протича в тясно сътрудничество със служителите от отдел „Кандидат-студенти“,
дирекция „Информационни технологии“ и дирекция „Кабинет на ректора“.
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При редовния прием на студенти за летен семестър на учебната
2020/2021 г., проведен през м. януари, кандидатите имаха възможност да
кандидатстват само по документи, което значително облекчи приема. Непосредствено след приключването на редовния прием се организира допълнителен прием, който продължи до средата на март 2021 г.
Броят на кандидатите през януарския прием в УНСС, кандидатствали за
редовна форма на обучение, е 128 души. От всички класирани са се записали
общо 115 студенти. Въпреки усложнената епидемична обстановка в този
период всички кандидат-студенти, желаещи да се запишат и да се обучават,
бяха записани успешно. Общият брой подадени документи за приема през
месец януари заедно с допълнителния прием е 226 кандидат-студенти и
19 възстановили студентски права.
Броят на класираните и записаните студенти в образователно квалификационна степен „магистър“ е по-голям от записалите се студенти на предходната година. Въпреки отчетената положителна активност броят на кандидатмагистрите за летния семестър е една малка част от общия брой кандидати
за учебната 2020/2021 г., което се обяснява с по-високия брой кандидати за
допълнителния прием през есенните месеци на предходната година и със
съкращаването на интервала между двата приема.
При редовния прием за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. бяха
предложени 9 нови магистърски специалности в редовна форма на обучение. Новите редовни магистратури са: „Комуникационен мениджмънт“,
„Цифрово управление и администрация“, „Търговия“, „Количествени финанси“, „Управление и контрол на обществените продукти“, „Дигитални
маркетингови стратегии“ и „Дипломация и стратегически анализ“ с преподаване на български и английски език. Преобладаващата част от тези нови
специалности са хибридни, като в преподавателските екипи са включени
членове на академичния състав на две или повече катедри.
Текущата година се характеризира с най-голямото намаление на държавната поръчка в ОКС „магистър“, като сумарно за всички професионални
направления общият брой държавна поръчка е 196 места.
По аналогия от предходни години бе изготвен и оповестен Правилникът
за прием на студенти в ОКС „магистър“ с Решение на АС № 1/21.04.2021 г.,
като това позволи навременното оповестяване на специалностите и изискванията за кандидатстване в тях.
Своевременната предварителна организация на приема позволи осъществяването на активна кампания по рекламиране на магистърските специал24
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ности. През месеците юни и юли бяха изготвени информационни табла, които бяха разположени пред отдел „Студенти – магистър“ и Центъра за прием
на документи. Междувременно бяха направени промени в сайта за прием в
ОКС „магистър“, като основната част от тях засегнаха начина на представянето и систематизирането на информацията за различните магистърски специалности. Работата по подготовката на септемврийската кандидатстудентска кампания отново се извършва в активно сътрудничество с отдел „Кандидат-студенти“, дирекция „Информационни технологии“ и дирекция „Кабинет на ректора“.
В условията на усложнената епидемична обстановка и с цел улесняване
на приема през месец септември приемът за всички специалности в ОКС
„магистър“ се извърши чрез конкурс по документи и/или полагането на
конкурсен изпит в електронен формат: единен онлайн кандидат-магистърски тест или единен електронен кандидатмагистърски тест, проведен в
Тестовия център на УНСС.
През м. септември в УНСС бе осъществен предварителен и редовен
прием на студенти в ОКС „магистър“ за зимен семестър на учебната 2021/
2022 г. Проведени бяха кандидатстудентски тестове онлайн и в електронен
формат и кандидатстудентски изпит по английски език. Броят на класираните магистри в редовна форма на обучение от редовния прием е 1107, от които 196 в държавна поръчка.
Веднага след оповестяването на класирането за редовния прием бяха обявени сроковете за допълнителния прием, който започна от средата на м.
септември. Допълнителният прием продължи до 5.11.2021 г., като в редовна
форма на обучение са класирани 151 магистри.
Общият брой класирани кандидат-студенти от редовен и допълнителен прием в редовна форма на обучение е 1258 души. Общият брой на подадените документи е 1682 от редовен прием, като 18 от тях са за възстановяване, и 244 от допълнителен прием, 9 от тях са за възстановяване. Възстановените студенти в редовна форма на обучение са 12 от редовен прием и
9 от допълнителен прием.
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Кандидатстудентска кампания ОКС „магистър“
за учебната 2020/2021 година – м. януари
Организирани
сесии

Подаване на
документи

Период на явяване
на изпитите

Общ брой
подадени документи

Прием
на документи

14.12.2020 г. –
20.01.2021 г.

прием по документи

180; от тях 10
за възстановяване

Допълнителен
прием

25.01.2021 г. –
08.03.2021 г.

прием по документи

65; от тях 9
за възстановяване

Кандидатстудентска кампания ОКС „магистър“
за учебната 2021/2022 година – м. септември
Организирани
сесии

Подаване
на документи

Период на явяване
на изпитите

Общ брой подадени
документи

Предварителна
електронна
сесия

08 февруари –
02 март

Не се състоя
248 – заявен
кандидатмагистърски тест

248

Предварителен
онлайн изпит

16 август –
02 септември

04 септември
124 – заявен
кандидатмагистърски тест

Редовна
електронна
изпитна сесия

16 август –
09 септември

11 септември
176 – заявен
кандидатмагистърски тест
7 – заявен изпит
по английски език

Допълнителен
прием
с индивидуална
заповед

16 септември –
05 ноември

Прием по документи

общо подадени
документи: 1682;
от тях
18 за възстановяване
(777 подадени на
място в ЦПД,
887 подадени онлайн)
244 – до 29 октомври
(115 подадени на
място в ЦПД,
129 подадени онлайн)

*Данните са обобщени като включват подадените документи онлайн и на място в Центъра за прием на документи.

Служителите от отдел „Студенти – магистър“ също участваха активно в
информирането и общуването с потенциалните кандидати, участваха активно и в записването на класиралите се кандидат-студенти. За първи път в
ОКС „магистър“ студентите ще имат електронни студентски книжки. Въпреки известните затруднения поради по-бавното сканиране на снимките,
добрата организация по записването на студентите позволи на служителите
от отдела да успеят навреме и в срок да се справят с дейностите.
Фигура 5 показва значително по-високия относителен дял на записаните
студенти в редовна форма на обучение в сравнение с дистанционната форма.
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Това е типично за септемврийските приеми и е резултат от следните фактори: предлагането на почти цялата гама специалности в редовната форма;
обучение само срещу заплащане в дистанционната форма; гъвкавата форма
на организация на учебния процес в редовната форма, провеждането на занятията във вечерните часове или в събота и неделя. Съгласно Заповед на
ректора на УНСС № 1893/11.09.2020 г. занятията на студентите в ОКС „магистър“, редовно обучение, се провеждат в смесена форма: 2/3 от занятията
се провеждат присъствено, а 1/3 – онлайн, извън сградата на Университета.
Фигура 5 разкрива и тенденция на повишаване дела на новоприетите студенти в дистанционна форма на обучение, като за настоящата учебна година
42% от новоприетите студенти са записани в дистанционно обучение.

Фигура 5. Новоприети студенти по форма на обучението
за периода 2017 – 2021 г., ОКС „магистър“
Източник: Дирекция „Информационни технологии“ на УНСС, 15.10.2021 г.

Фигура 6 показва броя на новоприетите студенти по начин на финансиране за петгодишен период. През настоящата учебна година почти възстановихме нивата на общия брой новоприети магистри от 2017 г., но ако в началото на анализирания период съотношението платено обучение – държавна
поръчка е приблизително 50 – 50%, то тази година 90% от новопрпиетите
студенти са платено обучение. Тази положителна тенденция на висок ръст
Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.
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на студентите, желаещи да се обучават в УНСС срещу заплащане се проявява на фона на значителното намаление на държавната поръчка – с 80%.

Фигура 6. Новоприети студенти по начин на финансиране
за периода 2017 – 2021 г., ОКС „магистър“
Източник: Дирекция „Информационни технологии“ на УНСС, 05.11.2021 г.

Въз основа на предоставените по-горе данни за новоприетите студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ можем да обобщим, че вече
повече от половината новоприети студенти в УНСС (54%) са платено
обучение (фигура 7).

Фигура 7. Новоприети студенти по начин на финансиране
за 2021/2022 г., общо за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“
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През октомври стартира подготовката за приема в ОКС „магистър“ за
летен семестър на учебната 2021/2022 г. План-приемът бе приет на АС през
ноември въз основа на заявките на катедрите и при спазване на критериите
за този прием, заложени в Процедурата за определяне на специалностите/специализациите и броя на студентите по форми и срок на обучение срещу заплащане в ОКС „магистър“. Това дава възможност за своевременно
информиране на потенциалните кандидати за този прием чрез оповестяване
на предлаганите специалности и форми на обучение на интернет страницата
на Университета, както и изготвяне отново на рекламни плакати.
Б.2. Записване и административно обслужване
на студенти – редовно обучение
С цел по-доброто обслужване на студентите и през текущата година служителите от отдел „Студенти – магистър“ продължават да работят в непрекъснат режим, съобразен с кандидатстващите и обучаващите се в ОКС „магистър“, за постигане на постоянна комуникация със студентите – на място в
Университета, по телефон или имейл.
За доброто административно обслужване на студентите в ОКС „магистър“ се създаде организация за:
 генериране на необходимите изпитни протоколи за всички изпитни сесии, протоколи за дипломни защити;
 изготвяне на дипломите на дипломиралите се студенти;
 издаване на заповеди за санкциониране на незаплатилите семестриална
такса, като студентът получава напомнящ имейл за задължението си;
 издаване на административни документи на студенти с изтекли студентски права;
 изготвяне на отговори на запитвания от страна на различни институции за студентското състояние на съответното лице;
 изготвяне на академични справки;
 актуализиране на информацията в базата данни на УНСС;
 предоставяне на студентите на единичните електронни студентски
книжки и други дейности.
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Брой на записаните студенти редовно обучение ОКС „магистър“ в УНСС
и приходи от такси за учебната 2021/2022 година,
зимен семестър (ДП – държавна поръчка, ПО – платено обучение)
Направление
1

БРОЙ ТАКСА
ДП
ДП

СУМА
ДП

БРОЙ ТАКСА
ПО
ПО

СУМА
ПО

ОБЩО
БРОЙ
ДП+ПО

ОБЩО
ТАКСИ
ДП+ПО

2

3

4

5

6

7

8

9

20

250

5000

27

950

25 650

47

30 650

„Администрация
и управление“ –
2 семестъра

20

950

19 000

20

19 000

„Администрация
и управление“ –
3 семестъра

3

950

2850

3

2850

793

950

753 350

954

793 600

„Икономика“ –
1 семестър

28

1900

53 200

28

53 200

„Икономика“ –
2 семестъра

80

950

76 000

80

76 000

„Икономика“ –
3 семестъра

286

950

271 700

286

271 700

„Икономика –
4 семестъра

8

1900

15 200

8

15 200

54

950

51 300

57

52 350

„Политически
науки“ –
2 семестъра

5

950

4750

5

4750

„Обществени комуникации и информационни науки“ –
1 семестър

18

950

17 100

18

17 100

3500

1

950

950

11

4450

49 800

1323

1 291 050

1517

1 340 850

„Администрация
и управление“ –
1 семестър

„Икономика“ –
1 семестър

„Политически
науки“ –
1 семестър

161

3

„Социология, антропология и науки
за културата“ –
1 семестър

10

Общо:

194

30

250

350

350

40 250

1050
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В. ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
В.1. Набиране и записване на чуждестранни студенти
за учебната 2021/2022 г.
С Решение на Министерския съвет № 437 от 02.06.2021 г. беше утвърден броят на приеманите в ОКС „бакалавър“ за обучение студенти от
българска народност, живеещи извън Република България съгласно
ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., като приемът на студенти в
УНСС за учебната 2021/2022 г. е намален спрямо предходната учебна година.
Предвид разрастващата се световна пандемия от COVID-19 и осигуряването на най-благоприятни условия и безопасно кандидатстване в българските държавни висши училища и през учебната 2021/2022 г. кандидат-студентите по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. подаваха документи чрез платформата за онлайн кандидатстване, разработена от Министерството на образованието и науката.
На всички студенти, класирани от Министерството за УНСС, изпратихме
по имейл информация за сроковете за записване и необходимите документи.
На гражданите на Република Северна Македония изпратихме и сканирани,
получените от Министерството удостоверения, с цел улесняване на влизането в Република България от страна в „червена зона“. Съгласно указанията на
Министерството всеки записан студент е потвърден в платформата.
Създадохме необходимата организация на място за записване и на новоприетите студенти в първи курс преди началото на учебната 2021/2022 г.
При записване на новоприетите студенти, класирани от Министерството
на образованието и науката, беше предоставена максимално подробна информация относно електронната студентска книжка, настаняването им в
студентско общежитие, реда и условията за отпускане на стипендия, получаване на български документ за самоличност, здравно осигуряване и разписание за зимния семестър на учебната 2021/2022 г., както и информация за
организацията на учебния процес и указания за провеждането на учебните
занятия.
За набиране на чуждестранни студенти от страни извън Европейския
съюз и Европейското икономическо пространство, обучаващи се по реда
на чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование в ОКС „бакалавър“,
информацията се актуализира в подсайта за чуждестранни студенти в интернет страницата на УНСС. Там са посочени условията за кандидатстване за
двете образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“
Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.
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както на български, така и на английски език, а така също и сроковете за
записване, необходимите документи и таксите за обучение. Включена е и
обща информация за студентските общежития и столове, стипендиите,
здравното осигуряване, системата „Уеб студент“, библиотеката на УНСС,
мобилността, студентските съвети и другите студентски организации, институции и др.
При записване на новоприетите студенти от страни извън Европейския
съюз и Европейското икономическо пространство беше предоставена максимално подробна информация относно организацията на учебния процес и
указания за провеждането на учебните занятия в смесена форма – присъствено и онлайн. Проблем при тези студенти продължава да бъде късното им
пристигане, много след началото на учебната година, поради продължителната процедура за кандидатстване и забавяне на визите. Сега забавяне има и
поради противоепидемичните мерки и наложените карантини при влизане в
страната.
С Решение на МС № 437 от 02.06.2021 г. за учебната 2021/2022 г. е утвърден прием за УНСС на студенти в ОКС „магистър“ след завършена
ОКС „бакалавър“, с български произход по реда на ПМС № 103/1993 г.
и ПМС № 228/1997 г., като няма съществено намаление спрямо предходната година.
На всички студенти, класирани от Министерството на образованието и
науката за УНСС, изпратихме по имейл информация за сроковете за записване и необходимите документи.
Преди записване на чуждестранните студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“, за кандидатите, завършили висшето си образование в чужбина, следва да се изпълни процедурата по признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище. Създадохме необходимата организация на място за записване на новоприетите студенти в
първи курс, както и за изпълнение на процедурата по признаване на придобитото в чужбина висше образование.
При записване на новоприетите студенти, класирани от Министерството
на образованието и науката, беше предоставена максимално подробна информация относно настаняването им в студентско общежитие, стипендия,
получаване на български документ за самоличност, здравно осигуряване и
разпечатка на разписанието за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.,
както и информация за организацията на учебния процес и провеждането на
учебните занятия.
32

Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

Изпълнение на приема в ОКС „магистър“ за учебната 2021/2022 г. съгласно Решение на МС № 437 от 02.06.2021 г. по професионални направления,
специалности и форми на обучение за студенти с български произход, живеещи извън Р България: по план 8, класирани – 7, записани към 27.10.2021 г. –
2 студенти.
Гражданите на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство проявяват интерес към специалностите с преподаване на
английски език. За учебната 2021/2022 г. най-много подадени документи от
кандидати има за специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ с
преподаване на английски език, със специализация „Ядрена сигурност“, и за
специалност „Международен бизнес“ с преподаване на английски език.
За учебната 2021/2022 г. са записани общо 291 чуждестранни студенти от
следните страни: Албания, Виетнам, Египет, Ирак, Йемен, Йордания, Казахстан, Косово, Либия, Мароко, Молдова, Руска федерация, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Турция и Украйна.
В.2. Административното обслужване на чуждестранните студенти
Записването и заплащането на семестриалните такси на студентите за
летния семестър се извършваше онлайн или на място. Студентите, които не
заплащат такса за обучение, се записваха на място или служебно, като с решение на ректорския съвет беше създадена необходимата организация за
това. Беше оказано пълно съдействие по телефон или имейл на всички студенти, които се завърнаха по родните си места във връзка с обявяването на
извънредното положение на територията на Република България и беше създадена организация учебните занятия на студентите да се провеждат онлайн.
Изпитните протоколи за зимната редовна и поправителна изпитна сесия
на учебната 2020/2021 г. бяха генерирани в срок, съобразно графика на учебния процес и след приключване на изпитната сесия бяха обработени и архивирани. Чуждестранните студенти, неизпълнили задълженията си по учебен
план, бяха санкционирани съгласно Правилника за учебната дейност.
Държавните изпити на студентите в ОКС „бакалавър“ и защитите на магистърските тези на студентите в ОКС „магистър“ се проведоха присъствено. В тази връзка създадохме необходимата организация всички чуждестранни студенти от последния курс на обучение да бъдат допуснати до държавни изпити или защита на магистърски тези. Те подадоха своите заявления и документи на място. Изпитните протоколи за държавните изпити и
защитите на магистърска теза бяха издадени в срок.
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Издаването на дипломите за завършено висше образование на чуждестранните студенти се извърши в срок, като създадохме необходимата организация да уведомим всички студенти кога могат да подпишат и получат дипломите си, като сме се съобразили с противоепидемичните мерки, както и
отварянето на границите.
Създадохме необходимата организация при спазване на противоепидемичните мерки да бъде издавано европейско дипломно приложение на английски език към дипломите за завършено висше образование на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на завършилите във всички специалности и форми
на обучение български и чуждестранни граждани.
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СПРАВКА ЗА ЗАПИСАНИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ОКС „БАКАЛАВЪР“
И СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“, 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА
Редовно обучение
Държавна поръчка
НАПРАВЛЕНИЕ
семестриална такса
250 лв.

Без
такса

350 лв.

Семестриална такса
в евро
бълг.
език

англ.
език

Общ
брой
студенти

Сума
в лева

3227,12 лв. 3716,08 лв.

„Администрация и управление“ –
I курс

1

16

17

250

„Администрация и управление“ –
II курс

1

11

12

250

„Администрация и управление“ –
III курс

9

4

13

2250

„Администрация и управление“ –
IV курс

7

4

11

1750

„Политически науки“ – I курс

7

7

„Политически науки“ – II курс

4

„Политически науки“ – III курс

4

4

3

3

„Право“ – I курс

2

2

„Право“ – II курс

1

1

1

2

5

5

„Политически науки“ – IV курс

2

„Право“ – III курс

1

„Обществени комуникации
и информационни науки“
(„Медии и журналистика“) – I курс

1

5

3227,12

700

350

„Обществени комуникации
и информационни науки“
(„Медии и журналистика“) – II курс

1

5

6

350

„Обществени комуникации
и информационни науки“
(„Медии и журналистика“) – III курс

2

1

3

700

3

54

14 475,36

„Икономика“ – I курс

4

46

„Икономика“ – II курс

2

47

3

52

11 648,24

„Икономика“ – III курс

21

16

2

39

12 682,16

„Икономика“ – IV курс

29

11

1

5

46

29 057,52

Общо

74

188

3

13

284

77 690,40

6

1
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СПРАВКА ЗА ЗАПИСАНИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ОКС „МАГИСТЪР“,
2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА
Редовно обучение

НАПРАВЛЕНИЕ

Държавна поръчка
семестриална такса

250 лв.
„Икономика“ – 1 семестър

Без
такса

350 лв.

Семестриална такса
в евро

Общ брой
студенти

Сума
в лева

3911,66 лв.
4

4

„Политически науки“ – 1 семестър

1

1

3911,66

„Икономика“ – 3 семестър

5

5

19 558,30

6

10

23 469,96

Общо

4

Г. АДМИНИСТРАТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Г.1. Учебна документация, отчетност и контрол
Дейността по обработката на административната документация беше съобразена изцяло с епидемичната обстановка като продължи и процесът на
нейното усъвършенстване и оптимизиране.
И през 2021 г. отдел „Учебна документация, отчетност и контрол“ (УДОК)
продължи да извършва проверка на учебната документация, като се следи да
се спазват приетите за УНСС нормативи и изисквания за заетост.
По отношение на индивидуалните планове на преподавателите беше извършена проверка за съответствието с дисциплините в учебния план на специалността, както и беше следено за спазване на процентното съотношение
при разпределянето на часовете между хабилитирани и нехабилитирани
преподаватели в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, съгласно ЗВО и ПУД
на УНСС.
Извършен бе обстоен преглед на докладите от ръководителите на катедри
и деканите на факултети относно назначаване на хонорувани преподаватели
съобразно заетостта на редовните преподаватели от съответната катедра като се потвърждава или отхвърля необходимостта от назначаването им.
Отделът провери и подготви за приемане от АС новите учебни планове за
новооткритите специалности в ОКС „магистър“ и промени по вече съществуващите учебни планове в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.
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Отделът също така осъществи контрол по отчитането на учебната дейност
от хоноруваните и редовните преподаватели по индивидуален план и изготви нужните справки за натовареността на преподавателите при тяхното хабилитиране, всички видове справки за дирекция „Човешки ресурси“, касаещи учебната натовареност на редовните преподаватели, хоноруваните и
преподавателите по съвместителство, справки за наднормената натовареност
на преподавателския състав.
За втора поредна година цялата информация за заетостта на преподавателите беше изпратена в НАЦИД два пъти, съответно за зимен и за летен семестър, въз основа на изготвените от служителите от отдела отчети на преподавателите.
За отчетния период отделът изготви всички заповеди, свързани с графика
на учебния процес: откриване на учебната година; приключване на зимен и
на летен семестър, празници и ваканции; дипломиране: държавни изпити и
защита на магистърски тези; прехвърляне на студенти от български и чуждестранни университети и свързаните с тях справки за признаване на периоди на обучение.
Във връзка с признаването на оценки на студентите, прехвърлени от други висши училища, възстановяване на права на студенти от УНСС, както и
по линия на програма „Еразъм+“, бяха издадени 321 уверения, направени
240 електронни протокола и 230 верификации на дипломи. Бяха дадени 23
консултации за прехвърляне и признаване, имаше подадени 3 заявления в
НАЦИД, бяха извършени 29 признавания на оценки и 60 консултации по
„Еразъм“ и „Енгейдж“.
Отделът участваше и в кандидатстудентската кампания като целогодишно
даваше информация по кандидатстудентските въпроси, включи се в приема
на документи, както и в тяхната втора проверка, взимаше активно участие в
организирането и провеждането на кандидатстудентските изпити за ОКС
„бакалавър“.
Г.2. Разписание
През отчетния период дейността на отдел „Разписание“ беше съобразена
изцяло с възникналата нова обстановка. Беше изготвено единно разписание
на учебните занятия в УНСС и регионалните центрове, както и графиците за
всички изпитни сесии при съобразяване със сериозното ограничение да се
планира разписанието по начин, който да не позволява разпространението
на COVID-19 при провеждането на присъствените учебни занятия.
Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.
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В извънредната и несигурна ситуация, свързана с променящите се противоепидемични мерки, бяха изготвени няколко варианта на учебно разписание за летния семестър на 2020/2021 учебната година. Лекциите бяха разположени в отделен ден от упражненията, като по този начин беше изпълнено
условието за хибридно обучение на студентите. Беше създадено разписание,
максимално удобно за студентите и преподавателите.
За да стане възможно изготвянето на учебното разписание, в системата
„Уеб студент“ бяха въведени всички новоприети учебни планове и бяха актуализирани съществуващите за всички форми на обучение в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.
Съгласно Решение на АС № 5/8.07.2020 г. и направените промени в правилата за изготвяне на учебно разписание, лекционните курсове на студентите от ОКС „магистър“ бяха разположени в часовия диапазон от 17.45 – 21.00 ч.
в делничните дни, а до три дисциплини от семестъра можеха да се провеждат модулно в събота и неделя. Учебните занятия в дистанционно обучение
се провеждаха само в събота и неделя. За зимния семестър на 2021/2022
учебната година за студентите от РЦДО – Хасково, беше изготвено хибридно разписание, за което част от лекциите бяха предвидени да се провеждат
присъствено на място в РЦДО – Хасково, в зали с инсталирани уеб камери, а
останалите лекции – в онлайн среда.
Отдел „Разписание“ участва активно и в кандидатстудентските кампании
за прием на студенти в ОКС „бакалавър“, като определи и разпредели отговорниците и квесторите по зали.

Д. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Новите реалности дадоха още по-голям приоритет на две основни задачи:
 да се осигури достъп на обучаващите се до всички учебници и учебни
материали чрез електронната обучителна платформа;
 да бъде въведено изцяло онлайн обучение на студентите в дистанционна форма, без да се намали качеството на обучението.
Във връзка с Наредбата за държавните изисквания за организиране на
дистанционна форма на обучение във висшите училища (обн., ДВ, бр. 21 от
12 март 2021 г.) бе актуализирана документацията на ЦДО, в т.ч. вътрешните правила за организация, провеждане и развитие на дистанционно и елект-

38

Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

ронно обучение и вътрешните правила за одобряване и публикуване на електронни учебници за нуждите на ЦДО.
Според анкетните проучвания дистанционното обучение поддържа и високо качество, което се доказва и с нарастващия интерес към дистанционната форма на обучение.
На основание изискванията за модерно и иновативно дистанционно обучение на Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища в УНСС се внедри образователната платформа за дистанционно обучение (m-learning.unwe.bg) на основата на Moodle. Чрез нея беше дадена възможност студентите да имат достъп
до актуални учебни материали, публикувани онлайн от преподавателите.
Комуникацията между студенти, преподаватели и администратори се
осъществяваше чрез приложенията на Microsoft Office – Outlook, MS Teams,
Forms и други.
Новините и съобщенията относно организацията на учебния процес се
обявяваха в Share Point (unwebg.sharepoint.com).
Информацията за студентския си статус обучаемите получават от системата „Уеб студент“ (student.unwe.bg).
От учебната 2020/2021 година бе създадена интегрирана информационна
система, която обединява функционалността на образователната платформа
m-learning.unwe.bg, комуникационните приложения на MicroSoft Office, информацията от „Уеб студент“ (student.unwe.bg) и информационния портал
Share Point (unwebg.sharepoint.com) с бърз достъп между отделните модули.
Всеки студент чрез регистрация в „Уеб студент“ (student.unwe.bg) достига
до своя университетски имейл, който е потребителското му име за всеки
един модул в обединената образователна система.
Преподавателите, които преподават в дистанционна форма на обучение,
имат осигурен достъп до учебната платформа m-learning.unwe.bg чрез своите
имейли през модулите на MicroSoft Office – Outlook, MS Teams.
За адекватно използване на интегрираните ресурс бяха разработени методики за работа с интегрираните онлайн платформи:
 за студенти;
 за преподаватели;
 за администратори.
Тези методики не само подпомогнаха информационно преподавателите за
правилната методология на онлайн преподаването, но най-важното – дадоха
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възможност на студентите да се запознаят с една модерна образователна
система, изградена в съвременна комуникационна среда.
Всяка учебна година методиките за работа с интегрираните онлайн платформи се актуализират в зависимост от внедряването на нови приложения в
Moodle и IT разработки на УНСС.
В момента в m-learning.unwe.bg има над 5000 потребители – студенти (бакалавърска и магистърска степен и курсисти от ИСК), преподаватели, администратори.
1800
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660

801

1009
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Фигура 8. Брой потребители на m-learning за периода 2018 – 2021 г.

Курсовете в m-learning.unwe.bg са разделени по специалности, съобразени
със съответните учебните планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“,
както и с учебните планове на дистанционните курсове, водени в ИСК.
Методологията на дистанционното обучение изисква структуриране на
онлайн учебни материали и подготовка на онлайн лекция.
Уменията за публикуване и поддържане на актуално научно съдържание в
учебната платформа m-learning.unwe.bg, както и използването на функциите
на Microsoft Office за комуникация са задължителни изисквания към всички
преподаватели в дистанционна форма на обучение.
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Д.1. Брой новоприети и обучавани студенти в ОКС „бакалавър“
и ОКС „магистър“
СПРАВКА ЗА БРОЯ НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ В ОКС „БАКАЛАВЪР“,
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ,
ЗА ПЕРИОДА 2019/2020 – 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА
(ЕП – ЕДИНЕН ПРИЕМ, ПО – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ)
2019/2020
Направление/
специалност

План
прием

2020/2021
План
прием

Приети

2021/2022
План
прием

Приети

Приети

ЕП

ПО

ЕП

ПО Общо ЕП ПО ЕП ПО Общо

ЕП ПО ЕП ПО Общо

Направление
„Администрация
и управление“

50

120

55

69

124

15

120

16

89

105

10

100 13 133

146

Направление
„Администрация
и управление“/
спец. „Мениджмънт
и администрация“

50

120

55

69

124

15

100

16

89

105

10

100 13 133

146

Направление
„Икономика“

240

190

244

90

334

60

100

59

196

255

40

100 43 223

266

Поднаправление
„Икономика, общество
и човешки ресурси“/
спец. „Икономика“

60

40

61

27

88

15

25

14

35

49

10

25

11

32

43

Поднаправление
„Икономика и инфраструктура“/
спец. „Маркетинг“

60

50

64

31

95

15

25

15

57

72

10

25

10 104

114

Поднаправление
„Финанси, счетоводство
и контрол“/
спец. „Счетоводство
и контрол“

60

50

15

25

10

25

11

44

55

Поднаправление
„Финанси, счетоводство
и контрол“/
спец. „Финанси“

60

10

25

11

43

54

119
50

32

30

151
15

25

104

134
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Прием на студенти по години в ОКС „бакалавър“
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

458
412
360
299

356
285

159
75

2019/2020 г.

2020/2021 г.

ОБЩО

ПО

56

2021/2022 г.

ЕП

Фигура 9. Брой новоприети студенти в ОКС „бакалавър“, дистанционно
обучение, за периода 2019/2020 – 2021/2022
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19
23
18
23
18
22
9
18
9
42
8
12
41
14
62
338

„Бизнес администрация“
със спец. „Висш мениджмънт“

„Маркетинг“

„Маркетинг“
със спец. „Рекламен мениджмънт“

„Мениджмънт в туризма“

„Публична администрация“
със спец. „Здравен мениджмънт“

„Развитие на интелигентни градове“

„Дигитален маркетинг
с преподаване на английски език“

„Регионален бизнес и мениджмънт“

„Управление на международни
проекти“

„Финансов мениджмънт“

„Публична администрация“
със спец. „Държавна администрация“

„Международен мениджмънт“

„Икономика на човешките ресурси“
със спец. „Управление на човешките ресурси“

„Управление на търговски вериги“

„Счетоводство и контрол“

Общо:

Прием
зимен семестър
2019/2020

„Бизнес администрация“

Специалност

84

21

-

8

2

-

12

-

1

-

1

17

-

8

3

11

-

Прием
летен семестър
2019/2020

340

86

31

39

-

-

35

18

20

4

6

41

-

15

-

45

-

Прием
зимен семестър
2020/2021

94

24

19

-

-

-

11

-

-

-

-

12

11

17

-

-

-

Прием
летен семестър
2020/2021

450

68

25

51

-

-

63

26

20

10

16

51

13

50

17

30

10

Прием
зимен семестър
2021/2022

СПРАВКА ЗА БРОЯ НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР“, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ,
ЗА ПЕРИОДА 2019/2020 – 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА
(ЕП – ЕДИНЕН ПРИЕМ, ПО – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ)
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27
57
63
11
11
32
67
50

„Администрация и управление“ – II курс

„Мениджмънт и администрация“ – III курс

„Мениджмънт и администрация“ – IV курс

„Счетоводство и контрол“ – I курс

„Финанси“ – I курс

„Финанси, счетоводство и контрол“ – II курс

„Счетоводство и контрол“ – III курс

“Финанси“ – III курс

3

6

20

91

46

46

50

53

78

135

ПО
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13

2

ЕП

Брой студенти

„Мениджмънт и администрация“ – I курс

1

Направление/
специалност

4

56

87

123

57

57

113

110

105

148

Общо
5

6750

3250

12 500

16 750

8000

2750

2750

15 750

14 250

ЕП
250

4824

16 080

73 164

36 984

36 984

32 400

42 612

62 712

108 540

6

ПО
804 и 648

Такси
(в лева)

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2021/2022

СПРАВКА ЗА БРОЯ ОБУЧАВАНИ СТУДЕНТИ В ОКС „БАКАЛАВЪР“,
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
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18
851

11
21
65
63
10
28
75
79
786

„Икономика, общество и човешки ресурси“ – II курс

„Икономика“ – III курс

„Икономика“ – IV курс

„Маркетинг“ – I курс

„Икономика и инфраструктура“ – II курс

„Маркетинг“ – III курс

„Маркетинг“ – IV курс

4

1637

97

100

77

117

83

86

50

43

52

76

19 750

18 750

7000

2500

15 750

16 250

5250

2750

11 000

14 750

863 076

196 500

5

11 664

20 100

39 396

86 028

12 960

16 884

23 316

25 728

5184

11 016

666 576

6
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25

49

107

20

21

29

32

8

„Икономика“ – I курс

17

44

3

„Финанси“ – IV курс

2
59

1

„Счетоводство и контрол“ – IV курс

Продължение

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

45

42
41
30
108

„Публична администрация“ – IV курс

„Регионално развитие“ – IV курс

„Финанси, счетоводство
и контрол“ – I курс

„Финанси, счетоводство
и контрол“ – II курс

46

7

17

29

104

1

3

2

51

53

89

3

ПО

4
4000

5

ЕП
250

7500

51 11 000

78 15 250

137 27 000

134

42 10 250

45 10 500

46 11 000

113 15 500

105 13 000

105

Общо

4536

11 016

23 316

83 616

648

1944

1296

33 048

42 612

71 556

6

ПО 804
и 648

44

60

111

26

41

42

41

63

53

16

7

ЕП

8

17

28

94

1

3

2

52

51

74

8

ПО
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44

44

„Бизнес администрация“ – IV курс

„Финанси“ – III курс

62

„Мениджмънт и администрация“ –
III курс

61

52

„Администрация и управление“ –
II курс

„Счетоводство и контрол“ – III курс

16

2

ЕП

9

52

77

139

120

42

45

43

115

104

90

Общо

11 000

15 000

27 750

6500

10 250

10 500

10 250

15 750

13 250

4000

10

ЕП
250

5184

11 016

22 512

75 576

648

1944

1296

33 696

41 004

59 496

11

ПО 804
и 648

Такси (в лева)

Брой студенти

Такси (в лева)

Брой студенти

„Администрация и управление“ –
I курс

1

Направление/
специалност

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020/2021

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2020/2021

12

103

155

276

254

84

90

89

228

209

195

Брой
студенти,
общо

СПРАВКА ЗА БРОЯ ОБУЧАВАНИ СТУДЕНТИ В ОКС „БАКАЛАВЪР“, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ,
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

31 720

52 282

100 578

173 192

21 796

24 888

23 842

97 994

109 866

139 052

13

Общо
сума
(лв.)

8
559

60
65
69
15
67
78
97
1035

„Икономика, общество и човешки
ресурси“ – II курс

„Икономика“ – III курс

„Икономика“ – IV курс

„Икономика и инфраструктура“ –
I курс

„Икономика и инфраструктура“ –
II курс

„Маркетинг“ – III курс

„Маркетинг“ – IV курс

19

22

57

10

22

19

35

14

„Икономика, общество и човешки
ресурси“ – I курс

11

3

70

2

„Счетоводство и контрол“ – IV курс

1

Продължение

3500

3750

105 24 250

97 19 500

89 16 750

72

79 17 250

87 16 250

79 15 000

49

81 17 500

5

93

80

67

14

75

62

59

11

66

7

425 880 1024

5184

12 312

17 688

45 828

6480

14 256

15 276

28 140

7128

6

516

8

18

21

50

12

20

17

28

12

8

101

98

88

64

87

82

76

39

78

23 250

20 000

16 750

3500

18 750

15 500

14 750

2750

16 500

10

390 996

5184

11 664

16 884

40 200

7776

12 960

13 668

22 512

7776

11

646 996

1540 256 000

9

12

57 868

63 476

68 072

93 278

50 256

58 966

58 694

56 902

48 904

13

47

3134 1 331 626

206

195

177

136

166

169

155

88

159
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684 630

1594 258 750

4

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

39
44
52
46

„Регионално развитие“ – III курс

„Бизнес администрация“ – IV курс

„Публична администрация“ – IV курс

„Регионално развитие“ – IV курс

6

10

20

32

0

3

3

1

3

2

53

69

3

ПО
4

5

ЕП
231

9009

9009

9240

101 21 945

78 15 708

132 25 872

151 27 489

46 10 626

55 12 012

47 10 164

40

42

42

122 15 939

124 12 705

Общо

3774

6290

12 580

20 128

0

1887

1887

629

1887

1258

33 337

43 401

6

ПО 629

95

68

103

107

45

50

43

4

42

43

63

49

7

ЕП

6

10

20

29

0

3

3

1

3

2

53

62

8

ПО
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95

„Счетоводство и контрол – IV курс

48

68

„Счетоводство и контрол“ – III курс

112

39

„Публична администрация“ – III курс

„Финанси, счетоводство
и контрол“ – II курс

40

„Бизнес администрация“ – III курс

119

69

„Администрация и управление“ –
II курс

„Финанси, счетоводство
и контрол“ – I курс

55

2

ЕП
9

101

78

123

136

45

53

46

5

45

45

116

111

Общо

21 945

15 708

23 793

24 717

10 395

11 550

9933

924

9702

9933

14 553

11 319

10

ЕП
231

3774

6290

12 580

18 241

0

1887

1887

629

1887

1258

33 337

38 998

11

ПО 629

Такси (в лева)

Брой студенти

Такси (в лева)

Брой студенти

„Администрация и управление“ –
I курс

1

Направление/
специалност

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020

12

202

156

255

287

91

108

93

45

87

87

238

235

Брой
студенти,
общо

СПРАВКА ЗА БРОЯ ОБУЧАВАНИ СТУДЕНТИ В ОКС „БАКАЛАВЪР“, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ,
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

51 438

43 996

74 825

90 575

21 021

27 336

23 871

11 191

22 485

21 689

97 166

106 423

13

Общо
сума
(лв.)

8
344

86
1419

„Маркетинг“ – IV курс

7

107

24

31

9

10

26

27

3

„Маркетинг“ – III курс

71

117

„Икономика“ – IV курс

„Икономика и инфраструктура“ –
II курс

74

„Икономика“ – III курс

64

61

„Икономика, общество и човешки
ресурси“ – II курс

„Икономика и инфраструктура“ –
I курс

61

2

„Икономика, общество и човешки
ресурси“ – I курс

1

Продължение

94 19 866

114 24 717

95 16 401

95 14 784

126 27 027

84 17 094

87 14 091

88 14 091

5

84

100

69

55

113

74

57

54

7

216 376 1318

5032

4403

15 096

19 499

5661

6290

16 354

16 983

6

321

8

7

21

26

9

11

24

23

8

92

107

90

81

122

85

81

77

19 404

23 100

15 939

12 705

26 103

17 094

13 167

12 474

10

201 909

5032

4403

13 209

16 354

5661

6919

15 096

14 467

11

506 367

1639 304 458

9

12

49 334

56 623

60 645

63 342

64 452

47 397

58 708

58 015

13

49

3402 1 050 532

186

221

185

176

248

169

168

165
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544 165

1763 327 789

4

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

50

1 763

1419

1035

786

ЕП

ЕП

1 035

1 594

ПО

2021/2022

1 637

1637
1594
1763

851
559
344

544 165

684 630

863 076

Приходи от такси в лева

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ В ОКС „БАКАЛАВЪР“

Общо

ПО

Брой студенти

Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.

*Забележка: Данните в графиките се отнасят само за зимен семестър на посочените години.

Фигура 10. Брой обучавани студенти и приходи от такси в ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение,
за периода 2019/2020 – 2021/2022

2020/2021

559

ОБЩО

786

БРОЙ ОБУЧАВАНИ СТУДЕНТИ
В ОКС „БАКАЛАВЪР“

2019/2020

2020/2021

2021/2022

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

344

2019/2020

1 419

ОБОБОЩЕНА СПРАВКА ЗА БРОЯ ОБУЧАВАНИ СТУДЕНТИ В ОКС „БАКАЛАВЪР“, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ,
ЗА ПЕРИОДА 2019/2020 – 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

851

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

Въз основа на представените данни може да се направи изводът, че броят
на студентите платено обучение отбелязва растеж с повече от 30% на година, а приходите от такси нарастват с 20% на година.
БРОЙ ПРЕХВЪРЛЕНИ СТУДЕНТИ ОТ РЕДОВНА
В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
В ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2021 г.
УЧЕБНА ГОДИНА/

2019/2020

2020/2021

2021/2022

БРОЙ СТУДЕНТИ

37

58

82

ПРЕХВЪРЛЕНИ СТУДЕНТИ ОКС „БАКАЛАВЪР“ ОТ РЕДОВНА
В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2021 Г.
90

82

80
70
58

60
50
40

37

30
20
10
0
2019/2020 г.

2020/2021 г.

2021/2022 г.
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СПРАВКА ЗА БРОЯ ОБУЧАВАНИ СТУДЕНТИ
В ОКС „МАГИСТЪР“, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ,
ЗА ПЕРИОДА 2019/2020 – 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Специалност

Обучавани Обучавани Обучавани Обучавани Обучавани
зимен
летен
зимен
летен
зимен
семестър
семестър семестър семестър
семестър
2019/2020 2019/2020 2020/2021 2020/2021 2021/2022

„Бизнес администрация“

19

18

8

-

10

„Бизнес администрация“
със спец. „Висш мениджмънт“

50

32

54

42

30

„Маркетинг“

35

26

15

1

17

„Маркетинг“
със спец. „Рекламен мениджмънт“

33

29

27

36

68

„Мениджмънт в туризма“

18

15

-

11

22

„Публична администрация“
със спец. „Здравен мениджмънт“

52

48

74

68

102

„Развитие на интелигентни градове“

9

10

7

7

17

„Дигитален маркетинг с преподаване
на английски език“

-

-

4

4

10

„Регионален бизнес и мениджмънт“

18

19

22

20

21

„Управление на международни проекти“

9

9

18

18

28

„Финансов мениджмънт“

81

84

70

65

94

„Публична администрация“
със спец. „Държавна администрация“

15

8

6

-

-

„Международен мениджмънт“

22

12

13

2

-

„Икономика на човешките ресурси“
със спец. „Управление на човешките
ресурси“

92

59

85

45

89

„Управление на търговски вериги“

14

14

31

48

43

„Счетоводство и контрол“

140

125

155

142

159

Общо:

607

508

589

509

710

Д.2. Административно обслужване на обучението
в дистанционна форма
Администраторите на интегрираната образователно-информационна система подготвят регулярно обучения на преподавателите, с оглед да ги запознаят с новите възможности и приложения на MOODLE и MicroSoft Office,
като среда за онлайн обучение.
Във връзка с изискванията на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и

52
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взетото решение на Консултативния съвет на ЦДО с протокол № 027 на
23.06.2021 г. се проведе обучение на тема: „Банка с въпроси – организиране
на примерни и изпитни тестове“. Присъстваха над 70 преподаватели от
всички катедри, които имат специалности или само дисциплини в дистанционна форма. Всеки участник получи инструкции за създаване на банка с
въпроси и конфигуриране от нея на примерни и изпитни тестове по съответната дисциплина.
По желание на преподавателите от катедра „Физическо възпитание и спорт“
на 23 септември 2021 г. се проведе обучение на тема: „Организиране на онлайн уроци и тестове по физическо възпитание и спорт“. Това се налага не
само заради ограниченията по повод COVID-19, но и за да се осигури постоянен достъп на студентите до здравословна и полезна спортна информация.
При всяко обучение се демонстрират модулите на MOODLE за структуриране на онлайн учебни материали, като се имат предвид специфичните
изискванията за всяка дисциплина и методологията на преподаване.
При необходимост всеки един преподавател има възможност за индивидуална консултация при администраторите от ЦДО както на място в УНСС,
така и онлайн чрез имейли или MS Teams.

Е. РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ХАСКОВО
Е.1. Кандидатстудентска кампания
1.1. ОКС „бакалавър“
През отчетния период Регионалният център за дистанционно обучение в
Хасково проведе ежегодната си кандидатстудентска кампания, въпреки епидемичната обстановка.
Работата по кампанията бе съгласно изготвен годишен план за работата
на Центъра, в който план бяха залегнали целогодишни прояви, свързани с
утвърждаване на РЦДО – Хасково, като образователно и културно средище.
Екипът заложи на нова и нестандартна информационна кампания за набиране на студенти за ОКС „бакалавър“ – обявяване на конкурс за есе на
тема: „Учене по време на криза – изпитание на човешките ценности“. Конкурсът беше насочен към учениците, завършващите гимназиален етап на
обучение, от всички 11 общини на област Хасково, както и към настоящите
Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.
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студенти на Регионалния център. Наградният фонд беше съобразен със семестриалните такси на РЦДО – Хасково. Съвместно с нашите партньори от
Областния съвет на БЧК – Хасково, проведохме информационна кампания в
почти всички средни училища в област Хасково.
Конкурсът, който се проведе в рамките на кандидатстудентската кампания 2021/2022 на УНСС, предизвика силен интерес у младите хора. Освен
допустимите по регламент участници от областта, се получиха творби и от
чужбина – Нидерландия, Русия, от студенти от други университети в страната. Темата предизвика основателен интерес, защото образованието в условията на пандемия се промени изцяло, като се трансформира в облачна среда
и засегна цялото общество. Журито бе в състав: председател – проф. д-р Надя Миронова – УНСС, и членове – Минка Мечеринкова – председател на
Областния съвет на БЧК – Хасково, Нели Дялкова от РУО – Хасково, Златка
Михайлова от СБЖ и Ели Видева от СБП. Церемонията по награждаването
се състоя на 10 май 2021 г. и беше отразена в медиите с 4 броя публикации и
един телевизионен репортаж в ЕТВ.
През учебна година продължихме и традиционните форми за кандидатстудентска кампания. Активно се включихме в кампанията на дирекция „Кабинет на ректора“ по кандидатстудентския прием, като съвместно с колегите
обхванахме ключови училища от Хасковска, Кърджалийска и Смолянска
област. Разработихме и изпратихме рекламни материали и банери, проведохме телефонни разговори с ръководителите на училищата.
Регионалният център проведе допълнителни срещи, които бяха залегнали
в годишния план – с гимназиите в Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград, Любимец, Ивайловград, Симеоновград, Стамболово, Минерални
бани.
През декември взехме участие в кандидатстудентска онлайн борса за зрелостниците от Професионалната гимназия по селско стопанство и икономика – Свиленград. Освен РЦДО – Хасково, участие взеха Аграрният университет – Пловдив, Тракийският университет – Стара Загора и Университетът
за хранителни технологии.
Онлайн среща за информиране за бакалавърските програми на Центъра бе
проведена с дванадесетокласниците от ФСГ „Атанас Буров“ гр. Хасково.
Онлайн среща се проведе и с абитуриентите на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – Хасково, на която бяха представени възможностите за обучение в
Регионалния център в Хасково и в УНСС – София. Представихме и информационни видео материали в помощ на кандидатстудентската кампания.
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Чрез директорите на водещите гимназии изпратихме лични имейли до
зрелостниците с презентация на специалностите в УНСС и РЦДО – Хасково.
От тази учебна година се възползваме от възможностите на социалните
мрежи. Чрез фейсбук страницата на РЦДО – Хасково, която поддържаме с
информация ежеседмично, целим да достигнем до академичната младеж.
Изработихме със собствени средства 3 броя видеоклипове с участието на
наши студенти и кандидат-студенти, които презентират пред колегите си
предимствата на обучението за бакалавър в РЦДО – Хасково. Тези видеоматериали разпространихме чрез официалната страница на Центъра във Фейсбук.
Целта на кампанията бе не само да информираме, но и да мотивираме бъдещите кандидат-студенти за избор на УНСС.
Резултатите от кандидатстудентската кампания за ОКС „бакалавър“ в
РЦДО – Хасково, за учебната 2021/2022 г. включват:
 подадени документи на място по време на редовната кандидатстудентска кампания: 112 броя;
 подадени документи на място по време на допълнителните приеми: 65
броя;
 общо подадени документи на място: 177 броя;
 записани първокурсници: 135 броя.
1.2. ОКС „магистър“
При провеждането на кампанията за набиране на магистри Регионалният
център разшири формите на информационната кампания с нови, неизползвани досега, които бяха заложени в годишния план.
Изготвени бяха рекламни материали – мултимедийни клипове за магистърските програми със собствени усилия и с помощта на Центъра за дистанционно обучение в София. Новите рекламни клипове за магистърските програми „Комуникационен мениджмънт“, „Местно самоуправление“, „Управление на миграционните процеси“ се излъчиха през социалните медии – чрез
страницата на Регионалния център на УНСС и интернет страниците на партньори от бизнес организации и образователни структури.
Рекламни материали бяха изпратени чрез електронна поща на целевите
групи – Асоциацията на специалистите по комуникации в общините и кметовете и общинските съветници от областите Хасково, Кърджали, Бургас,
Ямбол, Стара Загора, Първомай.
Реализирана бе рекламна кампания с банери в 7 интернет медии с регионален обхват. Чрез нея се представиха всички магистърски и бакалавърски
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програми на Центъра. Целта беше да се достигне до широката аудитория в
региона.
РЦДО – Хасково, целогодишно предоставя информация на студентите от
четвърти курс ОКС „бакалавър“ относно предстоящ прием на магистри, срокове и специалности. Информационни материали се изпращат на държавните и административните структури в Хасково и в околните населени места.
В Регионалния център в ОКС „магистър“ се приемат лица, завършили образователна степен „бакалавър“ и „професионален бакалавър“. Приемът се
осъществява през месеците януари и септември. При засилен интерес се
провежда и допълнителен кандидатстудентски прием.
Резултатите от кандидатстудентската кампания за ОКС „магистър“ в
РЦДО – Хасково, за учебната 2021/2022 г. включват:
 подадени документи на място по време на редовния кандидат-магистърски прием: 57 броя;
 подадени документи онлайн по време на редовния кандидатмагистърски прием: 20 броя;
 подадени документи на място по време на допълнителния прием: 17
броя;
 подадени документи онлайн по време на допълнителния прием: 2 броя;
 общо подадени документи за магистър КСК 2021: 96 броя;
 записани първокурсници: 92 броя.
Е.2. Други дейности
2.1. Участие в проекти
Студентски практики
РЦДО – Хасково, предлага на своите студенти възможност за участие в
проекта „Студентски практики“ на МОН. В рамките на участието студентите
получиха допълнителни умения за писане на проекти.
Разработени бяха две проектни предложения към Общинската програма
за младежки дейности. Едното от тях беше одобрено за финансиране и бе
реализирано успешно. Също в рамките на проекта „Студентски практики“
на МОН студентите имаха възможност да посетят НАП и НОИ. В среща с
ръководителите на двете основни звена на НОИ – отдел „Пенсии“ и отдела
за краткосрочни плащания и контрол, студентите имаха възможност да дискутират различни осигурителни казуси, свързани с ползването на майчинство, осигурителните права, наследствените пенсии и др.
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За студентите бе осигурено провеждането на практики, извън проекта на
МОН, в петте най-добри НПО у нас по теми за подкрепа на бежанци и мигранти.
Центърът осигури различни възможности за активности през свободното
време на студентите – обучение по народни танци от танцов клуб „Веселие“.
Интелигентни градове
През годината РЦДО – Хасково, се включи в проекта на община Хасково
„Интелигентни градове“ (Intelligent city challenge), финансиран от Европейската комисия. Експерти и преподаватели от УНСС в Хасково участваха онлайн в работата по проекта. В сесията „Вдъхновяващи истории за градски
визии“ се включиха проф. Надя Миронова, ръководител на катедра „Управление“ и директор на РЦДО – Хасково, доц. Димитър Николов, д-р Даниела
Стоянова от РЦДО и доц. Елка Василева от катедра „Регионално развитие“,
с темата „Иновативно образование и обучение за повишаване на уменията и
преквалификация“, иновативни решения за администрацията в областта на
квалификацията и преквалификацията и др. Очакванията са Центърът да
бъде включен в пътната карта за образование и преквалификация на община
Хасково.
РЦДО – Хасково, взе участие в проект на ХТПП по програма „ИНТЕРРЕГ
V-A Гърция – България, 2014 – 2020 г.“ чрез участие в семинар за повишаване на осведомеността в трансграничния регион.
2.2. Работа с партньори от местната общност
РЦДО – Хасково, подписа меморандум за сътрудничество между ХТПП
И РЦДО.
В процес на подготовка е подписването на меморандум за сътрудничество
между РЦДО и областна администрация Хасково.
По повод 24 май – Ден на славянската писменост, бяха раздадени почетни
грамоти на партньорите на Центъра – СБП, СБЖ, БЧК и Регионалното управление на МОН в Хасково. Целта е да се поддържат дългосрочни връзки с
местната общност.
Допълнителните дейности имат за цел да утвърдят Центъра като средище
на образованието и културната дейност за младите хора в региона.
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Е.3. Изпълнение на бюджет 2021 година на РЦДО – Хасково
3.1. Приходна част
Приходната част на бюджета на РЦДО – Хасково, се формира от семестриалните такси на студентите, от таксите за кандидатстудентски прием и от
административните такси за предоставени услуги. В намаление на постъпилите приходи от такси се отчитат отчисленията, които РЦДО – Хасково,
прави за УНСС съгласно Правилата за финансиране на ЦДО и РЦДО, приети от Ректорски съвет на 28.10.2015 г.
Планираните приходи от такси за 2021 г. са в размер 379 769 лв., а отчетените към 31.10.2021 г. приходи са 373 005 лв. Изпълнението е 98,35%.
Наименование на прихода

Бюджет 2021

Отчет към
31.10.2021 г.

Изпълнение
%

Такси за обучение бакалаври

373 184

435 666

116,74

Такси за обучение магистри

129 200

166 320

128,73

8500

11 235

132,18

300

970

323,33

-1415

-1882

133,00

-130 000

-239 304

184,08

379 769

373 005

98,22

Такси КСК
Административни такси
Внесен ДДС от такси КСК
и административни такси
Отчисления
Общо приходи

Извън планираните приходи, през 2021 г. РЦДО – Хасково, получи дарение на стойност 4000 лв. за организиране на мероприятия, свързани с кандидатстудентската кампания.
3.2. Разходна част
Извършените разходи до 31.10.2021 г. са в общ размер от 245 072 лв. и
представляват 27% от заложените в бюджета за 2021 година.
По основните пера на бюджета извършените разходи са, както следва:
- заплати на персонала по трудови правоотношения
112 926 лв.
- заплати на преподавателите от наднормено положен труд
36 112 лв.
- хонорари на преподаватели
5453 лв.
- суми от СБКО и обезщетения по Кодекса на труда
22 896 лв.
- задължителни осигурителни вноски от работодателя
22 214 лв.
- издръжка, включваща разходи за ел. енергия, външни
услуги, материали за поддръжка, командировки и др.
35 342 лв.
- държавни и общински данъци и такси
8351 лв.
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Разходите за заплати и хонорари на преподавателите, заедно с дължимите
осигуровки от работодателя върху тях към 31.10.2021 г., са в размер от
42 336 лв. Те са прихванати от авансово предоставените на УНСС през 2017 г.
и 2018 г. суми с остатъчен размер към 01.01.2021 г. е 79 614 лв. Остават за
прихващане 37 278 лв.
Е.4. Развитие на материалната база на РЦДО – Хасково
Материално-техническата база се поддържа в добра функционалност. За
нормалното провеждане на хибридно обучение бяха инсталирани 2 камери с
висока резолюция. 30 компютъра са оборудвани със слушалки и камери за
работа в онлайн среда. За улеснение на студентите по време на онлайн лекции и
провеждане на онлайн изпитна сесия може да се ползват оборудваните зали.
Текущо се поддържат сградите и съоръженията в много добро състояние.
Е.5. Кадрови потенциал
Общата численост на персонала в РЦДО към 31.10.2021 г. е 10 души, както следва: главен счетоводител, главен експерт, двама старши експерти
(единият старши експерт замества старши експерт в отпуск по майчинство),
един старши счетоводител, един техник поддръжка на компютри, двама работници гардероб, един портиер.

Ж. МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ
В началото на 2021 г. Университетът за национално и световно стопанство получи университетска харта за новия програмен период за програма
„Еразъм+“ 2021 – 2027 г., като проектното предложение, подготвено от екипа на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели,
беше оценено с максималните 100 точки.
През академичната 2020 – 2021 година Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели продължи дейността си по представяне, организиране и отчитане на мобилности сред студенти от ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“, преподаватели и административен
персонал по линия на програмата „Еразъм+“ в условията на кризата, породена от COVID-19. Поради наложените рестрикции за пътуване и присъствено обучение в редица държави възможностите за реализиране на мобилностите на студенти и персонал бяха силно ограничени.
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Персоналът на УЦМСП оказваше непрекъсната подкрепа както на студентите от УНСС, които реализираха мобилности през 2020 – 2021 г. в университети в държави от ЕС, така и на входящите в УНСС студенти по програма „Еразъм“. Всички преподаватели и служители от УНСС бяха своевременно информирани за промените и възможностите за мобилност, а на желаещите преподаватели и служителите от чуждестранни университети, които реализираха мобилност в УНСС, беше оказано съдействие.
Центърът подпомогна реализацията на мобилности и по програмата за
двойна диплома по специалност „Международен бизнес“ с Университета за
международни науки – Рим, Италия.
През академичната 2020 – 2021 г. УНСС реализира 52 изходящи мобилности в програмни държави по проект по КД 103. От тях 30 мобилности са
студентски, а 22 на персонал (6 – с цел преподаване и 16 – с цел обучение).
Всяка реализирана мобилност се регистрира в електронната система Mobility
Tool+. Бяха регистрирани за първи път и планираните, но нереализирани
мобилности. За първия семестър на 2021 – 2022 г. се реализират нови 30 изходящи мобилности на студенти.
Поради прекратяване на присъствените занятия за първи път УЦМСП
спомогна да се реализират и т.н. „виртуални мобилности“. През отчетния
период от посочените по-горе мобилности шест бяха реализирани дистанционно – една студентска, три мобилности с цел преподаване и две мобилности на персонал с цел обучение. Този опит ще се използва в бъдеще, тъй като
през периода 2021 – 2027 г. се планира част от мобилностите да са смесени –
в приемащия университет и виртуално.
През отчетния период въпреки трудностите имаше интерес към УНСС като дестинация за мобилност на чуждестранни студенти от висши училища от
ЕС. През академичната 2020 – 2021 г. в УНСС се обучаваха 61 входящи студенти. Реализирани бяха и 15 входящи мобилности на персонал, в т.ч. и една
виртуална мобилност с цел преподаване. Към настоящия момент за зимния
семестър на 2020 – 2021 г., въпреки комплицираната ситуация, в Университета се обучават 66 чуждестранни студенти.
За отчетния период са реализирани и общо 11 входящи мобилности по
проекти за кредитна мобилност (КД 107) на студенти и преподаватели от
партньорски университети в Косово и Йордания, от които 9 са студентски и
2 преподавателски. Реализира се и една изходяща мобилност, а до края на
проекта се планират още 78 мобилности на персонал.
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Към Националната агенция беше подадено и одобрено и първото проектно предложение за новия период по програма „Еразъм+“ по КД 103 за мобилност между програмни държави.
През отчетния период беше продължена и дейността по актуализация на
каталога с курсове на английски език за входящи студенти по програма
„Еразъм“. Каталогът съдържа подробна информация за над 200 курса с описание на английски език, брой кредити, хорариум и семестър на преподаване.
През изминалата 2020 – 2021 академична година служителите на УЦМСП
присъстваха на серия от уебинари и онлайн конференции, свързани с дигитализацията на програмата през следващия период по програма „Еразъм+“
2021 – 2027 г. Предприети бяха стъпки за въвеждане на системата за цифрово подписване на двустранните междуинституционални споразумения за
новия програмен период, както и на учебните планове на студентите по
програма „Еразъм+“ (онлайн).

З. АКРЕДИТАЦИИ В УНСС
През отчетния период продължават целенасочените усилия на ръководството на УНСС за повишаване качеството на академичните дейности, научните изследвания и образователната среда за осигуряването на успешни акредитационни процедури.
Приключи подготовката за програмна акредитация на две от професионалните направления в УНСС, а именно ПН 3.1 „Социология, антропология
и науки за културата“ и ПН 3.3 „Политически науки“. Подготовката на докладите-самооценка по десетте стандарта на Критериалната система на НАОА
за програмна акредитация и докладите за изпълнение на препоръките от
предходната акредитация получиха пълна организационна подкрепа от
всички структурни звена на УНСС. Докладите за двете ПН бяха внесени в
НАОА в съответните срокове.
За ПН 3.1 „Социология, антропология и науки за културата“ е приключено оценяването от експертната група и се очаква решение от Постоянната
комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана и от Акредитационния съвет на НАОА. За ПН 3.3 „Политически науки“ се очаква избор на
експертна група от страна на НАОА и финализиране на процедурата. В ход е
и акредитацията на двете докторски програми в ПН 3.3 „Политически науки“: „Политология“ и „Международни отношения“.
Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.
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Подготвени и внесени в НАОА са докладите-самооценка и докладите за
изпълнение на препоръките от предходната акредитация за следните докторски програми:
 в ПН 3.8 „Икономика“: „Икономика и управление (отбрана и сигурност)“; „Икономика и управление (недвижима собственост)“; „Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли)“; „Организация и управление извън сферата на материалното производство (интелектуална собственост в творческите индустрии)“;
 в ПН 3.6 „Право“: „Наказателно право“, „Наказателнопроцесуално
право“ и „Финансово право“.
През отчетния период бе подновена програмната акредитация на следните
докторски програми:
 от ПН 3.8 „Икономика“ в УНСС: „Световно стопанство и МИО“; „Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)“; „Икономика и организация на труда“; „Икономика и управление (екоикономика)“; „Икономика и управление (агробизнес)“; „Организация и управление на производството (индустрия)“; „Икономика и управление (индустрия)“; „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (счетоводна отчетност и анализ)“; „Счетоводна отчетност,
контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол)“; „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“; „Информационни и
комуникационни технологии в икономиката“; „Статистика, иконометрия и демография“;
 от ПН 3.7 „Администрация и управление“: „Управление“; „Проектно
управление“; „Администрация и управление (регионално развитие)“.
Системният процес на акредитационни процедури на докторски програми
в УНСС продължи усилено с подготовката и внасянето в НАОА на докладисамооценка и доклади за изпълнение на препоръките за:
 „История на икономическите теории“, „Икономика и управление (логистика и вериги на доставките)“, „Икономика и управление (туризъм)“, „Икономика и управление (транспорт)“ и „Икономика и управление (търговия)“;
 една докторска програма от ПН 3.7 „Администрация и управление“ –
„Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)“.
Очаква се финализирането на тези процедури с решение на Акредитационния съвет на НАОА.
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През отчетния период приключи процедурата за следакредитационен
контрол на специалност от регулирана професия „Право“ от ПН 3.6 „Право“
в УНСС. Акредитационният съвет на НАОА констатира, че УНСС изпълнява отправените препоръки при предходната акредитация (Протокол № 26/
10.12.2020 г.). Приключи и процедурата за следакредитационен контрол на
ПН 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ в УНСС. Акредитационният съвет на НАОА констатира, че УНСС изпълнява отправените
препоръки при предходната акредитация (Протокол № 16/10.06.2021 г.).
В основата на успеха на акредитационните процедури в УНСС през отчетния период стоят системните и целенасочени усилия за повишаване качеството на учебно-преподавателската работа в професионалните направления, ефективната организация на учебния процес, фокусиран върху студента, постиженията в дигитализацията и електронизацията на учебната дейност в условията на пандемия, както и непрекъснатото усъвършенстване на
структурата и компетенциите на академичния състав в съответствие с националните и международни образователни стандарти.

И. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
В УНСС е въведена Система за управление на качеството (СУК) в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001 със заповед
на ректора от 10.05.2005 г.
В края на 2016 г. бе въведена нова версия на СУК на УНСС съгласно
изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015. В изпълнение на
изискванията на стандарта бе актуализирана Политиката по качество на
Университета, утвърдена от ректора на 06.03.2020 г. Тя е приложима за обхвата на дейност на УНСС и е разработена в контекста за управление на риска и основните принципи за действие при управлението на качеството.
В Университета е дефиниран подход за оценка на риска като са систематизирани възможните рискове в специално разработен Риск регистър. Методите и практическите действия за оценка на риска са документирани в актуализираната Стратегия за управление на риска в УНСС (2021 – 2023 г.),
въведена като Приложение 6 на Наръчника за управление.
На основата на разработените стратегически документи и на определените стратегически цели в Политиката по качество, всяко структурно звено в
Университета (факултет, дирекция и поделение) разработи собствени конкОбщо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.

63

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

ретни, измерими цели със срокове и отговорници, които са утвърдени от
ректора.
За да се провери функционирането на Системата за управление на УНСС
на 20.04.2021 година бе проведен цялостен вътрешен одит, съгласно Плана
за одит, утвърден от ректора. Наред с квалифицираните вътрешни одитори
от УНСС в одита участваха представители на синдикалните организации,
студентите и бизнеса. Бяха използвани онлайн форми на провеждане на откриващата и закриващата срещи, както и на срещите между вътрешните одитори и одитираните звена. В резултат беше констатирано, че Стратегията за
управление на риска в УНСС е актуализирана за периода 2021 – 2023 г. Това
наложи тя да бъде документирана като Приложение 6 на Наръчника по управление.
Съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001 бе проведен
Преглед на Системата за управление на качеството от ръководството. В
доклада са отразени основните подобрения на процесите в Университета и
резултатите от вътрешните одити. Решенията от Прегледа на ръководството
са обсъдени и приети на Ректорски съвет през м. юни 2021 г.
На заседание на Академичния съвет на УНСС през м. февруари 2021 г. бе
обсъден и приет Доклад за функционирането на вътрешната система за
оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния
състав на УНСС.
На 28 и 29 юни 2021 г. беше проведен ежегоден контролен одит на Системата за управление на УНСС от международната сертифицираща организация NQA. Външните одитори извършиха оценка на планирането и на
ефективността на внедрената система за управление на качеството на базата
на интервюта, проверка на записи и различни извадкови методи. Одитният
доклад установи категорично, че в УНСС се поддържа ефективно система за
управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO
9001:2015 и се продължава срока на нейната сертификация.
С цел подпомагане дейността на Съвета по качество при разработване и
прилагане на политиката за осигуряване на качеството, разпределяне на ангажиментите по поддържане и усъвършенстване на СУК на университетско
ниво е структурирана Комисия за осигуряване и оценяване на качеството
(КООК). В комисията участват всички зам.-декани по качеството и международното сътрудничество на факултетите, представители на студентите,
докторантите, работодателските организации и синдикатите. Аналогично са
структурирани факултетни КООК със заповед на деканите на факултетите,
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в които отново има представители от синдикатите, студентите от обучаваните специалности във факултета и представители на бизнеса. Всяка от тези
комисии има приети планове за работа в конкретни области на управление
на качеството, осигурявайки съответствие със стандартите и критериите на
НАОА.
През отчетния период, въпреки пандемията от COVID-19, продължиха
редовните дейности за осигуряване на обратна връзка от заинтересованите страни относно качеството на обучение в УНСС. Новата обстановка потвърди използването на систематичния подход при проучване мнението на
студентите и докторантите в Университета. Беше разработена и приложена Методика за оценка на качеството на образователния процес в УНСС
от комплексен тип чрез използването на редица групи показатели. Тя беше
приложена в общо и в специализирано проучвания през м. април и м. май
2021 г. Резултатите са обсъдени от ръководството и отчетени при планирането и провеждането на обучението през настоящата учебна година.
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II. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
И СВЪРЗАНИ С НЕЯ ДЕЙНОСТИ

През отчетния период научноизследователската дейност започна да придобива все по-голямо значение за успешното развитие на университетите в
страната. За включване на УНСС в Списъка на изследователските висши
училища е необходимо повишаване на публикационната активност в издания с импакт фактор и/или импакт ранг, а също и участието в национални и
международни проекти да продължи с ускорени темпове. За целта през периода бяха предприети редица мерки: приоритизиране на инвестициите на
публични средства; въвеждане на нови механизми за подкрепа на специализирани публикации; активно материално стимулиране на публикациите на
академичния състав на УНСС; реформа на изследователските институти;
промени в докторските програми; успешно финализиране на процеса на индексиране на сп. Economic Alternatives в световната база данни с научна информация Scopus и др.

А. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
А.1. Подобряване на институционалната екосистема
за развитие на научноизследователската дейност
1. През отчетния период беше разработена и приета нова Стратегия за
развитие на научноизследователската дейност (НИД) на УНСС (Решение на
АС № 2/21.04.2021 г.). Главната цел за развитие на НИД в УНСС за периода
2021 – 2025 година е превръщането на Университета в значим научно-образователен център, който е стратегически партньор и достоен конкурент в
рамките на европейското научноизследователско пространство. Тази цел се
реализира посредством постигането на следните четири стратегически цели:
 подобряване на институционалната екосистема за развитие на научноизследователската дейност;
 стимулиране на научноизследователската дейност;
 разширяване на участието на УНСС в европейското научноизследователско пространство и международното научно сътрудничество;
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 създаване на ефективна връзка „образование – наука – бизнес“ и насърчаване на иновациите, основани на научни резултати.
Разработен и приет беше и Оперативен план за изпълнение на първия
етап (2021 – 2023 г.) на Стратегията.
2. През периода беше разработена и приета Политика на УНСС за почтеност в академичното творчество (Решение на АС № 4/07.07.2021 г.).
3. През отчетния период беше разработен и приет нов Правилник за научноизследователската дейност на УНСС (Решение на АС № 5/10.11.2021 г.),
уреждащ организацията на НИД в УНСС.
4. През периода беше разработен и приет нов Правилник за атестиране на
академичния състав в УНСС (Решение на АС № 4/07.07.2021 г.).
5. През 2021 г. започна реформа, свързана с уреждане статута и дейността
на изследователските институти на УНСС, създадени с Постановление на
МС (Решение на АС № 4/07.07.2021 г., т. 2). В процес на разработване е нов
Типов правилник за устройството и дейността на институт на УНСС, който
да приведе дейността на институтите в УНСС в съответствие с нормативната
уредба на Р България в областта на висшето образование и науката.
6. През периода беше разработен и приет нов Правилник за дейността на
Съвета по хабилитация на УНСС (Решение на АС № 2/21.04.2021 г.).
7. През отчетния период беше разработен и приет План на УНСС за равенство между половете за периода 2021 – 2025 година (UNWE Gender
Equality Plan 2021/25) (Решение на АС № 5/10.11.2021 г.).
8. През 2021 г. бяха разработени и приети Правила на УНСС за електронна проверка на оригиналността на академичното творчество (Решение на АС
№ 4/07.07.2021 г.). Доставен и въведен в експлоатация беше софтуер за
електронна проверка на оригиналността с осигурен достъп за всички членове на академичния състав на УНСС и докторантите.
9. През периода бяха разработени и приети Правила за устройството и
дейността на Издателския съвет на УНСС (Решение на АС № 2/21.04.2021 г.).
10. През отчетния период бяха разработени и приети Правила за публикуване на периодични издания, книги, резултати от проекти и друга литература в изпълнение на договора между УНСС и Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа (Central And Еastern European Online Library –
CEEOL) (Решение на АС № 2/21.04.2021 г.).
11. През периода беше разработена и приета Процедура за провеждане на
университетско обсъждане на документи, касаещи академичната общност на
УНСС (Решение на РС № 11/17.03.2021 г.).
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67

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

12. През отчетния период беше реализиран първият етап от изграждането
на Университетската информационна система НИД (УИС НИД) в частта,
свързана с отчитането на публикациите и цитирането в публикации на членовете на академичния състав на УНСС. Предстои усъвършенстване и надграждане на УИС НИД.
13. През 2021 г. стартира активното стимулиране на публикуването от
страна на членовете на академичния състав на УНСС в световните бази данни Scopus и/или Web of Science (Решение на АС № 5/10.11.2021 г.). Предстои
разработването и приемането на механизъм за обвързване на системата на
възнаграждения с постигнатите научни резултати.
14. Организирано и проведено беше обучение за развитие на изследователските умения за докторанти и млади учени (25.06.2021 г., онлайн) с участието на представители на Creative Analytics ex-Thomson Reuters (Web of
Science) за Р България.
15. През периода бяха проведени общо 25 заседания на Програмния съвет
по НИД на УНСС – специализирания помощен орган на АС за организация
и управление на университетската НИД.
16. През 2021 г. за първи път бяха обявени два университетски конкурса
за финансиране на проекти за научни изследвания и за проекти за частично
финансиране на научни форуми в рамките на една календарна година:
 Университетски конкурс за проекти за 2021 г. (обявен със Заповед на
ректора № 87/15.01.2021 г.) и
 Университетски конкурс за проекти за 2022 г. (обявен със Заповед на
ректора № 2933/19.10.2021 г.).
А.2. Университетски проекти за научни изследвания
17. През отчетния период научноизследователската дейност (НИД) на
УНСС бе реализирана по следните две приоритетни направления, утвърдени
от АС:
1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред
бизнес университетите в Европа.
2. Икономически, политически, социални и правни изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.
18. За сметка на целевата субсидия за НИД на УНСС през периода са изпълнявани договори за 97 университетски проекта за научни изследвания,
утвърдени на конкурсен принцип, за сметка на целева субсидия от държавния бюджет за НИД на УНСС, от които 32% (31 проекта) по първото прио68
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ритетно направление, а 68% (66 проекта) – по второто. През отчетния период бяха завършени 25 проекта. В научноизследователските колективи на
университетските проекти за научни изследвания участваха над 600 души,
в т.ч. 155 докторанти и 52 студенти.
19. Средствата по постоянната партида „Текущо финансиране и подпомагане“ са използвани за осигуряване на абонаменти за достъп до международни
бази данни, за доставката на лиценз за софтуерна система за проверка на оригиналността и за доставка на академични лицензи за операционна система.
20. С Решение на АС № 4/07.07.2021 г., т. 18, бяха отчислени средства от
целевата субсидия за НИД на УНСС към бюджета на УНСС за покриване на
общи (режийни) разходи в съответствие с изискванията за допустимост на
разходите съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 на Наредбата за условията и реда за
оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от
държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност. Отчислените средства ще
бъдат използвани за покриване на общи (режийни) разходи, свързани с управлението, техническото осигуряване, развитието и популяризирането на
НИД в УНСС.
А.3. Университетски проекти за частично финансиране
на научни форуми
21. За сметка на целевата субсидия за НИД на УНСС през периода са изпълнявани и договори за 41 проекта за научни форуми.
22. С частично финансиране от целевата субсидия за НИД на УНСС през
периода бяха организирани и проведени общо 19 научни форума:
 Тринадесета годишна научна сесия на академичния състав на УНСС за
докладване на постигнати научни резултати (18.12.2020 г., УНСС);
 Десета юбилейна международна научна конференция за студенти и
докторанти (21.04.2021 г., УНСС);
 Девета университетска научна конференция на тема: „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето“
(22.04.2021 г., УНСС);
 Международна научна конференция на тема: „The European Union after
Brexit/Европейският съюз след Брекзит“ (04.06.2021 г., УНСС);
 Лятно докторантско училище по право на тема: „Добросъвестността
като норма и принцип на правомерно поведение в съвременното право –
генезис, развитие, проблеми и перспективи“, организирано по повод
Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.
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30-годишнината от създаването на Юридическия факултет на УНСС
(09 – 10.09.2021 г., УОБ – Равда);
Четиринадесета интердисциплинарна научна конференция на тема:
„Авангардни научни инструменти в управлението 2021“ (10 – 14.09.
2021 г., УНСС);
Четвърта кръгла маса с международно участие “Устойчивото потребление на храни в България“ (16.09.2021 г., УНСС);
Седма международна научна конференция на тема: Тhe new normality
after the pandemic – an economic perspective (20 – 21.09.2021 г., УНСС);
Кръгла маса на тема: „Възможности за актуализиране и въвеждането
на нови учебни програми в професионалното направление „Администрация и управление“ в УНСС“ (05.10.2021 г., УНСС);
Втора научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките на тема: „Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките“ (07 – 08.10.2021 г.,
УНСС);
Международна научна конференция на тема: Development and Underdevelopment in the History of Economic Thought (08 – 10.10.2021 г.,
УНСС);
Двадесета международна научна конференция на тема: „Членството на
България в Европейския съюз: четиринадесет години по-късно“
(15.10.2021 г., УНСС);
Юбилейна научна конференция на тема: „45 години катедра „Международни отношения“ в УНСС: Приемственост и развитие в изучаването на международните отношения и процесите в Европа“ (31.10.2021 г.,
УНСС);
Юбилейна научна конференция на тема: „30 години ЮФ на УНСС –
приемник на вековна традиция в развитието на правната наука и практика“ (04.11.2021 г., УНСС);
Научна конференция на тема: „Икономически предизвикателства: криза, възстановяване, устойчивост“ (12.11.2021 г., УНСС);
Осма есенна академия „Администрация и управление: #УНИВЕРСИТЕТЪТ 2030“ (19.11.2021 г., УНСС);
Единадесета международна научна конференция на тема: „Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE – 2021)“ (25 – 26.11.
2021 г., УНСС);
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 Международна научна конференция на тема: „Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят“ (26.11.2021 г., УНСС);
 Научна конференция на тема: „Счетоводството – наука, образование,
практика“ – посветена на 100-годишнината от рождението на проф.
Коста Пергелов и проф. Тотю Тотев (30.11.2021 г., УНСС).
23. В университетските научни форуми са участвали над 600 души – преподаватели, докторанти, студенти, представители на бизнеса.
24. През периода преподавателите на основен трудов договор в УНСС
разполагаха с осигурени средства от бюджета на Университета за подпомагане на участия в научни форуми в страната (15 000 лв. годишно) и в чужбина (20 000 лв. годишно). Разпределените по факултети средства бяха разходвани в съответствие с политиката на факултетните ръководства. До средата
на м. октомври бяха финансирани общо 35 участия на преподаватели от
УНСС в научни конференции в страната и 6 участия – в чужбина.
А.4. Университетски грантове за подкрепа на специализирани
публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор
25. С новия Правилник за научноизследователската дейност на УНСС
беше осигурена възможност за организиране и провеждане на университетски конкурси за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор (нар. „университетски грантове“) за сметка
на целевата субсидия за НИД на УНСС. Предвижда се организирането на
постоянен годишен конкурс за финансиране на университетски грантове за:
 подкрепа за публикации в издания с импакт фактор (Web of Science)
и/или импакт ранг (Scopus);
 подкрепа за участие в международни научни конференции с индексиране на сборниците в Web of Science и/или Scopus.
Финансират се следните видове разходи:
 такси за публикуване в издания с импакт фактор (Web of Science) и/или
импакт ранг (Scopus);
 такси правоучастие в международни научни конференции с индексиране на сборниците в Web of Science и/или Scopus;
 преводачески и редакционни услуги.
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А.5. Национални и международни проекти
26. През 2020 г. УНСС участва активно в общо 22 проекта, финансирани по
национални програми, по които привлечените средства възлизат на 1,3 млн. лв.
През същия период Университетът участва в общо 23 проекта, финансирани по
различни международни програми, по които привлечените средства са 1,8 млн. лв.
27. През 2021 г. УНСС сключи 11 нови договора за реализация на научни
проекти, финансирани по национални и международни програми. Общата стойност на проектите е над 15,5 млн. лв., от които 4,3 млн. за УНСС.
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ
ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ ПО СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ 2021 Г. ДОГОВОРИ

№

№ на договора, тема на проекта

Срок на договора

Обща
стойност
на договора
в лв.

1

2

3

4

Стойност
за УНСС
в лв.
5

1

№ BG05M20P001-2.016-0004,
„Икономическото образование
в България 2030“

27.07.2021 – 31.12.2023

4 887 276

3 119 169

2

Grant Agreement № 101035807, H2020,
ENGAGE.EU R-I BUILDING
ENGAGED RESEARCH AND
INNOVATION ECOSYSTEMS
(ENGAGE EU R-I – H2020-IBA-SwafSSupport-2-2020)

01.10.2021 – 30.09.2024

4 194 991

384 076

3

BG05M2OP001-2.016-0009-C01, „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на
обучението в приоритетни професионални направления от висшето образо- 26.07.2021 – 31.12.2023
вание чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския
университет и Българската стопанска
камара (СИПМО – ТрУ)“

4 864 934

262 501

4

РД-02-29-179/07.09.2021,
CO-WORKING, Научна дейност по
13.04.2021 – 12.04.2023
програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

1 145 554

131 408

5

КП-06-Н55/15 /22.11.2021, ФНИ, Китайската инициатива „Един пояс – един
22.11.2021 – 21.11.2024
път“ в Черноморския регион: анализ на
възможностите и рисковете за България

120 000

120 000
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Продължение
1

2

6

КП-06-Н55/5 /15.11.2021, ФНИ, Интелигентно управление на риска за бизнеса от неблагоприятни явления и природни бедствия

3

4

5

15.11.2021 – 14.11.2024

143 000

106 500

7

КП-06-ДК2/4/30.03.2021, ФНИ, „Оценка
на икономическите, социалните и финансовите последствия на пандемията
30.03.2021 – 30.03.2023
COVID-19 върху транспортния сектор и
мерките за възстановяване“

60 000

60 000

8

КП-06-ДК2/2/30.03.2021, ФНИ, „Моделиране, анализ и оптимизация на социално-икономическите мерки за намаляване на негативните последствия на
пандемията COVID-19“

30.03.2021 – 30.03.2023

50 000

50 000

9

2020-1-PL01-KA226-HE-095331, ISURVIVE, Digital Roadmap for designing 01.06.2021 – 31.05.2023
online interactive content

30 120

30 120

КП-06-НП3/31 /15.10.2021, ФНИ, издаване на рецензирано българско научно
10
издание с наименование Economic
Alternatives

15.10.2021 – 14.10.2022

7000

7000

КП-06-НП3/47/16.10.2021, ФНИ, издаване на рецензирано българско научно
11
издание с наименование „Годишник на
УНСС“

16.10.2021 – 15.10.2022

7000

7000

15 509 875

4 277 774

ВСИЧКО:

Б. ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ
НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА УНСС
Б.1. Докторантури
28. Към месец декември 2021 г. към Университета за национално и световно стопанство в трите форми на докторантура се обучават общо 483 докторанти, от които 20 чужденци от 9 страни – Албания, Виетнам, Гърция,
Косово, Ливан, Люксембург, Мавритания, Молдова и Сърбия. В редовна
докторантура се обучават 205 докторанти, от които 6 чужденци. В задочна
докторантура се обучават 226 докторанти, от които 3 чужденци, и в докторантура на самостоятелна подготовка – 52 докторанти, от които 11 чужденци.
29. За учебната 2020/2021 година за български граждани и граждани на
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държави – членки на ЕС и ЕИП, бяха обявени общо 159 конкурса за докторантури, субсидирани от държавата, от които 90 редовни и 69 задочни към
31 катедри. През тази учебна година бяха усвоени общо 80 докторантури, от
които 51 редовни и 29 задочни към 28 катедри.
30. През месец септември 2021 г. за български граждани и граждани на
държави – членки на ЕС и ЕИП, са обявени общо 159 конкурса за докторантури, субсидирани от държавата, от които 90 редовни и 69 задочни към 31
катедри. Предстои провеждането на конкурсните изпити.
31. Активно е участието на докторанти в учебно-методическата и педагогическата подготовка на съответното обучаващо звено като елемент от
учебния план на конкретната докторска програма. Докторанти от УНСС са
включени в разработването на научноизследователски проекти – университетски, национални и международни. Широко застъпено е участието на докторанти от УНСС в конференции, семинари и специализации в страната и
чужбина.
32. През периода беше разработена и приета нова Концепция за развитие
на обучението в ОНС „доктор“, ведно с образци на учебни планове на докторски програми от професионални направления (Решение на АС № 5/10.11.
2021 г.), както следва:
 образец на учебен план на докторска програма от ПН 3.1. „Социология,
антропология и науки за културата“;
 образец на учебен план на докторска програма от ПН 3.3. „Политически науки“;
 образец на учебен план на докторска програма от ПН 3.5. „Обществени
комуникации и информационни науки“;
 образец на учебен план на докторска програма от ПН 3.6. „Право“;
 образец на учебен план на докторска програма от ПН 3.7. „Администрация и управление“;
 образец на учебен план на докторска програма от ПН 3.8. „Икономика“.
Планът за изпълнение на Концепцията предвижда актуализиране на всички учебни планове, квалификационни характеристики и учебни програми в
ОНС „доктор“ и тяхното въвеждане от академичната 2021/2022 година.
Б.2. Заемане на академични длъжности в УНСС и придобиване
на научни степени
33. През отчетния период са обявени 35 конкурса за заемане на академични длъжности в УНСС, в т.ч.:
74
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 6 за академична длъжност „професор“;
 11 за академична длъжност „доцент“;
 18 за академична длъжност „главен асистент“.
ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В УНСС
ПО ОСНОВНИ ЗВЕНА, ПО РЕШЕНИЕ НА АС
ЗА ПЕРИОДА М. ДЕКЕМВРИ 2020 Г. – М. ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
Професори

Доценти

Главни
асистенти

Общо

Общоикономически

1

2

-

3

Бизнес факултет

1

5

4

10

Управление и администрация

2

1

6

9

Финансово-счетоводен

1

1

1

3

Икономика на инфраструктурата

1

-

2

3

Международна икономика и политика

-

2

1

3

Юридически

-

-

2

2

Приложна информатика и статистика

-

-

2

2

Общо

6

11

18

35

Факултет

34. За периода на академични длъжности в УНСС са назначени:
 6 професори;
 14 доценти;
 17 главни асистенти.
35. Образователна и научна степен „доктор“ са придобили 60 докторанти.
Присъдени са 2 научни степени „доктор на науките“.
36. Проведени са 193 заседания на научни журита (113 за ОНС „доктор“),
от които 90 първи заседания (53 за ОНС „доктор“).

В. НАУЧНИ ИЗДАНИЯ НА УНСС И ОТВОРЕНА НАУКА.
ПУБЛИКАЦИОННА АКТИВНОСТ
В.1. Научни издания на УНСС и отворена наука
37. През отчетния период м. декември 2020 г. – м. декември 2021 г. общият брой на публикациите в университетските научни издания – Economic
Alternatives, „Икономически и социални алтернативи“, Годишник на УНСС,
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Научни трудове на УНСС и „Бизнес и право“, е 233.
38. През 2021 г. сп. Economic Alternatives беше индексирано в световната
база данни с научна информация Scopus. През отчетния период са издадени
4 броя на списанието, с публикувани 37 статии, съответно: бр. 4/2020,
бр. 1/2021, бр. 2/2021 и бр. 3/2021. Общо авторите са 46, в т.ч. 9 от УНСС.
39. През отчетния период са издадени 4 броя на сп. „Икономически и социални алтернативи“, с публикувани 46 статии, съответно: бр. 4/2020, бр.
1/2021, бр. 2/2021 и бр. 3/2021. Общо авторите са 60, в т.ч. 40 от УНСС.
40. През отчетния период са издадени 2 броя на Годишник на УНСС и
5 тома на Научни трудове на УНСС, с публикувани общо 115 статии и студии в двете издания, както следва:
 декември 2020 – Годишник, бр. 1/2020 (15 статии и студии);
 декември 2020 – Годишник, бр. 2/2020 (15 статии и студии);
 декември 2020 – Научни трудове, бр. 5/2020 (15 статии и студии);
 март 2021 – Научни трудове, том 1/2021 (17 статии и студии);
 май 2021 – Научни трудове, том 2/2021 (18 статии и студии);
 юни 2021 – Научни трудове, том 3/2021 (20 статии и студии);
 юли 2021 – Научни трудове, том 4/2021 (15 статии и студии).
Предстоящо публикуване:
 декември 2021 – Научни трудове, том 5/2021 (15 статии и студии);
 декември 2021 – Годишник на УНСС, бр. 1/2021 (12 статии и студии);
 декември 2021 – Годишник на УНСС, бр. 2/2021 (12 статии и студии).
41. През периода двете научни издания бяха индексирани в базата данни
CrossRef и ERIH+. Одобрен за финансиране беше проекта за Годишник на
УНСС, участващ в конкурс „Българска научна периодика – 2022“.
42. През отчетния период са издадени 4 броя на сп. „Бизнес и право“, с
публикувани 35 статии, съответно: бр. 2(10)/2020, бр. 3(11)/2020, бр. 4(12)/2020
и бр. 1(13)/2021. Общо авторите са 35, в т.ч. 13 от УНСС. Брой 2(14)/2021 и
бр. 3(15)/2021 са преминали анонимно рецензиране и се подготвят за печат.
Броят на подлистника Aurea iuris romani за 2020 г. също се подготвя за печат.
43. Създадено беше ново университетско научно списание Bulgarian
Journal of International Economics and Politics и беше приет Правилник за устройството и дейността на Редакционния съвет (Решение на АС № 4/07.07. 2021 г.,
т. 24). До края на 2021 г. предстои издаването на първия брой на списанието.
През 2021 г. УНСС се превърна в един от основните доставчици на съдържание в Българския портал за отворена наука (https://www.bpos.bg/). Към

76

Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

края на отчетния период в портала са публикувани над 1500 публикации с
автори – членове на академичния състав на УНСС.
В.2. Публикационна активност на академичния състав на УНСС
44. През 2020 г. академичният състав на УНСС е реализирал общо 1125
научни публикации. Средният брой публикации на лице от академичния
състав на УНСС е 2,68.
45. През 2020 г. академичният състав на УНСС е реализирал общо 100
научни публикации, индексирани в световните бази данни Scopus и/или Web
of Science, както следва:
 публикации, индексирани само в Scopus (45 броя);
 публикации, индексирани само в Web of Science (24 броя);
 публикации, индексирани и в двете бази едновременно (31 броя).
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III. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
През отчетния период УНСС се затвърди като уважаван партньор в рамките на европейското пространство за образование и новото Европейско научноизследователско пространство за научни изследвания и иновации като
участва активно в развитието на Европейския университет ENGAGE.EU,
инициира създаването на SDSN Bulgaria – нова мрежа на ООН за устойчиво
развитие, и се включи на високо ниво в европейския дебат за формиране на
политики и моделиране на трансформационни процеси, които ще определят
пътя на развитие на висшето образование и науката в Европа до края на десетилетието.

A. ENGAGE.EU – ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
1. През 2021 г. продължи развитието на Европейския университет
ENGAGE.EU (http://engageuniversity.eu/), от който УНСС е част заедно с
шест други европейски университета, които споделят европейски ценности
и глобална перспектива, и са алма-матер на общо над 100 000 студенти и
3000 докторанти:
 University of Mannheim (Germany) – координатор;
 Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido
Carli (Rome, Italy);
 NHH Norwegian School of Economics (Bergen, Norway);
 Tilburg University (The Netherlands);
 UNWE/УНСС (Sofia, Bulgaria);
 University Toulouse 1 Capitole (France) и
 WU Vienna University of Economics and Business (Austria).
„Европейски университети“ e водеща инициатива на Европейската комисия за формиране на транснационалните мрежи от висши училища, които
имат амбицията да се превърнат в университетите на бъдещето. Посредством тяхното създаване Комисията цели постигането на качествено ново ниво
на международно сътрудничество в рамките на европейското образователно
и научно пространство – сътрудничество, което е системно, структурно и
устойчиво и значително надхвърля традиционното разбиране за международна мобилност.
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2. През отчетния период приключи първата година от изпълнението на
първия проект за финансиране на Европейския университет – ENGAGE.EU –
European University Engaged in Societal Change, Call EAC-A02-2019-1, Grant
Agreement No. 101004071 (Erasmus+). Асоциирани партньори по проекта от
Р България са Министерство на образованието и науката, Министерство на
труда и социалната политика и Столична община. Проектът официално
стартира на 1 ноември 2020 г. и е със срок на изпълнение три години и общо
47 дейности, разпределени в пет работни пакета. Проектните инициативи са
насочени към развитие на учебната дейност, научноизследователската дейност и въздействието върху обществото. Работи се по създаването на общ
каталог от курсове, съвместни магистърски специалности, съвместни курсове и модули от курсове, обмен на студенти, докторанти и преподаватели,
автоматично признаване на изпити, обща квалификационна рамка, микроквалификации, създаването на съвместен Think Tank, лаборатории за връзка
и сътрудничество със заинтересованите страни и много други. В изпълнението на дейностите по проекта участват 31 преподаватели и служители от
УНСС и петима студенти.
3. През отчетния период стартира изпълнението на втория проект за финансиране на Европейския университет – ENGAGE.EU R-I Building Engaged
Research and Innovation Ecosystems, ENGAGE EU R-I – H2020-IBA-SwafSSupport-2-2020, Grant Agreement No. 101035807. Проектът официално стартира на 1 октомври 2021 г. и е със срок на изпълнение три години и общо 23
дейности, разпределени в шест работни пакета. Всички проектни инициативи са насочени към развитие на НИД и свързаните дейности. Работи се по
изготвянето на съвместна стратегия за развитие на НИД и иновациите и плановете за нейното изпълнение. В изпълнението на дейностите по проекта
участват 21 преподаватели и служители от УНСС.
4. През периода са разработени и подадени два броя проектни предложения с участието на Tilburg University – университет партньор в ENGAGE. EU.
5. През периода успешно продължи съвместната инициатива за онлайн
обмен на студенти – през летния семестър на 2020/2021 г. и зимния семестър
на 2021/2022 г.
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Б. ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА
ЕКОСИСТЕМА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
1. През 2021 г. УНСС стана един от университетите, учредители на международната университетска мрежа Finance and Economics University Belt
and Road Alliance (FEUBRA). Сред учредителите на мрежата са още:
 University of International Business and Economics (Beijing, China) – координатор;
 Astana International University (Kazakhstan);
 Athens University of Economics & Business (Greece);
 Central University of Finance and Economics (Beijing, China);
 CETYS University (Mexico);
 Dongbei University of Finance and Economics (Liaoning, China);
 FAAP (Brazil);
 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia);
 Krirk University (Thailand);
 Saint Petersburg State University (Russia);
 Shandong University of Finance and Economics (China);
 Shanghai University of Finance and Economics (China);
 Southwestern University of Finance and Economics (Sichuan, China);
 University Malaysia Kelantan (Malaysia);
 University of Applied Sciences upper Austria (Austria);
 University of Coimbra (Portugal);
 University of Carthage (Tunisia);
 Widya Mandala Surabaya Catholic University (Indonesia) и
 Zhongnan University of Economics and Law (Hubei, China).
Основните дейности на мрежата са свързани със: съвместни научни изследвания; академичен обмен; сътрудничество; обмен на преподаватели и
студенти; развитие на таланти и споделяне на ресурси посредством общи
платформи.
2. През отчетния период 2020 – 2021 г. бяха сключени споразумения за
академично сътрудничество със следните чуждестранни университети:
 INHA University (Incheon, Korea) и
 Moscow International Academy (Russia).
3. Подписани бяха меморандуми за сътрудничество със следните международни организации:
 PIXEL – International Education and Training Institution (Firenze, Italy) и
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 Partnersgroup PG (Slovak Republic).
4. Поставено беше началото на преговори за сключване на меморандум за
сътрудничество със следните чуждестранни университети и международни
организации:
 Hitotsubashi University (Japan);
 Izmail State University of Humanities (Ukraine);
 Korean Cultural Center (Bulgaria);
 Universidad Austral (Argentina) и
 Universidad Argentina de la Empresa (Argentina).
5. УНСС участва за поредна година в престижната международна рейтингова класация U-Multirank 2020 (https://www.umultirank.org/). Организирано беше участието на Университета и в новото издание на класацията
U-Multirank 2021, чиито резултати ще бъдат обявени до средата на 2022 г.

В. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
1. През периода успешно започна обучението на първия випуск студенти,
приети в дуалната специалност „Икономикс“ в ОКС „бакалавър“ (3+1) с
Tianjin Foreign Studies University (China). Специалността е предназначена за
студенти от Китай, които през първите три години от своето следване се
обучават в Tianjin, а четвъртата година – в УНСС. Споразумението за сътрудничество предвижда част от лекционните курсове през първите три години от учебния план да бъдат водени онлайн от преподаватели от УНСС.
Водеща катедра – „Икономикс“.
2. Финализирани бяха преговорите с Moscow Technical University of
Communications and Informatics (MTUCI, Russia) за създаване на дуална специалност “Бизнес иновации и мениджмънт“ в ОКС „магистър“. В началото
на следващата академична година магистрите на факултет „Цифрова икономика и масови комуникации“ на MTUCI ще имат възможност да учат в България и да получават дипломи по специалност „Бизнес иновации и мениджмънт“. Водеща катедра – „Индустриален бизнес“.
3. Поставено беше началото на преговори с University of Abertay (GB) и
University of Wolverhampton (GB) за създаване на съвместни специалности в
ОКС „магистър“: Digital Marketing (водеща катедра – „Маркетинг и стратегическо планиране“) и International MBA (водеща катедра – „Управление“).
4. През 2021 г. дългогодишният партньор на УНСС – Institute of Chartered
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Accountants in England and Wales (ICAEW), осигури 15 пълни стипендии за
студенти на УНСС, покриващи цялото обучение по тригодишната престижна квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“ на ICAEW (ICAEW
ACA qualification).
5. УНСС беше съорганизатор на Международно лятно училище „България – Русия – Гърция“ на тема „Устойчиво развитие в Черноморския регион“. Лятното училище се организира в сътрудничество с Aristotle University
of Thessaloniki (Greece) и Financial University under the Government of the
Russian Federation (Russia). Домакин на събитието, проведено в периода 23 –
27 август 2021 г., беше гръцкият университет партньор. Следващите две издания на международната проява (през 2022 г. и 2023 г.) ще бъдат организирани в Русия и в България.
6. Реализирани бяха от факултети и катедри в УНСС следните основни
образователни форуми с международен характер:
 Management Accounting: Future Professionals, организатор: катедра
„Счетоводство и анализ“, съвместно с Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA), 20 април 2021 г.;
 Employability Skills Session за студенти на УНСС; организатор: катедра
„Счетоводство и анализ“, съвместно с ICAEW, 17 ноември 2021 г. и др.
7. През отчетния период студенти на УНСС взеха участие в следните
международни форуми:
 Международно състезание CFA Institute Research Challenge, 2020 –
2021 г. като за втора поредна година спечелиха първо място;
 10th ASECU International Conference and Summer School: Build a
sustainable future in SEECs and Black Sea Region, 23 – 25 септември,
2021 г. и др.

Г. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
1. УНСС бе съорганизатор на Деветата международна научна конференция на тема „Бъдещи тенденции, организационни форми и ефективност в
развитието на сътрудничеството между руски и чуждестранни университети“ заедно с Московския регионален технологичен университет „А. А. Леонов“ и Беларуския държавен университет по информатика и радиоелектро-
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ника. Събитието се проведе на 8 и 9 април 2021 г. в гр. Корольов, Московска
област и онлайн.
2. Факултетите, катедрите, институтите и центровете в УНСС реализираха множество научноизследователски форуми с международен характер.
Сред основните от тях бяха:
 Годишна конференция на Европейското дружество за история на икономическата мисъл ESHET на тема: Development and Underdevelopment in
the History of Economic Thought, проведена в УНСС в периода 8 –
10.10.2021 г.;
 Шестнадесета международна научна конференция на младите учени
„Икономиката на България и Европейския съюз: предизвикателството
COVID-19“, организатор: ФСФ, съвместно с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Университета на Болоня, Университета
на Сплит, Университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Университета на Риека, Полтавския университет по икономика и търговия,
Луцкия национален технически университет, Техническия университет
в Лодз и „Медиа Маркс“ ООД, София, България, 12.02.2021 г.;
 Международна конференция „Европейският съюз след Брекзит“, организатори: факултет „Международна икономика и политика“, Съюзът
на икономистите в България и Асоциацията на икономическите университети в Южна и Източна Европа и Черноморския регион (ASECU),
04.06.2021 г.;
 Седма международна научнопрактическа конференция „Недвижими
имоти & Бизнес“ 2021, организатор: катедра „Недвижима собственост“
съвместно с FIABCI INTERNATIONAL, 14.05.2021 г.;
 Седма годишна международна конференция по икономически и парични въпроси, организатори: Център за парични и икономически изследвания и Института по икономика и политики към УНСС, съвместно с катедра „Финанси“ към УНСС и Съюза на икономистите в България, 21 септември 2021 г. и др.

Д. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ
ЗА ОБЩЕСТВОТО
1. През 2021 г. УНСС инициира създаването и развитието на национална
Мрежа на ООН за устойчиво развитие (Sustainable Development Solutions
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Network – SDSN). SDSN инициативата работи под егидата на генералния
секретар на ООН и ръководството на проф. Джефри Сакс от 2012 г. и мобилизира глобален научен и технологичен капацитет, насърчавайки практическото решаване на проблемите, свързани с устойчивото развитие. Понастоящем 1400 институции са обединили своя образователен и научен капацитет
в 35 национални и 12 регионални мрежи. Целта на SDSN мрежата е да мобилизира университети, изследователски центрове, организации на гражданското общество и други центрове на знанието за предприемане на конкретни
действия в подкрепа на Програма 2030, базирани на най-добрите практики в
областта на устойчивото развитие.
Проектното предложение на УНСС за създаването на SDSN Bulgaria е в
процес на разглеждане. В ход е и набирането на членове на мрежата.
2. УНСС участва от името на Европейския университет ENGAGE.EU в
двудневен семинар, посветен на създаването на Методология от индикатори
за мониторинг на процеса на трансформация на европейските висши училища в областта на науката и иновациите. Това е първата възможност за Университета да се включи на такова високо ниво във формирането на политики
и моделирането на важни трансформационни процеси, които ще определят
пътя на развитие на висшето образование и науката в Европа до края на десетилетието.
3. УНСС, катедра „Физическо възпитание и спорт“, беше организатор на
първия онлайн международен турнир по шахмат на Европейския университет ENGAGE.EU: ENGAGE.EU Cup`21 – 1st International Online Team Speed
Chess Tournament.
4. УНСС беше домакин на 30-ата годишнина от създаването на
MERCOSUR – най-голямото междудържавно обединение в Южна Америка.
5. Като част от дейността на офиса на Shanghai Jiao Tong University
(China) в УНСС продължава провеждането на онлайн курс по китайски език
за студенти, докторанти, преподаватели и служители на УНСС.
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IV. ИНСТИТУЦИОНАЛНО И БИЗНЕС
СЪТРУДНИЧЕСТВО И СТУДЕНТСКИ ПОЛИТИКИ
Изминалият отчетен период беше под въздействието на COVID-19 за поредна година, но това не попречи УНСС отново да е желан партньор за сътрудничество от страна на водещи държавни институции и бизнес организации.

А. ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
В изпълнение на политиката за управление през отчетния период бяха
сключени меморандуми за съвместна дейност и сътрудничество с няколко
средни училища: Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ в Петрич, 96. СУ
„Лев Николаевич Толстой“ – София.
Преподаватели от Института по предприемачество – координатор по изпълнение на меморандума за сътрудничество с Частно средно училище „Цар
Симеон Велики“, разработиха учебна програма по предприемачество за VIII
клас, за профил „Предприемачество“, визия за развитие на профила до XII
клас и преподаваха на учениците от същия профил през учебната 2020/2021 г.
Преподавател от катедра „Управление“ участва в учебния процес на Националната търговско-банкова гимназия, водейки открити уроци по бизнес
управление в IX клас и учебни игри в VIII клас.
Преподавател от катедра „Икономика на туризма“ участва като съавтор в
разработването на учебна програма по география и икономика в СУ „Никола
Вапцаров“ – Петрич.
По отношение изпълнението на меморандума за сътрудничество с 96. СУ
„Лев Николаевич Толстой“ – София, е реализиран план-прием в две икономически паралелки. Цели се фокус върху основополагащите знания за тенденциите в развитието на икономиката, както и знания за достиженията в
икономическата практика в развитите страни, възможностите за трансфер на
ноу-хау и добри практики.
На 23.02.2021 г. беше сключен меморандум за сътрудничество с Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в областта на политическите науки, а на 04.06.2021 г. с Русенски университет „Ангел Кънчев“.
В меморандум от 04.06.2021 г. беше заложено и сътрудничеството с Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в областта на социологията.
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Продължи доброто сътрудничество между университетите в създадения
клъстер между УНСС, ИУ – Варна и СА „Димитър Ценов“ в областта на
финансите и счетоводството. В резултат се създаде клъстерен съвет от 9 членове (по трима от университет) и се започна работа в следните направления:
Първо: обединяване на научния капацитет за разработването на съвместни магистърски програми, отговарящи на съвременните изисквания на бизнеса и потребностите на обществото от висококвалифицирани кадри в областта на счетоводството и одита. По време на проведените дигитални срещи през м. май и юни с преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност“ в
СА „Димитър Ценов“, гр. Свищов се стигна до приемане на идея за разработване на съвместна магистърска програма в областта на счетоводството и
стандартизацията в публичния сектор. Сформиран бе екип от преподаватели,
които ще участват в тази програма. Съгласно приетия график се изработи
учебен план, а през следващата учебна година ще бъде приет и първият випуск. На 30.09. в Свищов се състоя и работна среща на екипа за приемане на
плана.
Второ: организираха се научни форуми по важни теми в областта на счетоводството и одита, съвместно с ИДЕС. Целта е последните достижения в
тези области да се представят на преподавателите и студентите.
Трето: организираха се майсторски класове за студентите от трите университета, на които участваха лектори от т.нар. голяма четворка (Big 4) одиторски компании. През учебната 2020/2021 бяха организирани три майсторски класа, като преподаватели от Свищов и Варна, които са членове на
ИДЕС, имаха възможност да вземат участие.
Четвърто: беше направен преглед, актуализация и уеднаквяване на учебните планове за специалност „Счетоводство“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Целта е да се улесни мобилността на студентите и тяхната подготовка за кандидатстване в професионалните организации – ИДЕС, АССА и др.
Бяха сключени и договори за сътрудничество с университетите: Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски“, Тракийски университет –
Стара Загора, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.
На 16.02.2021 г. бе подписан договор за сътрудничество с БТА в две основни направления. Първото – студентски стажове в БТА, които стартират
от новата академична година. Второто – учени от УНСС да станат автори в
БТА. Договорена е конкретна периодичност за разпространяването на научните материали и анализи, съпътствана от засилено отразяване на научната
дейност на университета.
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Меморандумът с Фондация „Карол Знание“ осигури постигане на синергичен ефект между университетското образование и преакселераторската
програма на Фондацията „Карол Знание“, създаване на възможности за развитие и комерсиализация на бизнес идеи, развивани от студенти и докторанти на УНСС, дългосрочно партньорство за изграждане на предприемаческо
мислене и умения.
Меморандумът с Националното сдружение на общините в Република
България обхваща двустранно сътрудничество при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление, регионалното развитие и други, в подкрепа на доброто публично управление и демократичните процеси в Република България.
Бяха сключени рамкови договори за сътрудничество с Министерството на
труда и социалната политика, Националната библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“, Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, община Бургас и много други.

Б. БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО
Продължи доброто сътрудничество с бизнес партньорите на УНСС. Подписани бяха:
 Меморандум за сътрудничество с УниКредит Булбанк. С оглед осигуряване на по-тясна връзка между наука, образование и бизнес се разработи магистърска програма „Количествени финанси“. Тя отговаря на
най-новите тенденции в търсенето на добре подготвени финансови
специалисти от работодателите и е в съответствие с водещите световни
стандарти. В нея се предлага практически ориентирано мултидисциплинарно обучение и изграждане на умения, знания и компетентности за
извършване на количествен финансов анализ, съответстващ на променящата се и динамична финансова среда. УНСС е първият университет
в България, който съвместно с УниКредит Булбанк реализира и предложи
на студентите възможност да изучават тази магистърска програма.
 Вследствие на подписан договор с Централния кооперативен съюз, от
началото на годината 15 служители на кооперативни организации се
обучават с финансовата подкрепа на Централния кооперативен съюз в
магистърската програма „Управление на търговски вериги“, водена от
катедра „Икономика на търговията“.
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 Меморандум за сътрудничество с българската стартъп асоциация
БЕСКО. В изпълнението му наши студенти работиха по казуси, свързани с добрите практики в стартъп законодателството в световен мащаб, които бяха част от предложението за промени в българското законодателство, внесени от УС на БЕСКО.
 Меморандум за сътрудничество с Българската банка за развитие. Този
меморандум осигурява партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на банковото дело, финансирането на малки и средни предприятия, придобиването на дялови участия,
добро корпоративно управление, обработка на статистически данни,
които ще се извършват от преподаватели на УНСС. Бе възложен и първият договор за извършване на проучване сред малки и средни предприятия за оценка на дейността на ББР.
 Споразумение за сътрудничество с два клъстера за иновации – Клъстер
Изкуствен Интелект България и Биотехнологичен и Здравен Клъстер
България.
 В споразумението с „Тракия икономическа зона“ е записано съвместно
участие по проекти, което намери израз в съвместно участие по проект
на програма „Хоризонт“.
 Споразумението с А1 създава възможност за участие на лектори от
практиката, които със знанията и уменията си да допринесат за надграждането на образованието на възпитаниците на Университета с примери от реалния бизнес.
Признание за удовлетворението на работодателските организации от
практически ориентираното мултидисциплинарно обучение и изграждането
у студентите на умения, знания и компетентности, съответстващи на променящата се динамична бизнес среда, е спечелената награда от УНСС за найпрестижно висше училище в професионално направление „Икономика“ според работодателите и преподавателите във висшите училища.

В. СТУДЕНТСКИ ПОЛИТИКИ
 В изпълнение на приетите от АС Стратегически цели в областта на
студентските политики, за повишаване качеството на обучение и връзките с практиката за периода 2020 – 2023 г. беше възстановен приемът
по специалности.
88

Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

 Беше създаден сайт на Университетски център „Алумни УНСС“ и беше избран Консултативен съвет съгласно приетия от АС правилник за
неговата работа.
 Електронизирани са 21 административни услуги за студенти (поподробно виж раздел „Електронизация“).
 Отлично е взаимодействието на ректорското ръководство със Студентския съвет и Студентския сенат на УНСС, довело до множество положителни инициативи, като санирането на общите части на бл. 9, помощ
при осъществяването на различни събития и др.

Г. ДРУГИ
Вследствие на доброто ни партньорство с Банка ДСК беше дарена модерна
озвучителна техника и високотехнологична мултимедия за зала от корпус „К“.
Университетът получи Почетния знак на Столична община по повод 100годишния юбилей, който Университетът отбеляза през 2020 г.
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V. МУЗЕЙ
Основните акценти в работата на музея през отчетния период са:
 Във връзка с решението на академичното ръководство на УНСС да
създаде и регистрира обществена колекция „История на УНСС“, посветена на историята и традициите на Университета, и сключен договор
(на 14.06.2021 г.) между УНСС и Националния исторически музей
(НИМ) за идентификация за наличие на движими културни ценности в
колекцията от експонати на Музея на УНСС и оценяване на обществената значимост на историческата колекция на УНСС, са извършени
следните дейности: 195 експоната от фонда на Музея, изложени в оригинал, са фотозаснети/сканирани и описани съобразно изискванията на
НИМ и предоставени за идентификация.
 Извършена е инвентаризация и цялостна дигитализация на движимите
вещи от основния фонд на музейната сбирка на УНСС, вкл. документи,
снимки и предмети (над 400 експоната).
 Разработен е идеен проект за уебстраница на Музея на УНСС/Обществена колекция „История на УНСС“.
 Създадено е фондохранилище, включващо движими вещи, неизложени
в музейната експозиция, които са систематизирани и подредени тематико-хронологично. Дигитализирани са над 1000 музейни единици от
архивния фонд. В процес е разработването на каталог, в който същите
ще бъдат онагледени с умалени изображения, като по такъв начин ще
се редуцира необходимостта от физическо търсене и обработване, а
намирането на конкретна музейна единица ще става по-лесно и бързо.
 С цел да се предостави бърз и лесен онлайн достъп до част от огромното съхранено фотодокументално богатство на Университета в процес
на създаване е дигитален фотоархив с над 5000 фотоизображения, датиращи от 1920 г. до наши дни, който ще се обогатява с добавяне на
ново архивно съдържание.
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VI. ОТДЕЛЕНИЕ ИСК ПРИ УНСС
A. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
По-важните резултати в областта на продължаващото обучение през изминалата година могат да бъдат представени по следния начин:
1. Продължи работата по разработване и предлагане на курсове за следдипломна квалификация, като за периода новозаписани са общо 326 курсисти, както следва:
 151 курсисти в дългосрочни курсове, в т.ч. 13 на индивидуална форма;
 175 курсисти в краткосрочни курсове.
2. За отчетния период бяха осигурени всички необходими условия за
нормално провеждане на учебния процес – присъствен, хибриден или онлайн, в това число високоскоростен интернет, отговарящ на изискванията за
провеждане на онлайн обучение. Онлайн обученията се организират и провеждат чрез платформата MS Teams. Всички обучения се планират и разработват и за онлайн форма, което създава възможност за преминаване от присъствено в онлайн обучение и обратно, в зависимост от епидемичната обстановка в страната.
За периода бяха приети 13 нови учебни плана за дългосрочни обучения.
Бяха създадени следните нови квалификационни курсове: „Мениджмънт на
предприятието“, „Бизнес психология“, „Правo и цифрови технологии“,
„Право на интелектуалната собственост“, „Правно регулиране на отношенията в строителството и в архитектурата“, „Право на интелектуалната собственост“. По всички тях са формирани групи. Държавната комисия по сигурността на информацията одобри Института за следдипломна квалификация
при УНСС за обучаваща организация в областта на защитата на класифицираната информация за учебната 2021/2022 година. Провеждат се дългосрочни квалификации в сътрудничество с държавни учреждения като Агенция
„Митници“ и с представители на бизнеса като „Стомана индъстри“ АД.
Проведените краткосрочни обучения включват: „Финансов контрольор –
основни дейности, изисквания, компетентности“, „Нови моменти при годишното докладване за състоянието на СФУК и за дейността по вътрешен
одит в организациите от публичния сектор“, „Подготвителен курс за изпита
за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, „Как
да си направим вътрешни правила по СФУК“, специализиран курс по
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Compliance: „Проучване на клиенти, бизнес партньори и трети лица“, „Търговска медиация (на английски език)“ и др.

Б. ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
При спазване заповедите на министъра на здравеопазването, на ректора
на УНСС и директора на ИСК при УНСС бяха въведени всички предвидени
мерки, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19 при
присъствена или хибридна форма на обучение – закупуване и осигуряване
на дезинфекционни материали, безконтактни дозатори, безконтактен термометър на входа на сградата. В залите и общите части в сградата на ИСК при
УНСС са разположени дозатори. Изработени са графици за ежедневно, неколкократно почистване на залите и общите части на сградата в изпълнение
на Инструкцията за правата и задълженията на обучаемите лица, преподавателите и служителите, Плана за действие в случаи на потвърдено заразяване
и Процедурата за уведомяване на УНСС. Всички служители на ИСК са ваксинирани или преболедували и са запознати с цитираните документи. В
сградата не се допускат лица без маски и със симптоми.

В. АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
За подобряване на организацията и административното обслужване на
курсистите на ИСК при УНСС, с решение на ДС на ИСК при УНСС бе променена структурата на отделението. Бяха новосъздадени отдел „Маркетинг и
реклама“ и Център за корпоративни обучения, а след закриване на Центъра
за професионално обучение, беше обединена дейността на Центъра за факултативно обучение и Школата за чуждоезиково обучение. Бяха назначени
още 2 ръководители – на Центъра за икономика и финанси и Центъра за
корпоративни обучения. Беше назначен още един организатор (учебна работа) с допълнителни задължения за организиране и изпълнение на рекламните
дейности в ИСК и използването на социалните мрежи при комуникацията с
клиенти и курсисти.
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Г. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА ИСК
Постъпилите приходи от такси за обучения в ИСК към 01.11.2021 година
възлизат на 269 040 лв., което е 115,97% изпълнение на плана за 2021 г. Общата сума на приходите от обучение към същия период на миналата година
е била 122 450 лв.
Общият размер на приходите към 01.11.2021 г. е 300 824 лв.
Извършени са следните разходи:
 5678 лв. – за материали, в т.ч. 780 лв. за подмяна на компоненти на
системата за видеонаблюдение – нови външни охранителни камери с
възможност за записване;
 2256 лв. – за горива, енергия;
 34737 лв. – за външни услуги;
 564 лв. – за застраховки.
Изплатени са:
 82 664 лв. за работни заплати;
 51 008 лв. – възнаграждения по извънтрудови правоотношения, като са
изплатени 5742 лв. хонорари от минали години;
 3191 лв. – обезщетение при пенсиониране и неползван отпуск;
 16 478 лв. – задължителни осигурителни вноски от работодател.
Д. РЕМОНТ
За подобряване на учебната и работната среда в сградата на ИСК през отчетния период бяха извършени текущи ремонти на стойност 33 193 лв., в т.ч.
 20 328 лв. – за подмяна на дограмата в предната част на сградата и
 12 865 лв. – за ремонт на предната фасада и подмяна на бариерата.
Средствата за ремонти са изцяло от собствени средства – приходи на ИСК
при УНСС от такси за обучение.
Е. ТЪРГОВЕ
За подобряване на условията в сградата на ИСК за курсисти, студенти,
преподаватели и служители в края на 2020 година бе проведен търг и беше
сключен договор за отдаване под наем на кафе-клуб ИСК. През месец септември 2021 г., след проведен търг, бе сключен договор за отдаване под наем на кабинет 305А.
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Ж. ПРОЕКТИ
В отчетния период успешно приключи работата ни по международните
проекти по „Еразъм+“: Digital Humanist, № 2018-1-IT02-KA203-048291,
S.M.I.Le – Sales Management, Inter-culture, Learning, № 2018-1-IT01-KA202006854, LinT № 2019-1-FR02-KA205-015974 Literacy and numeracy training
for young entrepreneurs, по които ИСК при УНСС участва като координатор
или партньор.
Приключи работата ни и са в процес на отчитане проектите EXPOVETVet Course for Export Experts, № 597839-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-3Q
и IIoTNET, № 609085-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-VET-NETPAR.
Продължава работата по проект TOC, № 2019-1-FI01-KA202-060922
Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence – Developing a
unified training package for the transport operator in Europe и съвместно с Европейския институт за иновации и стратегически анализ ООД работим по
проект „Разработване на иновативна система SimPro (Simulation Projects) за
интерактивно, уеббазирано обучение чрез симулации за управление на проекти“, финансиран по схема „Подпомагане на научноизследователската и
развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания
и разпространение на знания“ в рамките на Националния иновационен фонд.
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VII. УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
През изминалия период Библиотеката работи в условията на пандемия,
като непрекъснато се стремеше да бъде в полза и услуга на потребителите
си. За да отговори на предизвикателствата, библиотеката реорганизира своите
пространства, закупи машина за дезинфекция на ползваните книги, наблегна
на дигитализирането на фондовете и оптимизира работното си време в полза
на потребителите. Поръчана е и машина за самообслужване на потребителите.
Университетска библиотека (УБ) разполага със зала за свободен достъп,
читални зали с 90 места, компютърни читални със 160 места и седем книгохранилища.
Към месец ноември 2021 г. фондът на Библиотеката е 543 130 библиотечни единици. Целта през изминалия период беше да се наблегне повече на
качеството на набавените материали за сметка на количеството. Набавени
бяха 1309 тома от 752 заглавия, от които 1163 книги, 75 дисертации, останалите – некнижни носители, научноизследователски разработки и други. Като
дар са постъпили 639 тома, по книгообмен – 81 тома. Бяха отчислени като
многоекземплярни и остарели по съдържание 5667 тома.

Набавени общо: 1309 тома в 752 заглавия

Покупка:
309 тома
в 90 заглавия

Дарени:
919 тома
в 391 заглавия

Книгообмен:
81 тома
в 76 заглавия

От тях по вид:
1. Книги – 1163 бр.
2. Справочници – 14 бр.
3. Дисертации – 75 бр.
4. НИР (научноизследователски разработки) – 15 бр.
5. Некнижни носители и други – 32 бр.
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От тях по език:
1. На български – 1144 бр.
2. На руски – 8 бр.
3. На английски – 137 бр.
4. На немски – 11 бр.
5. На френски – 1 бр.
6. На други езици – 8 бр.
През отчетния период са отчислени 5667 тома.
По езици

български

чужди

Посещенията в „Заемната за дома“ са 34 707, като заетите материали са
24 382. Направените справки са 21 586. В читалнята посещенията са 2921,
ползваните материали – 1347, а направените справки – 1073. В читалня „Периодика“ посещенията са 1524, ползваните материали – 2564, справки – 639.
Посещения

Заети
БМ

Справки
(устни и
писмени)

МЗС

Онлайн
обслужване
и заверки

Ползване
на
компютри

Заемна служба

34 707

24 382

21586

Изпр.70
получени
84

10824

-

Читални 1 и 2

2921

1347

1073

-

2831

2090

Периодика

1524

2564

639

-

-

-

39 152

287 293

23 298

70/84

13 655

2090

Отдел/
сектор

Всичко:

96

Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

Регистрираните читатели са 9018, от които:
 Студенти – 8425;
 Преподаватели – 359;
 Служители – 225;
 Други – 9.
Абонаментът за 2021 г. включва 81 броя, от които: български издания –
65, електронен абонамент – 10, руски издания – 12 и чуждоезикови издания – 4.
Подвързани тома периодика – 50 бр. Периодичните издания, които могат да
се ползват онлайн, не са абонирани.
В пандемичната обстановка се увеличи дейността на справочно-информационната дейност на Библиотеката. Извършени са 3600 тематични справки в електронния каталог, 480 фактографски справки, 1250 консултации за
използване на електронните ресурси, 36 писмени библиографски справки, 45
цитатни справки и са доставени по електронен път 244 документа.
През февруари – март 2021 г. във връзка с отчитането на научноизследователската дейност на УНСС за 2020 г. са изготвени 478 справки за всички
издадени през 2020 г. публикации на преподавателския състав на УНСС и
478 справки за цитати на преподавателите през 2020 г. в наукометрични бази
данни – Scopus и Web of Science (Clarivate Analytics). В резултат са открити
и обработени библиографски 1126 публикации и 603 цитата, които са влезли
в Научния архив на Университета.
В периода УБ осигурява достъп до база данни EBSCO, Scopus, Science
Direct и Web of Science (Clarivate Analytics) посредством националния лиценз на МОН.
Ползваемоста на базата данни е следната:
EBSCO: общо търсения 70 067, общо свалени пълнотекстови статии –
3220, изтеглени електронни книги пълен текст – 752 и 4934 анотации;
Scopus: общо търсения – 13 483, общо намерени и прегледани документа –
41 576; Science Direct – общо търсения – 2782, общо използвани пълнотекстови документа – 5553;
Web of Science (Clarivate Analytics): общо всички бази – търсения 8782 и
разгледани документа – 16 226;
Web of Science Core Collection: търсения – 336 и разгледани документа –
15 271.
През периода УБ е осигурила и пробен достъп до още една база данни –
Central & Eastern European Academic Source, в която се отчитат 1291 търсения и са свалени 215 пълнотекстови статии.
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В контекста на дистанционното обучение се наблегна на увеличеното съдържание на „Дигиталната библиотека“, като за периода са дигитализирани
общо 953 нови библиотечни единици, така общият им брой вече е 2880. За
нуждите на библиотеката и потребителите са дигитализирани общо 103 книги (от книгохранилището – 55, конференции – 29 и дисертации – 19). Дигитализирани са също 6 броя статии и 439 снимки. Броят на заявките за дигитализиране на учебни помагала от студентите е 25, а заявките за дигитални
услуги от преподаватели и други университетски звена е 9. В „Дигитална
библиотека“ са индексирани 70 нови заглавия и са качени със съгласието на
авторите.
Изготвена е стратегия за подобряване състоянието на компютърната техника в УБ, чиято главна цел е оптимизиране на библиотечните процеси и
услуги. Предстои и преминаване към осъвременена версия на библиотечния
софтуер. Сектор „Автоматизация“ отговаря за извършването на електронната проверка за наличието на съвпадения в трудовете на студентите, докторантите и преподавателите от УНСС. За осъществяването на проверката са
разработени електронни формуляри заедно с дигитален архив на всички постъпили заявки. За читателските места за хора със зрителни увреждания е осигурена по-нова версия на операционна система и със съдействието на фондация
„Хоризонти“ е инсталирана актуална версия на софтуера за незрящи.
Друга интересна дейност е разкриването на фондовете от репозиториума
(книгохранилището с редки и ценни издания). Бяха открити и дигитализирани 95 книги от С. С. Бобчев, 17 периодични издания, свързани с него, както
и 32 броя годишници на Свободния университет. Предстои разкриването на
още документи, свързани с историята на Университета и неговата научна
дейност.
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VIII. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
През изминалия отчетен период ИК – УНСС продължи да извършва основната си дейност – издателска, с цел подпомагане на учебния процес и на
работата на администрацията.
Бяха издадени 15 учебника и 13 учебни помагала, включени в издателския план на ИК – УНСС, 4 учебника за дистанционно обучение, както и 29
монографии и 3 книги към дисертации на наши и външни преподаватели.
Издадени бяха и 34 заглавия по НИД (резултати от научни изследвания,
сборници от конференции, колективни монографии) и 10 автореферата и
докторски дисертации. За провеждането на научните прояви и други мероприятия на УНСС Издателският комплекс изработи (графичен дизайн, предпечатна подготовка и печат) множество информационни, рекламни и акцидентни материали (листовки, дипляни, брошури, плакати, банери, визитки,
покани, папки, бланки, почетни грамоти, сертификати, поздравителни адреси и др.). Беше отпечатан допълнителен тираж на 68 стари издания.
Обработени и произведени са и следните издания:
 Научни трудове на УНСС – 5 бр.
 Годишник на УНСС – 1 бр.
 Вътрешни правилници, указания и справочници на УНСС – 6 бр.
 Списание „Икономически и социални алтернативи“ – 4 бр.
 Списание „Еconomic Аlternatives“ – 4 бр.
 Списание „Бизнес и право“ – 5 бр.
 Списание „Международни отношения“ – 5 бр. (от които единият двоен)
 Списание „Икономическа мисъл“ – 5 бр.
 Отчет на ректорското ръководство за периода 2019 – 2020 г.
 Вестник на УНСС – 5 бр.
За целите на учебната дейност и кандидатстудентските кампании на
УНСС – ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, бяха изработени справочници,
материали за изпити, документи за кандидатстване, договори, декларации,
уверения, тестови карти, тестови книжки, ръководства (в т.ч. уверения, дневници за отчитане на заетостта на преподавателите, главни книги, декларации, заявки, договори, анкетни карти и др.). Цялостно бяха изработени (дизайн и печат) рекламно-информационни плакати, банери, листовки и дипляни за кампаниите.
През тази година приключи работата по „Алманах на УНСС 1920 – 2020 г.“ и
„История на УНСС“ като бяха отпечатани луксозни издания с твърда подвързия.
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IX. ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ
И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС
И АДМИНИСТРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Пандемията наложи системата на висшето образование да реагира светкавично, за да преобразува обучението, и УНСС се оказа най-подготвен за тази
трансформация. На практика са дигитализирани всички процеси в Университета – от изпитите, през онлайн обявяването, до класирането и онлайн записването. Дигитализиран е процесът за кандидатстване в студентските общежития и издаването на уверения. Студентите вече ползват 21 онлайн услуги. Електронната студентска книжка – комбинация от данните от студентската книжка, международната банкова карта и картата за международно
разпознаване като студент, от тази година е достъпна и за магистрите.
Паралелно с дигитализацията възникна и въпросът за сигурността в кибер
пространството. Оценявайки високо този приоритет, се създаде и нова заместник-ректорска длъжност по дигитализация и киберсигурност.
В изпълнение на стратегията за електронизация на УНСС за календарната
2021 г., са изпълнени следните задачи, свързани с компютъризацията на
учебния процес, научноизследователската дейност и административното
управление.

А. ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ
 Приключване обработката на цифровите Главни книги за бакалаври и
стартиране цифрови Главни книги за магистри – първи курс.
 Организиране разпечатването на цифровите Главни книги и архивиран.
 Онлайн кандидатстудентски изпити за магистр.
 Онлайн записване за бакалаври и за магистр.
 Създаване на 2 броя изследователски центъра с общо 500 броя компютри в новия корпус „К“.
 Изграждане на компютърна инфраструктура на новия корпус „К“ и
свързването на корпуса към компютърната мрежа на УНСС.
 Създаване и издаване на електронни студентски книжки за III курс бакалаври и за I курс магистри.
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 Подготовка за разширение на компютърната система на счетоводството с управлението на складовете и електронната документация на домакинките.
 Кандидатстудентско класиране и записване в УНСС за 2021/2022 г. на
бакалаври и магистри.
 Създаване на нова система за видео излъчване на събития в УНСС.
 Влизане в редовна експлоатация на деловодната система.
 Създаване на над 20 онлайн услуги за студентите.

Б. СЪЗДАВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И МОДУЛИ В ИНТЕГРИРАНАТА
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „СТУДЕНТ“
1. Университетски системни компоненти
 Нова уеббазирана система за записване онлайн на новоприети студенти
по специалности.
 Нова функционалност в „Уеб студент“ за онлайн плащане на задълженията за общежитие.
 Създаден е нов модул в „Уеб студент“ за електронно провеждане на
анкети за оценка на качеството на образователния процес.
 Усъвършенства се БД „Електронни главни книги“ и приложението за
разпечатването им.
 Разработва се модул за публикуване на разписанието за държавни изпити и дипломни работи.
 Създаване на нова функционалност за избор на специалности онлайн
на студентите, прекъсващи в I курс.
 Поддръжка и усъвършенстване на БД „Студент“.
 Генериране на електронни протоколи – обикновени, поправителни, условни, за държавни изпити и защита на дипломни работи.
 Генериране и прехвърляне на данни за сесийно разписание.
 Нов разработен модул в „Уеб студент“ за линкове към онлайн защити
на дипломни работи и държавни изпити.
 Подаване на заявки за избираеми дисциплини и класиране спрямо желанията на студентите и големината на потоците на студентите от
„Администрация и управление“ и направление „Икономика“. Обявяване на класирането и прехвърлянето в БД „Студент“.
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 Уеббазиран модул към „Уеб студент“ за заявяване на предпочитания за
изучаване втори чужд език за определени специалности.
 Онлайн плащания за записване за семестър.
 Разработен е модул за автоматично записване за летен семестър след
плащане на семестриалната такса.
 Подготовка на базата за записване за следващ семестър на обучаваните
студентите.
 Подготовка на данните за студентите и прекодирането им за изпращане
на данните към базата на МОН за всеки семестър.
 Изпращане на данни и справки за висшето образование към НСИ.
 Подаване на онлайн заявки за спорт и записване на студенти.
 Подаване на онлайн заявления за стипендии.
 Класиране за стипендии за всеки семестър, изготвяне на заповеди и
справки.
 Генериране на студентски имейл с потребителско име и парола в университетските имейл сървъри и пароли и групи за онлайн обучение.
 Създаване на модул за въвеждане на условна сесия, свързано с промените, наложени от кризата с COVID-19 и онлайн обучението, и провеждане на изпити.
 Разпределение на студентите в електронни протоколи за преподавателите от катедра „Спорт“ и катедра „Чужди езици“.
 Подготовка на базата за класиране на студентите по специалности след
втори курс. Записване на студентите по специалности. Разпределение
по групи и потоци.
2. Система „Кандидатстудентска кампания“ – бакалаври
 Промяна на базата за кандидатстудентската кампания, свързана с новите правила.
 Създаване на база за онлайн записване на новоприети студенти.
3. Магистърски редовен прием януари 2021 г. – УНСС, София, РЦДО –
Хасково
 Прием на документи за редовна сесия – в ЦПД и онлайн.
 Обработка на оценки от изпити.
 Класиране на кандидат-магистри – редовна сесия.
 Прехвърляне на данни за записване на класираните кандидати.
 Изготвяне на текущо необходимите справки след и по време на приема.
4. Магистърски допълнителен прием януари 2021 г. – УНСС, София,
РЦДО – Хасково
102

Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

 Подготвяне на специалности, база данни, изпити и др.
 Прием на документи – в ЦПД и онлайн (с включено плащане) и изготвяне на справки всяка седмица.
 Класиране.
 Изготвяне на текущо необходимите справки след и по време на приема.
5. Магистърски редовен прием септември 2021 г. – УНСС, София,
РЦДО – Хасково
 Подготовка на предварителните изпитни сесии и всички процедури,
свързани с новия прием.
 Проектиране и програмиране на допълнение към новата система за онлайн подаване на документи с даване на възможност за корекция от
кандидата.
 Допълнително програмиране, наложило се във връзка с взимане на решение за единен кандидатмагистърски изпит.
 Адаптиране на съществуващите модули във връзка с промяна на балообразуването.
 Преработване на съществуващите модули за прием на документи и определяне на допустимите за кандидата специалности във връзка с взетото решение за даване на възможност за кандидатстване на бакалаври,
завършили ВУ, различно от УНСС.
 Създаване на допълнителна възможност за кореспонденция с кандидат-магистъра и следене на цялата такава по време на верификацията
на данните на кандидата.
 Създаване на възможност за проследяване историята на корекциите на
прикачените изображения;
 Обработка на оценките от изпити.
 Определяне по-високата оценка от положения изпит и необходимата
оценка от дипломата. Изчисляване на балове.
 Класиране на кандидат-магистри – редовна септемврийска сесия.
 Прехвърляне на данни за записване на класираните кандидати.
 Изготвяне на текущо необходимите справки след и по време на приема.
 Ежедневно изпращане във Финансово-счетоводен отдел на справка за
онлайн платилите кандидат-магистри.
6. Магистърски допълнителен прием септември 2021 г. – УНСС, София, РЦДО – Хасково
 Подготвяне на специалности, база данни, изпити и др.
 Прием на документи в ЦПД и онлайн и класиране всеки ден.
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 Ежедневно изготвяне на проект за заповед за класиране на подалите
документи.
 Отразяване в базите данни на новоприетите студенти.
 Прехвърляне на данни за записване на класираните кандидати.
 Изготвяне на текущо необходимите справки след и по време на приема.
7. Индивидуални планове за аудиторната и извънаудиторната заетост
на преподавателите
 Преработване на програмния продукт във връзка с новите моменти,
свързани с планирането и отчитането на учебната и научноизследователската дейност на институтите на УНСС.
 Преработване на рекапитулациите.
 Подготовка на базата данни за въвеждането на ИПП и отчитането на
НИД за новата учебна година.
8. Отчитане на научноизследователската дейност на преподавателите
 Преработване на програмния продукт в същата връзка.
9. Система „Общежития и наеми“
 Нова уеббазирана система за домакините на блоковете – създаване на
електронни досиета за настанените студенти с цел удобство и намаляване на хартиеното разнасяне на документи.
 Промяна на софтуерната програма „Общежития и наеми“ и разработване на допълнителни модули за синхронизация на данните между
сървъра на общежитията и БД „Уеб студент“; Промяна на изчисляването на наемите и разработване на модул в „Уеб студент“ за обявяване на задълженията към общежитията и плащане по банков път
или онлайн плащания.
 Обработка на информация за студентите, подали декларации за промяна на наема.
10. Постоянно извършвани дейности
 Ежеседмично генериране на файлове за преиздаване на студентски
книжки към Комитекс и Банка ДСК.
 Ежемесечно качване на сканирани копия на дипломи към базата на
МОН и списъци за издаване на стикери.
 Ежемесечно изпращане на файлове към Банка ДСК със суми и IBAN на
класирани студенти за стипендии, докторанти и чуждестранни студенти.
 Ежеседмично изработване на всякакъв вид справки, поискани от преподаватели, държавни институции или необходими за работата на други звена в УНСС.
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За периода отговорихме на над 3000 запитвания по пощата от студенти и
преподаватели и на огромен брой телефонни обаждания от ръководството и
служители на УНСС.

В. КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ И ТЕХНOЛОГИЧНА
ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРНЕТ И ИНТРАНЕТ
1. Мониторинг и поддръжка на сървъри в университетската мрежа.
2. Мониторинг и поддръжка на защитните стени в университетската
мрежа.
3. Администриране на „Активна директория“.
4. Профилактика и поддръжка на Citrix платформа за виртуализация и
cloud computing от висок клас, която предоставя функционалност от критично значение като миграция в реално време и централизирано мултисървърно
управление за нуждите на система „Студент“.
5. Мониторинг и поддръжка на информационните табла и touch screen
информационни екрани.
6. Годишна профилактика и калибриране на UPS системите за осигуряване на безотказна работа и резервираност на сървърната и комуникационна
инфраструктура в случай на отпадане на електрозахранването.
7. Профилактика и поддръжка на комуникационното оборудване в Тестови център.
8. Конфигуриране и инсталиране и на нови управляеми комутатори и оптимизация на ЛАН мрежата в УНСС.
9. Конфигурация, мониторинг и поддръжка на безжичната свързаност на
територията на УНСС.
10. Поддръжка на VPN връзка за провеждане на електронни изпити в
РЦДО – Хасково.
11. Извършване на диагностика, тестове и настройка на софтуер за автоматизирана система за обработка на тестови изпитни форми.
12. Създаване на адреси за новите сайтове на Университета и подновяване на електронните сертификати за сигурност в сайтовете с ограничен достъп.
13. Създаване на домейн политики за управление на работния процес.
14. Администриране и поддръжка на електронни подписи на служителите и преподавателите в Университета.
15. Администриране и поддръжка на MS Teams.
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16. Създаване на имейл адреси:
 Създаване на имейл адреси на студентите от I курс.
 Създаване на динамични дистрибуционни групи на студентите от I курс.
 Обновяване на имейл адресите на студентите от III курс.
 Създаване на имейл адреси на преподаватели и служители.
 Внедряване на Office 365 и раздаване на 5000 бр. лицензии за Microsoft
Office.
 Обновяване на груповите адреси на различни организационни единици
в Университета.
17. Осигуряване на поддръжка за студенти, преподаватели и служители
при използване на университетскитe ресурси и системата на Microsoft.

Г. СИСТЕМНО СОФТУЕРНО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Ежедневно инсталация и преинсталация на софтуерни продукти на
Microsoft: Windows 10, Windows 11, Office 2016, Office 2019 и др. на преподаватели и служители в Университета. Ъпдейтване и конфигуриране на PC
работа.
2. Ежедневно инсталация и преинсталация на софтуерни продукти на
Adobe, архивиращи програми WinRar, антивирусни програми, браузери
(Google Chrome, Mozilla Firefox) и много др.
3. Сваляне и архивиране на данни (на външен носител) на преподаватели
и служители в Университета при преинсталацията на компютрите и съответното им копиране след направа на новата инсталация.
4. Поддръжка на компютърните зали за обучение на студентите: 2056,
2061, 2065, 2066, 2066а, 2067, 5026 и 5039.
5. Преинсталация с Windows 10, MS Office 2016, SQL Server, Visual Studio
и др. в компютърните зали за обучение на студентите: 2056, 2061, 2065,
2066, 2067, 5026 и 5039.
6. Поддръжка и ъпгрейт на компютрите за електронен подпис в зала
2066а и 2065 за допълнително подписване и инсталация на два броя мрежови принтери.
7. Профилактика и ъпгрейт на компютрите в Центъра за прием на документи с Windows 10, инсталиране на драйвери и връзване на скенери и принтери към тях.
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8. Инсталиране и сканиране на компютри на преподаватели и служители с
антивирусна програма при съмнение за това.
9. Профилактика и обновяване със софтуер на компютрите в зала 1 и зала
2 на библиотеката.
10. Инсталиране на Windows 10 и конфигуриране на 500 бр. компютри в
двата тестови центъра на корпус „К“.
11. Изготвяне на списък с потребителите и създаване на потребителски
акаунти с пароли, първоначални настройки на системата „Документооборот“. Ежедневен мониторинг на системата. Оказване на съдействие в отдел
„Деловодство“. Инсталация на принтери и скенери.
12. Инсталация на MS Teams и Zoom на преподаватели, настройка и съдействие онлайн.
13. Онлайн съдействие на преподаватели и служители във връзка с COVID-19.
14. Поддръжка, обновяване и профилактика на преносимите компютри,
оборудване с камери, MS Teams, Viber, WhatsApp в зала „Научни съвети“
2032А – с цел осъществяване на дистанционни конференции, процедури по
конкурси и др.
15. Участие в кандидатстудентска кампания 2021, бакалаври и магистри –
поддръжка, сканиране и четене на картони.
16. Инсталация, хардуерна и софтуерна настройка на уеб камери в учебните залите на УНСС, както и в РЦДО – Хасково.
17. Инсталиране на драйвери и софтуерна поддръжка на мрежов принтер
Xerox WorkCentre 5335 в Ректората, деловодство и дирекции в УНСС.

Д. ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНИТЕ
УСТРОЙСТВА И СИСТЕМИ
1. Текуща профилактика, диагностика и ремонт на компютърните системи, организирана чрез заявки за ремонт на гаранционна и извънгаранционна
компютърна техника (компютри, монитори, принтери, мултифункционални
устройства, скенери, сървъри, лаптопи).
1.1. Диагностицирана и ремонтирана компютърна техника – 66 компютра, 1 монитор, 23 принтера, 9 МФУ, 8 сървъра, 31 лаптопа.
1.2. Профилактика – 26 компютъра на УБЦА и Финансово-счетоводен отдел, 38 принтера в Центъра за прием на документи.
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2. Организиране на техническата и софтуерната поддръжка и ремонт на
гаранционното и извънгаранционно комуникационно оборудване на мрежата на УНСС.
3. Тестване на комуникационното оборудване и диагностика на 500 нови
работни места след окабеляване.
4. Монтаж и инсталация на 500 броя компютри в двата нови Тестови центъра.
5. Създаване на технически спецификации и критерии за оценка на компютърната и комуникационната техника за обществени поръчки и търгове и
за извънгаранционното поддържане на компютърната и комуникационната
техника за УНСС.
6. Изготвяне на технически задания по заявки за закупуване на нова компютърна и комуникационна техника, проверка на техническите задания на
обществените поръчки за закупуване на техника и приемане на новото компютърно оборудване.
7. Приемане и придвижване на документацията на новозакупената техника за нуждите на УНСС, ПССО, ИК и проекти.
8. Изготвяне и придвижване на финансовите задължения за закупуване на
резервни части, структурно окабеляване и абонаменти за УНСС – 39 броя.
9. Поддръжка на Wi-Fi мрежата за осъществяване на свободен достъп на
студенти до интернет във всички учебни зали на УНСС.
10. Извършване на техническа проверка и създаване на процедура за бракуване на стари компютри.
11. Тестване и окомплектоване на компютърните системи от излезли от
употреба компютри, с оглед създаване на ограничен брой компютри втора
употреба в УНСС.

Е. АДМИНИСТРИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА УЕБСАЙТОВЕ
Разработени са нови и са разширени съществуващи софтуерни системи за:
 онлайн кандидатмагистърски изпит – провеждане на отдалечен приемен изпит за кандидат-магистри чрез мобилен телефон, електронна
идентификация, лицево разпознаване с изкуствен интелект и електронно подписване на резултата;
 изграждане на система за отчитане на научните публикации и цитиранията – чрез нея се управлява въвеждането на структурирана информа-
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ция за публикации и цитирания на преподавателския състав на УНСС с
достъп за индивидуални и факултетни справки;
 интеграция на съдържанието на списанията, издавани в УНСС с Българския портал за отворена наука – система за автоматично публикуване на всички публикации в списанията в БПОН;
 създаване на сайтове на конференции и катедри (катедри „ИСТТ“,
„Предприемачество“);
 създаване и администриране на MS Teams екипи за обучителни цели и
за конференции;
 поддръжка и осигуряване на достъп на студентите в платформите за
електронно обучение Moodle и M-Learning.
Текущо са отразявани структурните и съдържателните промени в голяма
част от уебсайтовете на УНСС, преподавателските блогове, включително
сайтовете на катедрите, както и е оказвано съдействие на множество звена в
университета във връзка с тяхната онлайн дейност.
Оказва се текуща поддръжка и съдействие на студентите, кандидатстудентите и преподавателите във връзка с онлайн обучението, онлайн прием на документи и т.н.

Ж. ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕПИ, КСК,
ЕЛЕКТРОННИ СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
1. Направени са периодични настройки, тестване, поддръжка и експлоатация на приложението за провеждане на електронни кандидатстудентски и
семестриални изпити. Във връзка с промяната на версията на Internet
Explorer, обслужващ тези уеб приложения, се направи преструктуриране на
базите данни с цел по-добра визуализация на използваните изображенията, а
също и за подобряване на бързодействието. Данните за проведените изпити
са дадени в приложената таблица.
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№

Вид

Брой изпитани

1

ЕлЕПИ

686

2

Национални състезания

450

3

Кандидатмагистърски изпити

144

4

Текущ контрол

5

Семестриални изпити

6

Поправителни и условни изпити

7

Държавни изпити

Общо

1584
2864

Изпитите са общо по 23 дисциплини, от които 3 са на английски език.
2. Направени са периодични настройки, тестване, поддръжка и експлоатация на приложението за провеждане на електронни кандидатстудентски и
семестриални изпити в РЦДО – Хасково.
3. Поддържа се и се експлоатира онлайн приложение за прием на документи за КСК за учебната 2021/2022 г., като са регистрирани 2639 заявки за
явяване на изпити на предварителни и редовни сесии. Регистрирани заявки
за класиране – 5721.
4. Поддържат се и се експлоатират приложения за изготвяне на планов
прием за класиране, изчисляване на балове и класиране на кандидатстуденти. Извършва се сравнение с друго класиране.
5. Извършва се поддръжка и експлоатация на приложение за прием на
документи за класиране на студенти по специалности след II курс, като са
регистрирани 2442, от тях класирани – 2400.
6. Изготвят се регламентирани и нерегламентирани справки за Академичния съвет, за нуждите на катедри и дирекции в УНСС и др.
7. Изготвени са комплекти тестове по 4 основни и 5 езикови дисциплини
за провеждане на ОПИ онлайн, като е използвана електронната база на
ЕлЕПИ и е направено специализирано редактиране за отпечатване на хартиен носител.
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З. УНИВЕРСИТЕТСКИ „ТЕСТОВИ ЦЕНТЪР“
Проведени изпити в Тестовия център за учебната 2020 – 2021 година до
14.10.2021 г.
КСК

686

КСК – магистри

144

Държавни изпити

1584

Състезания и олимпиади

450

Общо

2864

Тестовият център предоставя информация по телефонни линии при възникване на въпроси от страна на преподаватели и студенти, свързани с онлайн услуги относно провеждането на изпити и лекции, както следва:
 регистрация в „Уеб студент“;
 промяна на забравена парола в „Уеб студент“;
 влизане в MS Teams и М-learning (Moodle) чрез разписанието и достъпа до MS Teams и М-learning (Moodle) от Портала за дистанционно обучение;
 информация за потребителските имена и пароли за системата Moodle и
университетската поща;
 съдействие на преподаватели за работа с приложението MS Forms;
 онлайн записване на новоприети бакалаври – първокурсници, и онлайн плащане на семестриални такси.
В зависимост от противоепидемичните мерки служителите работеха в три
или в два екипа, като при нужда или по време на кандидатстудентски кампании
и някои изпити са разпределяни от понеделник до петък, събота и неделя.
 Под ръководството на служителите от сектор „Експлоатация“ служителите от сектор „Тестови център“ провеждат регулярни тестове на изпитното приложение за предстоящите изпити, за визуализирането и
гладкото зареждане в браузъра, а така също и превключването и използването на кирилизирана клавиатура.
 Провеждат се редовни тестове на периферията, с която са оборудвани
работните станции, като монитори, мишки, клавиатури.
През месеците юли и август бяха извършени тестове с необходимия и
одобрен софтуер на 200 работни станции в Тестовия център.
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Тестове на оперативната памет.
Тестове на централните процесори.
Тестове на твърдите дискове.
Тестове на оптичните устройства.
Бяха проведени тестове на периферията на 86 работни станции в зала 2
на Университетска библиотека, които се използват по време на предварителните изпити и изпитните сесии, а поради рестрикциите и мерките
за сигурност по време на пандемия, като капацитет за покриване нуждите на едновременно изпитване на по-големи групи от студенти.
Периодично се провеждат тестове на озвучителната система в Тестовия център.
Служителите от сектор „Тестови център“ под ръководството и инструктажа на служители от сектор „Техническа поддръжка“ съвместно
комплектоваха работните станции с периферните устройства в Изследователски център 1 и Изследователски център 2 в корпус „К“ и ги
приведоха във възможност за по-нататъшната им настройка и въвеждане в пълна експлоатация и функционалност – 500 бр. компютъра:
поставяне на компютъра в гнездото на работното място, монитор, клавиатура, мишка, интернет кабел, свързващ LAN контролера на РС с
университетската мрежова инфраструктура.
Служителите от сектор „Тестови център“, под ръководството на служителите от сектор „Интернет и комуникационни ресурси“, към днешна дата съдействаха за провеждането на тестове, свързани с активирането на групови политики в ИЦ 1 и ИЦ 2.
След всеки приключил изпит, служителите от сектор „Тестови център“
подготвят работните места на студентите и кандидат-студентите с инструкции за провеждането на съответния изпит и празни листове за провеждането на последващите изпити.
При условия на пандемия от COVID-19 след всеки изпит работните
места биват дезинфекцирани и с UV портативни лампи.
Служител от сектор „Тестови център“ е обучен и е съдействал при
предаването на видеострийминг на страницата на Университета по
време на конференции и събития в аула „Максима“ и в Малка конферентна зала.
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X. УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Основните цели, които бяха поставени за разглеждания период, са1:
 Повишаване на ефективността и ефикасността на действията на служителите от дирекция „Управление на собствеността“, спортен комплекс
„Бонсист“, Учебно-оздравителна база в с. Равда (УОБ в с. Равда) и сектор „Организация на сигурността“.
 Успешно приключване на проекта BG16RFOPOO1-3.003-0005 „Нов
учебен корпус на УНСС в гр. София“ по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
 Поставяне началото на целенасочена инвестиционна политика за целите на подобряване на работната/учебната среда.
За постигане на така поставените цели бяха реализирани следните дейности и постигнати резултати, както следва:
1. Първа основна цел: Повишаване на ефективността и ефикасността
на действията на служителите от щатно-организационните звена, подчинени на помощник-ректора.
1.1. В областта на управлението на обществените поръчки и търговете за
отдаване под наем на имоти и части от имоти държавна собственост, управлявани от Университета.
1.1.1. В отдел „Обществени поръчки и търгове“ са постъпили 132 искания
за откриване на нови обществени поръчки, като в сравнение с предходната
година са с 44 броя повече.
1.1.2. Проведени процедури по Закона за обществени поръчки:
а. Открити процедури, публично състезание, пряко договаряне, договаряне, събиране на оферти и рамкови договори – 110 бр.
б. Сключени общо договори и допълнителни споразумения – 141 бр.
в. Обща стойност на сключените договори: 11 209 076,46 лв. без ДДС.
1.1.3. Проведени търгове по Закона за държавната собственост:
а. Търгове с тайно наддаване – 13 бр.
б. Общо сключени договори и анекси – 25 бр.
В резултат на предприетите организационни мерки, както и на основата
на показания висок професионализъм от страна на служителите в тази об1

Дейностите за постигане на поставената през 2020 г. втора основна цел – „Предприемане на адекватни мерки за превенция на пандемията, предизвикана от вируса COVID-19“,
станаха перманентни и са вече част от нашето ежедневие!
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ласт, бяха създадени условия за завишаване на контрола върху отделните
процеси, намаляване на разходите и предотвратяване на потенциални проблеми. За целите на повишаване на усилията за защита на интересите на Университета, в хода на провеждане на процедурите за обществените поръчки се
използват знанията и опита на утвърдени на национално ниво адвокати, което в значителна степен намалява риска от допускане на грешки при подготовката и реализацията на процедурите. И не само това, с помощта на тази
високоспециализирана помощ бяха успешно защитени интересите на Университета в съдебното дело, заведено срещу УНСС в хода на провеждането
на обществените поръчки за реновиране на три входа от студентските общежития с целеви средства от Министерство на образованието и науката.
Благодарение на действията на служителите и проведените от тях обществени поръчки за строителство, доставки и услуги са сключени изгодни договори, водещи до икономия на бюджетни средства и повишаване на качеството
на съответните дейности.
В отдел „Обществени поръчки и търгове“ се осъществяват и необходимите действия, свързани с контрола по изпълнение на сключените договори,
съгласно „Указания относно осъществяването на мониторинг и контрол по
изпълнението на сключени от Университета за национално и световно стопанство договори за обществени поръчки и договори за наем на имоти или
части от имоти – държавна собственост, управлявани от Университета“, което доведе до повишаване на качеството на изпълнение и отчетност.
1.2. В областта на управлението на материално-техническата база.
1.2.1. Основни и текущи ремонти на сградния фонд и подобряване на
университетската инфраструктура.
Извършени основни ремонти:
 основен ремонт на тавана пред учебните аули на II етаж на учебен корпус „В“ – 1070 м2;
 основен ремонт на хидроизолации на учебни корпуси „З“ и „Е“ и частични ремонти на хидроизолацията на корпуси „В“ и „К“ – 1561 м2 и
СК „Бонсист“ – 154 м2.
 основен ремонт на тавана в централното фоайе на Университета, пред
отдел „Бакалаври“ – 840 м2.
Извършени текущи ремонти:
 Със собствени сили са ремонтирани 60 учебни зали и 10 кабинета на
преподаватели и служители. С ремонтираните учебни зали от 2020 г. са
реновирани около 70% от учебните зали в Университета.
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 Десетки частични ремонти на учебни зали, кабинети и общи помещения (на входни врати и подмяна на секретни брави и патронници; на
алуминиеви хоризонтални щори; на алуминиева дограма; на напорни
кранове за писоари и тоалетни чинии; на мивки в общите и служебните
WC и ремонти по водопроводната и канализационна инсталации в
учебните корпуси; на офис и посетителски столове и офис обзавеждане
в преподавателски и административни кабинети; на учебни маси; монтиране на керамични смесители за мивки във всички общи санитарни
възли в учебните корпуси на УНСС и СК „Бонсист“ и много др.).
 Цялостно обновяване на входа в сектор „Ректорат“.
 Монтирани са вертикални щори във всички преподавателски кабинети
на учебен корпус „К“.
 Монтирани са предпазни ролетни щори на всички входове на кота „0“
на учебен корпус „К“.
 Изграден е защитен навес от поликарбонат над входа към подземния
гараж на корпус „К“.
 Извършени са аварийни ремонти на магистралната водопроводна инсталация в „Тестови център 1“ и вещеви складове, както и на канализационната мрежа в сутерена на корпус „Е“.
1.2.2. Сменени са 2000 бр. осветителни тела с енергоспестяващи такива.
Като се прибавят и тези от 2020 г., броя на осветителните тела, заменени с
енергоспестяващи, надхвърля 75% от общия брой в Университета.
1.2.3. Монтирани са над 200 бр. спирателни кранове с термовинтили за
радиаторите.
1.2.4. Преработен изцяло е захранващия въздуховод на вентилационната
система на зала „Максима“, като по този начин е решен основен проблем за
климатизацията на залата, възникнал в самото начало при нейното проектиране и строителство.
1.2.5. Закупени са и са монтирани 100 бр. съвременни учебни маси и 200
бр. учебни стола за учебните зали в корпус „К“.
1.2.6. Закупена и монтирана е телефонна централа в учебен корпус „К“.
1.2.7. Полагат се целенасочени усилия за повишаване на ергономичността
(вкл. комфорта, безопасността и ефективността) на работната/учебната среда:
 изградена е градинска беседка в двора на Университета;
 монтирани са 5 бр. терминали за зареждане на мобилни телефони, разположени в основните общодостъпни места в Университета;
 монтиран е фонтан в английския двор;
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 доставени и монтирани са нови градински чадъри, кошчета за пушачи и др.;
 в дърводелската работилница на Университета са изработени и монтирани 39 бр. нови градински пейки, ремонтирани и пребоядисани са 20
бр. съществуващи такива;
 с помощта на дарител се поддържа градинската площ между учебни
корпуси „И“ и „К“;
 изградени са нови пешеходни площадки и алеи в градинката пред паметника на Карл Маркс;
 монтирани са два броя автоматични бариери – пред служебния гараж
на учебен корпус „А“ и входа между учебните корпуси „И“ и „К“;
 изградени са асфалтови автомобилни алеи между учебни корпуси „И“
и „К“ и между служебните гаражи към учебни корпуси „А“ и „К“;
 монтиран е светофар и информационно табло на централен паркинг,
както и информационно огледало между подземния паркинг на учебен
корпус „К“ и подземния служебен паркинг за предотвратяване на ПТП.
1.2.8. Изцяло е решен въпросът с осигуряването на достъп до Университета на хора с двигателни увреждания:
 монтиран е подемник за хора с увреждания на централния вход на
УНСС;
 възстановен е подемника, монтиран на входа на учебен корпус „К“;
 закупен е робот за придвижване на хора с двигателни увреждания, който може да се ползва в целия Университет;
 в учебен корпус „К“ са поставени Брайлови надписи на всички места с
осигурен достъп на хора с увредено зрение;
 на територията на Университета са обособени 10 бр. паркоместа за автомобилите на хора с увреждания (4 бр. в гаража на учебен корпус „К“,
3 бр. на централен паркинг и 3 бр. на паркинга на входа за зала „Максима“).
1.3. В областта на транспорта и снабдяването.
1.3.1. В областта на транспорта:
а. Разработената през 2020 г. стратегия за развитие на автомобилния парк
се актуализира с отчитане на новите реалности както във вътрешен, така и в национален аспект.
б. Системата за достъп до паркингите на Университета се усъвършенства
като се използват нови информационни методи за достъп (информационни табели, посочени в т. 1.2.6) и се разширяват възможностите за нови паркоместа (вкл. и на хора с увреждания, посочено в т. 1.2.7).
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1.3.2. В областта на снабдяването.
а. Отдел „Транспорт и снабдяване“, на база сключени договори и изготвени над 200 бр. финансови предложения, извършва снабдяването с
материали, консумативи и всичко необходимо за ефективното протичане на учебния и работния процес в УНСС.
б. Във връзка с COVID-19 бяха доставени и монтирани 33 бр. стъклени
дистанционери, защитни паравани и UV бактерицидни лампи.
в. С цел поддръжка на имуществото с грижата на добър стопанин са изработени по поръчка 10 бр. калъфи за соларните панели на корпус „К“,
калъф за шадравана в английския двор, 4 бр. калъфи за чадъри в градинката пред паметника на Карл Маркс и 6 бр. калъфи за чадърите на
терасата в зала „Тържествена“.
г. За оборудване на учебните зали в корпус „К“ бяха доставени и монтирани 16 бр. бели магнитни дъски.
1.3.3. Други.
а. Отдел „Транспорт и снабдяване“ извърши логистичните дейности във
връзка с получаване на дарения от фондация BCause, Уорли Нюклиър
Сървисис ЕАД и Кока-Кола.
б. Предприети са действия във връзка с монтиране на секционна ролетна
врата на подземния гараж на корпус „К“.
1.4. В областта на управлението на материалните средства и хигиената.
1.4.1. Основните санитарно-хигиенни помещения в УНСС се осигуряват с
всички полагащи се съвременни средства за хигиена (безконтактни дозатори
за течен сапун, сешоари за ръце, дозатори за тоалетна хартия, ароматизатори, както и безконтактни датчици за вода за писоарите).
1.4.2. С цел подобряване на производителността и качеството на почистването на съответните райони в сградите на Университета се закупуват и
използват нови подопочистващи машини и прахосмукачки.
1.4.3. Развива се внедрената система за разделно събиране на отпадъци в
Университета и се увеличава поетапно разполагането на контейнери във
всички учебни корпуси в УНСС.
1.4.4. Изпълнява се и се усъвършенства внедрената нова процедура за хигиенизиране на помещенията и коридорите, позволяваща увеличаване на
ефективността и ефикасността от извършването на тази дейност.
1.5. В областта на социалната политика и на първо място УОБ – Равда.
1.5.1. С цел подобряване на обслужването в базата беше извършено следното:
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За увеличение на приходите и намаляване на разходите, бяха актуализирани правилата за дейността на УОБ:
а. правила за организиране на почивния сезон през 2021 г. в УОБ – Равда;
б. правила за работа на стол и бюфет в УОБ – Равда за 2021 година.
Бяха сменени вратите на баните във всички стаи в базата и ремонтирани
общите тоалетни. Ремонтирани и сменени са десетки душ батерии!
За подобряване на процеса по приготвяне на храната беше закупена нова
готварска техника.
Предприети са действия за обезопасяване на детската площадка в базата.
1.5.2. Основни данни от дейността на базата за разглеждания период:
а. Посетили базата: почиващи – 488, командировани служители – 19 и
участници в конференции – 59 (за 2020 г. почиващи 422-ма, командировани 29-ма, конференции 92-ма участници);
б. Приходите от дейността на почивната база за отчетния период са разпределени, както следва (справка в хил. лв. от дирекция „Финанси“ до
31.10.2021 г).:
2021 г.

2020 г.

2019 г.

Приходи от нощувки

65 976

54 174

64 505

Приходи от стол:

32 771

24 823

41 542

Приходи от бюфет:

13 786

9669

14 586

Средства от фонд СБКО

50 000

30 000

50 000

Общо:

162 533

118 666

170 633

Разходи (в т.ч.
ел. енергия, вода, закупуване на продукти стоки
и материали, ремонти, външни услуги и други)

353 174

360 213

446 712

От таблицата е видно, че независимо от епидемията, следствие на предприетите мерки, приходите от базата са почти равни на тези от 2019 г. (при
692-ма почиващи през 2019 г.), а разходите значително по-малки!
1.6. В областта на осигуряването на физическото възпитание и спорта (СК
„Бонсист“).
1.6.1. Извършен е частичен ремонт на хидроизолацията на покривното
пространство на СК „Бонсист“, на площ от 154 м2.
1.6.2. Всички коридори в спортния комплекс са реновирани (ремонт на
същите не е правен от повече от 10 години).
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1.6.3. За първи път е ситуиран медицински пункт в комплекса за осигуряване на учебните спортни занятия.
1.6.4. С активната подкрепа и съдействие на катедра „Физическо възпитание и спорт“, за първи път, са въведени писмени официални изисквания към
здравословните и безопасни условия при провеждане на учебни спортни
занятия.
1.6.5. Защитени са интересите на университета при прекратяване на договора с наемателя на залата за катерене (договорът за наем, който беше повече от „странен“ – меко казано).
1.6.6. В ход е процедура за възстановяване на правата върху спортните
площадки на Комплекса, собственост на Университета, които договорът за
наем с наемателя в значителна степен нарушава.
1.6.7. Установено е и е прекратено неправомерното отклоняване на електроенергия от Комплекса, което в някои месеци от 2021 г. трикратно надвишаваше нормалното потребление на ел. енергия от Комплекса.
В заключение на този раздел е необходимо да се отбележи, че от
01.07.2021 г. е създаден сектор „Организация на сигурността“, служителите
на който изпълняват функциите на портиери и гарантират охраната на Университета. На 1 юли 2021 г. беше прекратен договорът с фирмата, която осигуряваше тази дейност. Следствие на това качеството на работата беше повишено многократно, а икономиите от средства са двукратни (икономии в
размер на над 300 000 лв. годишно).
2. Втора основна цел: Успешно приключване на проекта BG16RFOP OO13.003-0005 „Нов учебен корпус на УНСС в гр. София“ по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
2.1. След провеждането на редица целенасочени и системни организационни дейности от страна на ангажираните органи в УНСС, изграждането на
новия учебен корпус „К“ беше успешно финализирано на 31 март 2021 г. с
издаване от страна на ДНСК на разрешение за ползване на корпуса!
2.2. На 20 септември 2021 г. учебен корпус „К“ беше успешно въведен в
експлоатация, в първия ден на новата учебна година 2021/2022 г.
2.3. На 21 септември 2021 г. УНСС получи официално признание от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
успешното приключване на административния договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0005-C02 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР).
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2.4. На 2 ноември 2021 г. беше възстановена в бюджета на Университета
сумата от 1 058 221,54 лв. (един милион петдесет и осем хиляди двеста двадесет и един лв. и 54 ст.), представляваща последната верифицирана сума по
проекта от страна на Управляващия орган на ОПРР.
Необходимо е да се отбележи, че Университетът за национално и световно стопанство, за периода от 1 януари 2020 г. до 21 септември 2021 г., не е
понесъл каквито и да са административни и/или финансови санкции от страна на Управляващия орган на ОПРР във връзка с изпълнението на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001-3.003-0005-C02.
3. Трета основна цел: Поставяне началото на целенасочена инвестиционна политика за целите на подобряване на работната/учебната среда.
3.1. Сключен е договор за провеждане на обследване за предприемане на
мерки за повишаване на енергийната ефективност на централната сграда на
Университета (учебни корпуси от „А“ до „И“).
3.2. Разработен е идеен проект за подобряване на учебната материална база чрез изграждане на нова учебна база. Конкретната необходимост от разработването, приемането и прилагането на проекта е продиктувана от наличието на собствен терен на Университета в планинско-гориста, туристическа
местност, близо до София (освен всичко друго, инвестиционните намерения
са свързани с необходимостта от използване на имота с грижата на добър
стопанин!). Подобен род бази се изграждат с оглед осигуряване на социален
отдих за работещите, провеждане на работни семинари, срещи и конференции и на допълнителни възможности за провеждане на обучение, практики и
стажове на студентите. Местоположението на имота предполага използването на базата целогодишно, а не сезонно!
На основание на гореизложеното, могат да бъдат направени следните основни изводи:
1. В резултат на предприетите действия през 2020 г. и 2021 г. успешно
приключи проекта „Нов учебен корпус на УНСС в гр. София“ по линия на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020! Университетът за
национално и световно стопанство, за периода от 01 януари 2020 г. до 21
септември 2021 г., не е понесъл каквито и да са административни и/или финансови санкции от страна на Управляващия орган на ОПРР във връзка с
изпълнението на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0005-C02.
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2. Предприетите организационни и технически мерки в разглеждания период доведоха до повишаване на ефективността и ефикасността на служителите в областите: управлението на обществените поръчки и търговете за отдаване под наем на имоти или част от имоти – държавна собственост, управлявани от Университета; управлението на материално-техническата база;
транспорта и снабдяването; управлението на материалните средства и хигиената; социалната политика – управлението на УОБ в с. Равда; осигуряването на физическото възпитание и спорта, осигуряването на надеждна охрана
на централната сграда на УНСС и СК „Бонсист“.
3. В резултат на предприетите организационни мерки, както и на основата на показания висок професионализъм от страна на служителите, бяха създадени условия за завишаване на контрола върху отделните процеси и гарантиране защитата на интересите на Университета в процесите по обявяване на обществените поръчки и търговете за отдаване под наем на имоти и
части от имоти, държавна собственост, управлявани от Университета!
4. Частичното ремонтиране на десетки райони и помещения в Университета, със собствени сили, ще допринесе за подобряване и повишаване на качеството на учебния процес чрез създаване на адекватна, съвременна работна/учебна среда. До средата на 2022 г. ще бъдат ремонтирани всички учебни
зали в централните корпуси на Университета!
5. Чрез смяната на над 70% от осветителните тела с енергоспестяващи такива, до 1 юли 2021 г. е постигната икономия на електроенергия с над 20%
на годишна база, а след тази дата, независимо от четирикратното увеличение
на цената на електроенергията, бяха запазени месечните разходи на електроенергия, на база изразходваните средства за идентичните месеци на 2020 г.
6. В значителна степен е повишено качеството на хигиенизиране в Университета и всекидневно се полагат усилия за подобряване на материалната
база в санитарните помещения.
7. Предприетите организационни действия, както и извършените ремонти
в СК „Бонсист“, допринасят за значително подобряване на процеса по качественото провеждане на учебните спортни занятия на студентите:
а. за първи път в последните години е разкрит медицински пункт и са
предприети действия за писмено официализиране на изискванията за
здравословни и безопасни условия при провеждането на занятията;
б. за първи път през последните повече от 10 години са направени мащабни текущи ремонти в Комплекса;
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в. установено е и е прекратено неправомерното отклоняване на електроенергия от Спортния комплекс;
г. възстановени са правата върху сграден фонд на Университета от действието на „странен“ договор за наем, сключен преди 2020 г., както и са
предприети за първи път действия за възстановяване правата на УНСС
на собствеността върху спортните площадки, стопанисвани от друг наемател.
8. Предприетите действия за подобряване на дейността на УОБ в с. Равда
доведоха до повишаване на качеството на предоставяните услуги от базата
(сменени са всички врати на баните в стаите на базата, както и е закупена
нова готварска техника за подобряване на качеството на приготвяне на храната). Взетите организационни мерки доведоха до намаляване на разходите
и относителното увеличение на приходите в базата (отчитайки епидемичната обстановка).
9. Създаването на сектор „Организация на сигурността“ допринесе за
многократното повишаване на качеството на охранителната дейност и до
двукратно намаляване на разходите за нея.
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XI. ПОДЕЛЕНИЕ „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ
И ОБЩЕЖИТИЯ“ (ПССО)
1. Работна група от представители на ПССО и УНСС изготви петгодишна
Стратегия за развитието на поделението, която е приета на Академичен съвет.
2. Приходите на ПССО – надвишават с 3% разходите, въпреки увеличението на цените за топлоенергия и ел. енергия.
3. По ПМС № 219 на МС/17.08.2020 г. ПССО – УНСС получи целева
субсидия за ремонт и обзавеждане на студентски общежития блокове 55В,
55Г и 61А в размер на 10 548 134 лв.
4. Извършени са текущи и аварийни ремонти в сградите на студентските
общежития и столове на обща стойност 1190 хил. лв., в т.ч. 197 000 лв. от
депозитни средства на студенти за ремонт на общи части в блок № 9.
5. Проведени са обществени поръчки и са сключени договори през отчетния период – 17 бр., в т.ч. 10 бр. по ПМС № 219 на МС/17.08.2020 г.
6. Закупен е стопански инвентар за студентските общежития (в т.ч. легла,
матраци, столове, маси, бюра и други) на обща стойност 30 000 лв.
7. Инсталирани са компютри и монитори при пазач-портиерите във всички блокове, с цел постоянно видеонаблюдение.
8. В студентските общежития на УНСС са поставени дезинфекциращи
устройства със специализиран препарат, както и дванадесет броя термодисплеи, които измерват температурата на студентите и сигнализират, когато
някой е с по-висока температура от 37,3°C. Разработена е система, която
контролира достъпа на хора до студентското общежитие. Системата за достъп е комбинация от измерване на телесната температура и чекирането с чип
или магнитна карта в общежитието. Комбинацията поотделно не позволява
на студента да влезе в общежитието си. Освен това във всяко студентско
общежитие има по две изолационни стаи, в които се отделят заразените студенти със COVID-19, като по този начин успяваме да ограничим разпространението на болестта между студентите. В допълнение, всички студентски
общежития се дезинфекцират периодично, като се използват специализирани и подходящи препарати.
9. Относно „външните наематели“ за периода месец декември 2020 г. –
декември 2021 г., ПССО е заявило 7 (седем) процедури за провеждане на
публични търгове за отдаване под наем на управляваните от него недвижими имоти, публична държавна собственост, както следва:
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 бл. 40А – клуб-кафе;
 бл. 55Г – клуб-кафе;
 бл. 61А – заведение тераса;
 бл. 40А – магазин;
 бл. 55В – покривно пространство;
 бл. 38 – покривно пространство;
 Вендинг автомати за топли и студенти напитки – 12 бр.
10. Сключени договори:
 „ДАНСИ ИНВЕСТ“ ЕООД – блок 23А.
11. Изготвят се допълнителни споразумения за индексиране на наемите
на всички фирми.
12. За настанителната кампания:
 Въведено е електронно (онлайн) плащане на наеми, консумативи и депозити за студенти;
 Въведена е електронна система за настанителната кампания при управителите на общежитията, която показва в реално време статуса на
студента и дали е заплатил съответния наем, консуматив и депозит;
 До 29 октомври 2021 г. са подадени 5275 броя молби-декларации за
класиране и настаняване в общежитие от студенти от УНСС и други
висши училища;
 Настаняването на новоприети първокурсници бакалаври, втори, трети
и четвърти курс, пети и шести курс в специалност „Право“, както и
докторантите започна от 01.09.2021 г. – три седмици преди началото на
учебната година. Това даде възможност на учащите се да се настанят
преди започване на учебния процес;
 Извършва се ежегодна проверка на успеха, с който са декларирани
студентите от втори, трети и четвърти курс, както и пети и шести курс
от специалност „Право“ по справка, подадена от Учебен отдел;
 Извършва се и проверка на статута на настанените студенти по справка
на Учебен отдел за редовни, прекъснали или студенти в ликвидация;
 Поради извънредната ситуация в страната с COVID-19 бе създаден
имейл на сектор „Настаняване и информационно осигуряване“, който
се поддържа ежедневно. Имейлът спомогна за бързата реализация на
онлайн услугите, като той стана средство за задаване на въпроси, подаване на молби и изпращане на различни документи от и към студентите.
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XII. СПОРТЕН КОМПЛЕКС „БОНСИСТ“
А. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Катедра „Физическо възпитание и спорт“ при УНСС през отчетния период проведе занимания с приблизително 6100 студенти от І и ІІ курс от всички направления на ОКС „бакалавър“ в редовна форма на обучение, 760 студенти от І и ІІ курс в дистанционна форма на обучение – София, и 300 студенти от І и ІІ курс в дистанционна форма на обучение – Хасково, като ги
обучава в спортовете: аеробика, баскетбол, волейбол, каланетика, плуване,
пешеходен туризъм, спортно катерене, тенис на корт, тенис на маса, фитнес,
футбол и шахмат. Заниманията се провеждат в спортен комплекс „Бонсист“,
плуването – в плувен басейн „Академик“ – 4-ти км, а пешеходен туризъм – в
планината Витоша. Всички студенти от горен курс и магистри, които имат
желание да посещават заниманията на катедра „ФВС“, имат възможност за
факултативно посещение на спортните дейности на катедрата. В последните
три години предоставяме възможност студентите по програма „Еразъм+“ да
посещават занимания по избран спорт, но поради извънредната епидемиологична обстановка в голяма степен това се оказа невъзможно за тях.
Катедрата използва различни информационни канали, за да информира за
възможностите и начините за записване по електронен път на избран вид
спорт и преподавател, както и кратко описание на всеки спорт. За първи път
бе внедрена електронна информационна брошура, изготвена специално за
нашите колеги, която бе споделена на служебните имейли на всички студенти от първи и втори курс. Използвахме социалните мрежи, Facebook страницата на катедрата и Facebook страниците на всеки спорт по отделно, както и
сайта на Университета. Това спомогна за по-лесно ориентиране на студентите, особено на тези от първи курс. Комуникацията със студентите от групите
по туризъм и плуване в социалните мрежи (сборни пунктове, маршрути,
спирка и място на басейна, учебната програма и т.н.) също функционира
отлично и информацията е изключително полезна.
През летния семестър, с оглед на пандемията в световен мащаб и преминаването на изцяло онлайн обучение, КФВС се адаптира към новите условия
на работа и приключихме учебната година в електронна среда. Бяха разработени презентации, свързани с историята, правилознанието, структурите и
състезанията по всеки конкретен спорт, а също и теми, свързани с историята
Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.

125

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

на спорта в УНСС, значимите български успехи в спорта, здравословното
хранене и екстремните спортове. Всички тези материали бяха преподавани
онлайн от колегите в катедрата, а в края на учебната година, чрез платформата Forms се изработиха въпросници и студентите бяха оценени на база
изработените тестове. В рамките на сесийното разписание по дисциплината
„Физическо възпитание“ изпити положиха над 6500 студенти (редовна и
дистанционна форма). От учебната 2021 – 2022 г. катедра „ФВС“ ще провежда заниманията в дистанционна форма на обучение изцяло онлайн, бяха
организирани екипи за І и ІІ курс, подготвихме и предоставихме на студентите от ДО, чрез платформата https://m-learning.unwe.bg/, възможност да
достъпят учебните материали и да положат тестове за текущ контрол.
Съгласно нормативните документи в отделни периоди на учебната година
провеждахме част от катедрените заседания онлайн чрез платформата MS
Teams.
Не подминахме и важността от поддържане на добро функционално състояние на колегите – преподаватели и служители от УНСС. Подготвяхме и
за тях предизвикателства с направени от нас видео филми, като ги насърчавахме за двигателна активност в домашна обстановка. Също така бяха организирани студентите, преподавателите и служителите в четири съботни похода до различни дестинации във Витоша – изцяло и доброволно организирани и проведени от катедра „ФВС“.
КФВС участва в инициативата на Университета свързана с кандидатстудентската кампания „Седмица на УНСС“, където представихме дейностите
на катедрата, чрез онлайн излъчване в социалните мрежи и сайта на УНСС.
Изказваме благодарности на дирекциите „Информационни технологии“ и
„Учебна дейност“ за съдействието и доброто сътрудничество при администриране и провеждане на учебния процес по дисциплината „Физическо възпитание“.
Продължава активното поддържане на катедрената страница във
Facebook, с което запознаваме обществеността и всички желаещи с актуалните постижения на представителните ни отбори и всичко, свързано с работата ни.
През месец март бе проведен конкурс за избор на ръководител на катедра
„ФВС“. За ръководител на катедрата бе избран доц. д-р Иван Стоилов, който
от 4 юни 2021 г. наследи доц. д-р Спас Ставрев на тази длъжност. Доц. Ралица Арсова е новият научен секретар на катедра „ФВС“.

126

Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

Б. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Научноизследователската дейност на преподавателите от КФВС е изключително ползотворна през отчетния период.
Успяхме да проведем „Национална кръгла маса по случай 100-годишнината на УНСС“. Темата на кръглата маса бе: „100 години УНСС – развитие и
състояние на физическото възпитание и спорт в българските университети,
световния опит и перспективи пред студентския спорт“, под патронажа на
ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Като част от проявата бе
издаден CD с пълен набор от доклади и изказвания.
Хабилитираните преподаватели от катедрата участват в проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, с наименование
„Икономическото образование в България 2030“, № BG05M2OP001-2.016.
През 2021 г. са излезли от печат една индивидуална научна монография и
едно учебно помагало. Един преподавател от катедрата придоби академичната длъжност „доцент“ през м. февруари 2021 г., с което хабилитираните в
КФВС преподаватели вече са четирима.
Бяха атестирани 5-ма колеги от КФВС с положителни оценки, като двама
от тях бяха назначени на безсрочен трудов договор.
Единадесет преподаватели от катедрата са участвали в Международната
научната конференция „Бизнесът и развитието на регионите“, организирана
от Стопанския факултет на Тракийския университет. Докладите са публикувани в Trakia Journal of Science, което е индексирано в Web of Science. Седем
преподаватели са участвали в Международни научи конференции, организирани от Institute of Knowledge Management (IKM):
- International Scientific Conference: Knowledge without borders;
- Knowledge for Development.
Докладите са публикувани в International Journal Knowlegе.
Два доклада на преподаватели от катедрата са публикувани в научното
издание на НСА – „Спорт & Наука“, един в Annual of National Sports Academy
Vassil Levski и един в Научните трудове на УНСС. Преподавател от катедрата взе участие в Международна конференция на СУ. За повишаване на квалификацията си преподавател от катедрата участва в семинар Tactical
organization: The positional play, организиран от Pro Football coaching.
За отчетния период цитиранията са над 50, включително в индексирани
издания и монографии.
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Наши колеги достойно се представиха в „Спортно-научен форум на преподавателите по спорт от ВУ“, организиран от СУ „Св. Климент Охридски“ –
първо участие на преподаватели от УНСС в този ежегоден форум.
Трима преподаватели от КФВС продължават да са в управленските
структури на АУС „Академик“.

В. СПОРТНОСЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
КФВС отчита една от най-успешните спортносъстезателни години, въпреки пандемичната обстановка в страната. Редица състезания от края на
2020 г. бяха отложени или преместени за пролетно-летния период на 2021 г.
Студентите от представителните отбори успяха да завоюват 12 златни, 12
сребърни и 6 бронзови отличия от Националния университетски шампионат
през отчетния период. Това постижение ни отреди III място в крайното класиране измежду 52 университета в България.
Трето място успяхме да завоюваме и в крайното комплексно класиране на
Летните университетски игри (ЛУСИ), Кранево 2021 г. Нашите състезатели
завоюваха общо 16 медала, от които: 3 златни, 9 сребърни и 4 бронзови отличия.
В едно от малкото проведени състезания през декември 2020 г. – НУШ
Аеробика и мажоретни танци, отборът на УНСС се класира на първо място и
заслужи званието „Университетски шампион“, а с постижението си те спечелиха и наградата за „Отбор на УНСС“ за 2020 г., а треньорите ст. пр. д-р
Милена Игнатова и пр. Ива Барова спечелиха приза „Най-добър треньор“.
Все по-успешно е представянето на спортистите на УНСС в бойните
спортове. На проведения през май 2021 г. НУШ – Джудо, нашите състезатели спечелиха две шампионски титли в категории до 72 кг и до 90 кг.
В състезанията по лека атлетика от НУШ – Лека атлетика, проведен в
Стара Загора, нашите студенти спортисти успяха да спечелят пет шампионски титли, пет втори и две трети места, а постижението им направи леката
атлетика най-успешният индивидуален спорт на УНСС за отчетния период.
Затвърдихме доброто представяне и в НУШ – Плуване. Нашите състезатели успяха да спечелят две вицешампионски титли и едно трето място на
състезанията през месец май в Стара Загора. Много успешно плувците ни се
представиха в състезанията от календара на ЛУСИ, Кранево 2021 г. – общо 9
спечелени медала, от които: 1 златен, 7 сребърни и 1 бронзов. На база доб-
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рите си резултати в състезанията Никола Сулички, от отбора по плуване,
успя да спечели званието „Спортист на годината на УНСС“ за 2020 г.
Участвахме и в състезанията от НУШ – Спортно катерене. УНСС се нареди на 2 място в отборното класиране при мъжете, и на трето място в отборното класиране при дамите. Имахме участници и в НУШ – Състезателно
ориентиране, които заеха отборното четвърто място в крайното класиране.
Състезателите на УНСС по тенис на маса успяха да спечелят трето място
в крайното класиране при мъжете, на проведения през м. май 2021 г. шампионат в Стара Загора. В състезанията по плажен тенис успяхме да спечелим
съответно шампионска титла при мъжете от НУШ – София, и второ място
при жените – ЛУСИ, Кранево 2021.
Доминацията ни в студентските шампионати по шах продължи, като отново успяхме да спечелим отборната титла в НУШ – Шах, на проведеното в
София през месец май 2021 г. състезание. На организирания от УНСС Първи
онлайн блиц турнир по шах – ENGAGE.EU Cup, спечелихме отборното първо място в конкуренцията на шестте европейски университета, участници в
турнира.
В колективните спортове записахме много силни разултати през изминалата година. Мъжкият отбор по баскетбол спечели титлата в НУШ – Баскетбол 3х3 и вицешампионска титла в НУШ – Баскетбол. През месец септември
отборът ни успя да спечели трето място в турнира „Басктебол 3х3“, от ЛУСИ,
Кранево. Женският ни състав се окичи с бронзовите отличия от НУШ – Баскетбол, в Стара Загора, а на игрите в Кранево успя да спечели шампионската
титла на турнира „Баскетбол 3х3“.
Волейболистките ни загубиха финалната среща от отбора на НСА, като се
наредиха втори в крайното класиране на НУШ – Волейбол, а мъжкият ни
отбор остана на четвърто място в надпреварата.
Много силно се представиха представителните отбори по футбол и футзал на УНСС. Отборът по футбол достигна четвъртфинал в НУШ – Футбол.
Мъжкият отбор по футзал е шампион от проведения НУШ – Футзал, през
месец юни в София, като двама от състезателите бяха отличени с индивидуални награди „Най-добър вратар“ и „Най-полезен състезател“. В Градската
лига по футзал – сезон 2020/2021, нашите момчета се наредиха на второ
място след отбора на „Левски“ – София. Женският ни отбор успя да спечели
бронзовите отличия от НУШ – Футзал, а капитанът на отбора и докторант в
УНСС, Гергана Цанкова спечели приза „Най-полезен състезател“.
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След изключително успешното представяне на нашите студенти спортисти в НУШ 2021 г. и ЛУСИ, Кранево 2021 г., катедрата кандидатства за спортни стипендии на изявените ни спортисти за зимния семестър на 2021/2022
учебна година. Предложени бяха 19 студенти, които да получат признание
за усилията и времето, което отделят ежедневно за популяризиране и утвърждаване на спортната слава на Университета.
По инициатива на КФВС бе проведен Първият онлайн блиц турнир по
шах, като част от партньорството на УНСС с колегите от европейската университетска мрежа ENGAGE.EU. Участваха общо 39 състезатели от 6 университета – NHH Norwegian School of Economics, University Toulouse 1
Capitole, WU Vienna University of Economics and Business, University of
Mannheim, Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
и УНСС. Турнирът се надяваме да се превърне в традиционен, а отзивите от
колегите партньори са, че мероприятието е проведено на изключително добро ниво.
Проведохме XII традиционен турнир по тенис на маса с преподаватели и
служители за Купата на УНСС, през месец януари 2021 г. Турнирът се проведе при спазване на мерките за безопасност и при голям интерес от колегите. Бяха излъчени шампиони в турнира при мъжете и при жените. Купите и
наградите на победителите и участниците връчи лично ректорът проф. Димитър Димитров.
XXIV турнир по тенис за Купата на ректора на УНСС, започна през м. декември 2019 г. с теглене на жребия за двойките и групите. Извънредните
обстоятелства наложиха неколкократно отлагане на срещите от турнира.
През месец февруари 2021 г. бяха излъчени шампионите на сингъл и двойки
в турнира, а наградите за победителите бяха връчени от ректора на УНСС
проф. Димитър Димитров.
Зимният спортен лагер в гр. Чепеларе и традиционният 8-мо декемврийски спортен празник бяха отложени и не се проведоха през отчетния период.
Причината, разбира се, бе усложнената пандемична обстановка и рискът,
който крие провеждането на тези две мероприятия на катедрата.
КФВС подготвя, съвместно със Студентски съвет при УНСС, церемония
„Бал на спортиста“, която планираме да се проведе през м. януари 2022 г. На
тържеството ще бъдат отличени нашите студенти спортисти и треньори в
следните категории – „Спортист на годината“, „Отбор на годината“, „Треньор
на годината“ и награда „Цялостен принос в развитието на катедра ФВС“.
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На проведения през месец септември 2021 г. в Лозенец „Спортно-научен
форум на преподавателите по спорт от ВУ“, организиран от СУ „Св. Климент Охридски“, преподавателите от КФВС участваха в състезанията по
плажен волейбол, тенис на корт и плажен тенис. Представянето ни беше
много успешно, като успяхме да спечелим титлите и в трите спортни дисциплини.
Продължава традицията нашата катедра да предоставя възможност на
преподавателите и служителите от УНСС да участват в спортни занимания
под прекия контрол на специалистите от КФВС. През отчетния период предоставихме занимания по аеробика, каланетика, спортно катерене, тенис на
маса, тенис, фитнес и шах.
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XIII. МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР
ЗА РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРАТА (МЦРК)
В УНСС е изграден и функционира успешно от 2002 г. единственият в
България Междууниверситетски център за развитие на кариерата (МЦРК).
Центърът обслужва както студенти, докторанти и преподаватели от УНСС,
така и от други български и чуждестранни висши училища. МЦРК се стреми
да участва активно в процесите по професионално ориентиране и кариерно
развитие на студентите с цел успешната им реализация на пазара на труда.
Неговият екип работи за постигане на високо ниво на информираност на
студентите за изискванията, предизвикателствата и възможностите на съвременния трудов пазар, както и за реализирането и активното им участие в
процесите за постигане на успешно кариерно развитие. МЦРК извършва
основната част от своята дейност в посока създаване на устойчиви механизми и възможности на работодателите за набиране и подбор на студенти с
доказани знания, умения и компетенции и тяхното непосредствено включване на трудовия пазар.
Основните звена на дейността на Междууниверситетския център за
развитие на кариерата са:
 звено „Кариера и професионално развитие“;
 звено „Университет – бизнес“;
 Специализирано звено за практическо обучение.
През отчетния период основен акцент в работата на Междууниверситетския център за развитие на кариерата са дейности по:
 постоянно организиране на представяния от работодатели и техни позиции за стаж и работа на информационния кът пред МЦРК, както и
чрез публикуване на информация на интернет страницата на Центъра и
в социалните мрежи;
 прилагане на цялостна комуникационна политика за информираност на
студентите, относно възможностите за кариерно развитие и професионална реализация;
 провеждане на обучение на студентите по отношение обвързаност на
активности, компетентности и практически опит от гледна точка на
кандидатстването за отделни позиции за работа;
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 поддръжка и развитие на регистъра на партньорите на УНСС в платформата на МЦРК;
 организиране и провеждане на студентски стажове и практическо обучение по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики 2“
по ОП НОИР 2014 – 2020 г.
Основните резултати от дейността на Междууниверситетския център
за развитие на кариерата на УНСС през отчетния период:
 постоянно поддържане и актуализиране на информацията в уеб платформата на МЦРК (http://iccd.unwe.bg/), в която е изграден и модул за
управление на сключените споразумения с партньорите на УНСС;
 значително са увеличени онлайн възможностите за студентите по отношение намиране на информация за открити позиции за стаж, работа
и конкурси. Всеки студент разполага с профил в системата на МЦРК,
който много лесно се достъпва през системата „Уеб студент“, и в който
може с натискането на един бутон лесно и бързо да се кандидатства по
всяка една от публикуваните обяви на работодателите в платформата;
 създадена и поддържана през отчетния период е възможността всеки
работодател, представител на бизнеса или на други институции и организации от страната и от ЕС да заявява безплатно в МЦРК (по интернет или в офиса) свои оферти за конкретни работни/стажантски позиции за студенти на УНСС;
 много активно се поддържа фейсбук страницата на МЦРК, като в нея
ежедневно се публикува актуална информация за студентите и множество обяви и предложения от работодатели;
 ежедневно много студенти и преподаватели от УНСС или други висши
училища, представители на бизнеса, държавната администрация и др.
посещават и интернет сайта, и фейсбук страницата на Междууниверситетския център за развитие на кариерата и намират търсена от тях информация за предстоящи събития, проведени корпоративни срещи и
презентации, обяви за работа и стаж, обяви за конкурси и стипендии,
проекти и програми;
 осъществени са редица посещения за информиране и консултиране в
офиса на МЦРК на студенти, докторанти и млади специалисти, както и
на представители на бизнеса и др.;
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 Центърът е организирал и провел редица корпоративни презентации
(включително в онлайн среда), информационни срещи и представяния
пред значителен брой студенти, докторанти и млади специалисти;
 Кариерният център постоянно предоставя информация и консултира
студентите, докторантите и младите специалисти във връзка с финансирани програми на национално и европейско ниво в областта на образованието, обучението, работата и свободното време на младежта чрез
регионалното Eurodesk звено на европейската информационна мрежа
Eurodesk, базирано в Центъра. МЦРК е единственият университетски
кариерен център, който е и Eurodesk точка;
 Центърът работи в тясно сътрудничество и ползва помощта на ръководството и специалистите от системата на Министерството на труда и
социалната политика, Министерството на образованието и науката,
Агенцията по заетостта, Студентския съвет на УНСС и съответните
студентски организации, и др.
 извършени са дейности по планирането, организацията и провеждането
на традиционните два кариерни форума в УНСС: „Дни на кариерата
2021“ – присъствено и виртуално, съвместно с JobTiger и Студентския
съвет и „Кариера УНСС 2021“ –онлайн и в присъствен формат, организиран от rabota.bg и Студентски съвет;
 МЦРК стана партньор на водещото кариерно експо за квалифицирани
кадри Career Show 2021;
 с оглед на новите реалности екипът на МЦРК премина и към фокусирана работа в онлайн среда;
 през отчетния период са реализирани над 2400 платени практически
обучения на студенти по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики 2“ по ОП НОИР 2014 – 2020 г.
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XIV. ПРАВНО И НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Дирекция „Правно и нормативно обслужване“ се състои от два сектора –
„Правно обслужване“ и „Нормативно обслужване“.
Дейността на Дирекцията включва правното и нормативно обслужване на
дейността на Университета, включваща, но не изчерпателно: становища по
правни проблеми, съгласуване на документации за провеждане на процедури по ЗОП и ЗДС, съставяне на договори, съгласуване на договори за законосъобразност, съставяне на административни актове, защита на интересите
на Университета и представителство пред държавни и общински органи,
организации, прокуратура и съд, контрол по законосъобразност на издаваните актове от органите на УНСС, подготовка на проекти на вътрешни актове
и други дейности, свързани със спецификата на Дирекцията.

А. ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
1. Осъществено е процесуално представителство пред органите на съдебната власт по следните дела:
 Гражданско дело № 59586/2018 г., 77 с-в на СРС, заведено от Петър
Петров срещу УНСС с претенция за изплащане на неползван отпуск.
Проведени три съдебни заседания и назначени две съдебно-счетоводни
експертизи. Постановено Решение № 154725/01.07.2019 г., с което се
отхвърля иска на ищеца и се осъжда да заплати на УНСС 100 лв. разноски. Депозирана е въззивна жалба от П. Петров срещу първоинстанционното решение пред СГС. Представен отговор от УНСС в законовия срок по образуваното в СГС гр. д. възз. № 11891/2019 г., II-е състав. Проведени са две съдебни заседания 2020 г. На 23.08.2021 г. СГС
постанови Решение № 265512, с което потвърди решението на първа
инстанция. Петър Петров подаде в законов срок касационна жалба до
Върховен касационен съд. Изготвен е писмен отговор по жалбата.
 Административно дело № 700/2021 г., Административен съд гр. Хасково, с пр. осн. чл. 135, ал. 1 и ал. 2 АПК. Обжалва се от Кристиан Хаджиев Заповед № 1651 от 01.07.2921 г. на зам.-ректор на УНСС за наложено му наказание „отстраняване от общежитие“. Изготвен е писмен
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отговор. На 28.09.2021 г. делото бе разгледано в открито заседание и
обявено за решаване.
 Административно дело № 4483/2021 г., Второ отд., 25 състав, АССГ.
Образувано е по жалба на УНСС срещу предписание, дадено по Протокол за извършена проверка с изх. № ПР2113439/21.04.2021 г. на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за изплащане на
Светла Тошкова на брутно трудово възнаграждение за още 4 месеца
съгл. чл. 222, ал. 3, предл. 2 във вр. с чл. 228, ал. 3 от КТ. Делото е насрочено за 08.11.2021 г.
 Изготвено е писмено становище и представено в АССГ във връзка с
жалба с вх. № 33073 от 22.10.2020 г. по описа на АССГ, подадена от
Николай Крумов Николов, с която се оспорва Заповед № 25468/20.10.
2020 г. на ректора на УНСС. Образувано е адм. дело № 10715/ 2020 г.,
VIII к.с. Съдът с определение № 6670/10.09.2021 г. остави без движение жалбата, тъй като към датата на подаването ѝ заповедта на Ректора
не е действаща.
 Гражданско дело № 13778/2921 г., СРС, 63 състав, заведено от Ивелина
Жечева-Радева с искане за отмяна на заповед № ЧР-2576 от 25.11.2020 г.
за прекратяване на трудовото ѝ правоотношение, възстановяване на
академична длъжност „доцент“ и заплащане на обезщетение от УНСС
за оставане без работа за период от шест месеца. Изготвен и подаден е
писмен отговор. Чака се насрочване на делото.
 Гражданско дело № 153930/2921 г., СРС, 66 състав, заведено от ЗАД
„Алианц България“ за изплатено застрахователно обезщетение на увредено лице от неподдържане и необезопасени съоръжения (шахта) на
паркинга пред СК „Бонсист“. Изготвя се писмен отговор.
 Извършена е регистрация на 14.10.2021 г. на Сдружението с нестопанска цел в обществена полза „Футболен клуб УНСС“ в Агенцията по
вписванията на осн. чл. 124 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.
2. Образувани са две изпълнителни дела срещу длъжниците „Галчев инженеринг“ ООД и „Фармвил“ ЕАД, като се наблюдават и другите пет образувани в предишни години изпълнителни дела.
3. Приети, описани и регистрирани са 1280 договора, по които страна е
УНСС в изпълнение на заповед на ректора на УНСС за водене на годишен
регистър на сключените договори.
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4. Юристите от сектора ПО са участвали в подготовката (юридическата
част на конкурсната документация) и провеждането (като член на комисии)
на 2 рамкови споразумения, 24 открити процедури, 15 публични състезания,
9 договаряния, 5 събирания на оферти с обява, покана до определени лица и
пазарни консултации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП,
като са изготвени с определените за изпълнители лица договори. Изготвени
са и сключени общо 141 договора и допълнителни споразумения към тях, от
които 35 чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП.
5. Юристите от сектор ПО са участвали в изготвяне и съгласуване на документация на 13 търга за отдаване под наем на имоти, предоставени за управление на УНСС, като са участвали и в провеждането (като член на комисии) им. Изготвени са и договори с определените за наематели лица, както и
анекси към действащи вече договори за наем – общо 25 броя. Служители на
сектора са участвали и в комисии за предаване на наети имоти.
6. Съгласувани са за законосъобразност 1280 договора, всички договори с
хонорувани преподаватели към катедрите на УНСС за учебната 2021/2022
година, договори по международни проекти и финансови споразумение по
програма „Еразъм“.
7. Изготвени са 11 вътрешни доклада, писмени становища и писма в различни области на правото до институции, учреждения и министерства.
8. Осъществени са кореспонденции и контакти с държавни и общински
институции, съдилища, Агенция по вписванията, Комисия за защита на конкуренцията и други юридически и физически лица, включително попълване,
подаване и подаване на място на различни видове документи, в зависимост
от естеството на работата, както и заплащане на необходимите такси.
9. Изготвени са 25 граждански договора – за членове на научни журита,
регистрирани по ДДС; за лица, извършващи услуги по програма „Еразъм“; и
за други услуги на УНСС, не попадащи в приложното поле на ЗОП.
10. Предоставени са множество устни консултации, справки и всякаква
друга информация на преподаватели и служители на УНСС по прилагане на
правни актове, свързани с научната, учебната, трудовата и административната дейност, защита на личните данни, обществени поръчки и търгове.
11. Изготвени са 15 пълномощни на служители на УНСС за представителство пред различни организации, повечето от тях и заверени от нотариус.
Подготвени и нотариално заверени са и други документи от нотариус, включително нотариална заверка на подписите на ръководството на УНСС и продажба на лек автомобил на УНСС.
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12. Изготвени са справки и 21 писмени отговора по чл. 508 от ГПК до съдебни изпълнители по наложени запори на служители и преподаватели от
УНСС.
13. Изготвена е и е изпратена декларация за освобождаване на собственика УНСС от заплащане на такса битови отпадъци за неползван имот в Рибарица.

Б. НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
1. Работа по актуализиране на вътрешните актове на УНСС:
 изготвяне на проекти;
 участия в работни групи за изготвяне на актуализации на вътрешни
правила;
 участия в работни групи за изготвяне на актуализации на правилници;
 участия в работни групи за изготвяне на проект за изменение и допълнение на вътрешни правила и правилници;
 изготвяне на указания и инструкции за организацията на дейността в
УНСС в условия на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка;
 работа по проект на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване
изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 23 и 25 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
2. Текущо предоставяне на устни консултации и изготвяне на писмени становища (32 бр.) по правни въпроси, свързани с: учебната и научноизследователската дейност на УНСС; предоставянето на стипендии, награди и помощи на учащите в УНСС; атестирането на академичния състав;
трудовите правоотношения на членовете на академичния състав в УНСС;
провеждането на заседания на колективните органи за управление в УНСС;
провеждането на конкурси за придобиване на научни степени и за заемане
на академични длъжности в УНСС; правоотношенията по договори за наем
на недвижими имоти – държавна собственост, управлявани от УНСС и др.;
 оказано съдействие и предоставено становище на сектор „Правно обслужване“ във връзка с изплащане на трудова злополука;
 устни консултации на сектор „Вътрешноведомствен контрол“;
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 изготвяне на писмо и документи до областния управител на Софияград за изменението на АДС във връзка с новия корпус на УНСС.
3. Изпълнени задачи, свързани с наемните правоотношения по договори за наем на имоти – държавна собственост, управлявани от УНСС:
 изготвени заповеди/допълнителни споразумения и писма за пълно или
частично освобождаване от задължението за заплащане на месечни наемни вноски на 19 броя наематели за периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка.
4. Съгласуване и предложения за промени в проектоспоразумения за
съвместна учебна дейност между УНСС и чуждестранни висши училища и организации.
5. Изпълнени задачи, свързани с воденето на Единния регистър на
вътрешните актове на УНСС (ЕРВА):
 Текущо актуализиране на вътрешните актове, публикувани на интернет и интранет страницата на УНСС.
6. Договори по Закона за обществени поръчки в периода м. октомври
2020 г. – м. октомври 2021 г. – 15 бр.
7. Доклади – 11 бр.
8. Становища – 19 бр.
9. Заповеди – 25 бр.
10. Анекси – 4 бр.
11. Граждански договори – 8 бр.
12. Писма, заявления, жалби, справки и други – 34 бр.
13. Регистрация на договори в регистъра на дирекция „ПНО“.
14. Съгласуване на договори.
15. Отговори до контрагенти, имейл кореспонденция.
16. Участие в работни групи.
17. Участия в комисии по ЗОП.
18. Участия в комисии за стипендии.
19. Участия в комисии за помощи.
20. Участия в комисии за награди.
21. Множество устни становища по ЗВО, вътрешни правила, за отпускане на стипендии и други.
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XV. КАДРОВИ ПОТЕНЦИАЛ
И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
A. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА
Към 08.11.2021 г. числеността на персонала, работещ по трудово правоотношение в УНСС, общо и по групи, е:
 професори – 72 (от тях на ОТД – 54, гост-преподаватели – 2, гостпреподаватели по съвместителство – 6, в удължаване със срочен трудов договор – 10);
 доценти – 183 (от тях на ОТД – 172, гост-преподаватели – 1, гостпреподаватели по съвместителство – 6, в удължаване със срочен трудов договор – 4);
 главни асистенти – 138 на ОТД;
 асистенти – 39 на ОТД;
 старши преподаватели – 25 (от тях на ОТД – 23, гост-преподаватели
по съвместителство – 2);
 преподаватели – 11 (от тях на ОТД – 4, гост-преподаватели по съвместителство – 6, срочен трудов договор – 1).
Общо преподавателски персонал: 468, в т.ч.:
 с научна степен „доктор на науките“ – 24;
 с образователна и научна степен „доктор“ – 427.
Общо непреподавателски персонал: 434.
Общо персонал на УНСС: 902.
Общо персонал на УНСС и поделения: 1065.
Политиката по назначаване на млад научно-преподавателски персонал за
отчетния период се изрази в назначаването на 11 нови асистенти.

Б. НАЗНАЧЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
1. Професори – 6, повишени в академична длъжност;
2. Доценти – 16, в т.ч. 13, повишени в академична длъжност, и 3 с външно назначение;
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3. Главни асистенти – 14, в т.ч. 13, повишени в академична длъжност, и
1 с външно назначение;
4. Асистенти – 11.

В. УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
С НАУЧНИ СТЕПЕНИ В УНСС
1. Научна степен „доктор на науките“ – 2;
2. Образователна и научна степен „доктор“ – 15 с външно назначени, от
които 11 асистенти, 3 доценти и 1 главен асистент.
„НАЙ-МЛАД“ ФАКУЛТЕТ ПО СРЕДНА ВЪЗРАСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
месец декември 2020 г. – месец декември 2021 г.
№

Факултет

2020 г.

2021 г.

1

„Бизнес“

44,38

44,96

2

„Управление и администрация“

45,46

45,56

3

„Икономика на инфраструктурата“

46,45

46,78

4

„Юридически“

48,90

48,52

5

„Общоикономически“

50,07

49,33

6

„Приложна информатика и статистика“

49,17

49,91

7

„Международна икономика и политика“

49,68

49,93

8

„Финансово-счетоводен“

49,88

50,67

„НАЙ-МЛАДА“ КАТЕДРА ПО СРЕДНА ВЪЗРАСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
месец декември 2020 г. – месец декември 2021 г.
№

Катедра

2020 г.

2021 г.

1

„Индустриален бизнес“

40,53

41,53

2

„Регионално развитие“

41,30

42,30

3

„Интелектуална собственост и технологичен трансфер“

4

„Логистика и верига на доставките“

42,33

43,25

5

„Управление“

43,50

43,83

6

„Физическо възпитание и спорт“

43,13

44,13

7

„Международно право и право на ЕС“

50,02

45,00

8

„Недвижима собственост“

45,38

45,55

43,00
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Продължение
№
9

Катедра

2020 г.

„Предприемачество“

2021 г.
45,57

10 „Национална и регионална сигурност“

45,36

45,58

11 „Икономикс“

47,18

46,05

12 „Публична администрация“

48,07

46,28

13 „Икономика на транспорта и енергетиката“

47,78

46,33

14 „МИО и бизнес“

47,35

46,43

15 „Международни отношения“

48,30

46,77

16 „Медии и обществени комуникации“

47,27

47,42

17 „Икономика на туризма“

46,71

47,71

18 „Частноправни науки“

47,38

48,00

19 „Информационни технологии и комуникации“

48,00

48,33

20 „Маркетинг и стратегическо планиране“

47,37

48,37

21 „Финанси“

47,45

48,45

22 „Политическа икономия“

49,50

48,82

23 „Публичноправни науки“

49,02

49,17

24 „Икономика на търговията“

49,33

50,33

25 „Икономика на природните ресурси“

49,47

50,47

26 „Наказателноправни науки“

49,67

50,54

27 „Статистика и иконометрия“

50,00

51,00

28 „Човешки ресурси и социална защита“

52,46

51,38

29 „Счетоводство и анализ“

50,42

51,42

30 „Математика“

50,43

51,43

31 „Политология“

51,33

52,33

32 „Икономическа социология“

53,33

52,77

33 „Чужди езици и приложна лингвистика“

52,05

53,22

34 „Финансов контрол“

53,56

53,67

Г. РАБОТНА ЗАПЛАТА
месец декември 2020 г. – месец декември 2021 г.
Осигурени бяха средства за допълнителни възнаграждения за постигнати
годишни резултати от труда за 2020 г. в размер на 50% от сумата на индиви142
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дуалните основни месечни работни заплати на персонала на УНСС, които
бяха изплатени през месец декември на съответната година.
За отчетния период е направено увеличение на основните месечни работни заплати, както следва:
 На научно-преподавателския състав:
Досегашна ОМРЗ
(лв.)

ОМРЗ от 01.01.2021 г.
(лв.)

Увеличение
с (лв.)

Професор

1850,00 лв.

1950,00 лв.

100,00 лв.

Доцент

1470,00 лв.

1600,00 лв.

130,00 лв.

Главен асистент

1210,00 лв.

1400,00 лв.

190,00 лв.

Асистент

1100,00 лв.

1300,00 лв.

200,00 лв.

Старши преподавател

1150,00 лв.

1350,00 лв.

200,00 лв.

Преподавател

1125,00 лв.

1300,00 лв.

175,00 лв.

Длъжност

 На административния персонал – средно между 8% и 10%.
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XVI. ВЪТРЕШНОУНИВЕРСИТЕТСКА
НОРМАТИВНА БАЗА
А. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА
ПО ВЪТРЕШНИТЕ АКТОВЕ (КВА)
А.1. Поддръжка на Единния регистър на вътрешните актове
През отчетния период (ноември 2020 г. – ноември 2021 г.) беше продължена дейността по поддръжката на действието на Единния регистър на
вътрешните актове. Понастоящем наред със съхраняването на вътрешните
файлове на електронен носител продължава и съхраняването на хартиен носител, който понастоящем обслужва нуждите на УНСС до окончателното
изработване и пускане в експлоатация на цялостна електронна платформа на
регистъра.
А.2. Проекти за нови вътрешни актове
Във връзка с промени на законодателството на Република България и
вътрешна необходимост, бяха изготвени становища и съгласувани проекти
за нови вътрешни актове и изменение и допълнение на следните вътрешни
актове:
1. Правилник за дейността на УНСС (подготовка на промени, предложени от проф. Дулевски, проф. Раковска и доц. Мусов, октомври – ноември
2021 г.);
2. Правилник за учебната дейност (изготвен е нов проект с цел отразяване на промени в ЗВО и вътрешната необходимост от оптимизация на
учебния процес, работна група проф. Раковска, април – октомври 2021 г.);
3. Правилник за атестиране на академичния състав в УНСС (актуализация и пълна преработка, работна група доц. Мусов, април – юни 2021 г.);
4. Политика на УНСС за почтеност в академичното творчество, Правила на УНСС за електронна проверка на оригиналността на академично творчество (изготвяне и обсъждане на проекти, работна група доц.
Мусов, март – юни 2021 г.);
5. Правилник за научноизследователската дейност на УНСС (съгласуване на проект на доц. Мусов, октомври 2021 г.);
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6. Правилник за устройството и дейносттa на офисa за трансфер на
технологии към ИТИБ на УНСС (ПУДОТТ) (съгласуване на проект на
проф. Борисова, март 2021 г.).

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ
Наред с основната дейност по предходната точка през отчетния период
бяха извършени и редица допълнителни дейности с правно-технически характер. В тази насока на работата на КВА следва да бъде отбелязано изпълнението на следните конкретни задачи:
№

Дата

1.

15 – 28.01.2021

Съгласуване на предложение за изменения и проф. В. Борисова
допълнения на Типовия правилник за устройството и дейността на Институт на УНСС
(ТПУДИ)

Работа

2.

17 – 26.02.2021

Съгласуване на проекта за Правила за устройството и за дейността на издателския съвет на УНСС и Правила за публикуване в
Централната и източноевропейска онлайн
библиотека (CEEOL)

3.

10 – 12.03.2021

Бележки по проекта за Правилник за интелек- проф. В. Борисова
туалната собственост на УНСС

4.

25 – 30.06.2021

Съгласуване на проекта за Правилник за уст- доц. Мусов
ройството и дейността на редакционния съвет
на списание Bulgarian Journal of International
Economics and Politics на УНСС

5. 30.06. – 02.07.2021 Съгласуване на проектите за Правилник за
устройството и дейността на Централния
архив на УНСС и Правилник за вътрешния
ред по използване на документите от Централния архив на УНСС
6.

Възложител

доц. Мусов

А. Перев

28.06. – 01.07.2021 Бележки по проекта за Правилник за устройс- проф. Стоянова,
твото и дейността на Дирекция „УниверсиП. Петров
тетска библиотека“
16.09.2021

Бележки по проекта за Декларация за научни
и научноприложни резултати, които представляват оригинален принос в науката

доц. Мусов

Общо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.

145

Годишен доклад на ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на Университета

Продължение
№

Дата

7.

06.10.2021

8.

18 – 21.10.2021

9.

02.11.2021

Работа

Съгласуване на предложения за изменения на А. Перев
Правилник за устройството и дейността на
Централния архив на УНСС и Правилник за
вътрешния ред по използване на документите
от Централния архив на УНСС
Съгласуване на предложения за изменения на проф. Стоянова,
Правилник за устройството и дейността
доц. Кирилов
на Междууниверситетския център за развитие
на кариерата на УНСС
Съгласуване на проекта за Правилник на
Научноизследователския център „Център за
компютърни иновативни системи“

10. 31.10 – 02.11.2021 Съгласуване на предложение за изменения и
допълнения на Правилник за устройството и
дейността на Издателски комплекс – УНСС

146

Възложител

доц. Мусов,
доц. Кирилов
проф. Стоянова
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XVII. КАБИНЕТ НА РЕКТОРА
А. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И МАРКЕТИНГ
Дигитализация. Това е ключовата дума за изминалата година, която характеризира най-точно развитието на комуникационния процес и работата
на отделните звена към дирекция „Кабинет на ректора“.
Новосформираният сектор „Маркетинг“ към отдел „Връзки с обществеността и маркетинг“ заработи на пълни обороти и с добрата екипна работа
със секторите „Протокол“ и „Управление на университетски сайт“, в първата година на второто си столетие, УНСС проведе и първата изцяло дигитална кандидатстудентска кампания.
Под мотото #Избирам УНСС от 17 май до 21 май се проведе #СедмицаНаУНСС, която съвпадна и с отбелязването на сто и първата годишнина от
основаването на Университета, организирана и координирана от дирекция
„Кабинет на ректора“. В рамките на кампанията се проведоха 39 live stream
срещи, бяха проведени интервюта с ректора на УНСС проф. д-р Димитър
Димитров, зам.-ректорите и представители на всички катедри в Университета, както и два от институтите, които извършват кандидатстудентски прием.
Беше отделено време на всяка от 43-те специалности в ОКС „бакалавър“.
Лице на кампанията беше ас. д-р Константин Бобчев, правнук на нашия патрон и първи ректор – проф. д-р Стефан Бобчев, който беше гид на виртуалната разходка на УНСС, реализирана в три видео серии.
Кампанията се допълни от участия в образователни борси, информационно видео, публикувано на фейсбук страниците на кариерните центрове в
страната, банер кампании, спонсорирано фейсбук съдържание и рекламни
карета в таргетирани медии. За първи път беше направено маркетингово
проучване на данните на записалите се през последните 6 години студенти
по градове и училища. На базата на направения анализ бяха проведени виртуални срещи със средношколци от цялата страна, подбрани след маркетингово изследване, включително и онлайн среща с 375-те български училища
зад граница, съвместно с МОН и Асоциацията на българските училища.
В дигиталното студио на УНСС бе създадено информационно видео „Избирам УНСС“ с участието на представители на Студентски съвет, Междууниверситетския кариерен център, отдел „Кандидат-студенти“ и изявени
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млади преподаватели, което достигна до всички кандидатстудентски борси и
училища в Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ).
Мащабната информационна кампания съдържателно бе реализирана в
университетския сайт и университетските профили в социалните мрежи. За
целта бе създадена специална страница в сайта и между март и май 2021
година бяха публикувани: във Фейсбук – 78 поста, 10 сторита, 39 лайфстрийма, в Инстаграм – 23 поста, 34 сторита.
Внушителна по размерите си кампания беше реализирана през август и
септември 2021 година и за ОКС „магистър“. За целта беше създадена специална страница в сайта, съдържаща 97 нови подстраници. Кампанията може да се похвали с рекорден брой постове в социалните мрежи: във Фейсбук –
298 поста, в Инстаграм – 88 поста, 88 сторита и 18 видеа.
През ноември се проведе също онлайн кампания за конкурсите за редовни
и задочни докторантури, субсидирани от държавата.
Резултатът от първата дигитална кандидатстудентска кампания беше запазване, дори увеличаване на броя на записалите се студенти, въпреки ковид
кризата и тоталния „локдаун“ в държавата.
УНСС разшири присъствието си в публичното пространство. Позицията
на академичното ръководство по ключови въпроси на висшето образование
и науката е търсена и ценена. Интервютата за водещи електронни и печатни
медии на ректора проф. д-р Димитър Димитров са 34, на заместник-ректорите – 27.
63-ма преподаватели и изследователи от различни научни области бяха
събеседници в радио и телевизионни предавания и автори на статии в масови и специализирани печатни издания. Общо участията им в медийното
пространство са 594.
На 2 март бе дадено началото на нова, съвместна с Българската телеграфна агенция седмична рубрика за наука, в която с видео и текст бяха реализирани 34 публикации.
Производството и публикуването на видео съдържание стана практика,
която увеличи информираността за университетските инициативи сред студентите. В студиото към катедра „Медии и обществени комуникации“ бяха
записани 3 видео обръщения на ректора и 19 видеа на преподаватели за публикуване в рубриката ни в БТА.
Разшири се кръгът на полезните медийни партньорства. УНСС успешно
работи с агенция и радио „Фокус“, агенция „КРОС“, в. „24 часа“, в. „Стандарт“ и обществените медии – БТА, БНР, БНТ. Повишен е и броят на медии148
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те, които отразяват дейността на Университета, както печатни, така и електронни, включително и регионални.
УНСС и вестник „Стандарт“ поставиха началото на национална кампании
за популяризиране на културно-историческото наследство на България и
туризма „Чудесата на България – дигитални маршрути“. Домакини на откриващото събитие, което се проведе в аула „Максима“, бяха проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Славка Бозукова, главен редактор на в. „Стандарт“.
Присъстваха също министърът на туризма доц. д-р Стела Балтова, Н.В. цар
Симеон Втори, посланици, кметове, представители на туристическия бранш,
директори на културни институции, декани на факултети, ръководители на
катедри и институти, преподаватели и студенти.
В чест на 150 години публицистична, научна, обществена и държавническа дейност на своя основател и първи ректор проф. Стефан Бобчев в УНСС
беше открита юбилейна изложба. Изложбата беше повод ректорът проф.
Димитров официално да обяви проекта „Жива памет“. В навечерието на Деня на будителите в рубриката бяха представени още четирима ректори на
УНСС. Тя е насочена към студентите, които по съвременен начин да получат информация за историята на Университета и да имат живата памет за
неговите създатели и личности, които с делото си са помогнали УНСС да
пребъде в своето столетие. За нея бяха записани 11 видео разказа. За тях са
създадени подстраници към основния сайт, достъпни са чрез QR код. Рубриката ще продължи с представянето на видни личности, важни дати и събития
от историята на Университета.
На 20 септември тържествено бе открита новата академична 2021/2022
година. Официален гост беше чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков – министър на образованието и науката. Гости на събитието бяха още зам.министърът на здравеопазването Тома Томов и ректорът на Софийския университет и председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България проф. д.ф.н. Анастас Герджиков и др. Това предизвика
огромен медиен интерес и откриването на годината в УНСС беше отразено
от 24 електронни и печатни медии. Събитието бе мащабно отразено в социалните медии: във Фейсбук – 17 поста, 3 сторита и 3 стрийма, в Инстаграм –
16 поста и 3 сторита.
Сайтът на УНСС се превърна в надеждна новинарска платформа, от която
останалите медии черпят информация за публикациите си. Разшири се тематичният обхват на публикациите в университетския сайт – освен отразяване
на всички събития и важни новини от живота на УНСС, на сайта бяха предОбщо събрание на Университета за национално и световно стопанство – 15.12.2021 г.
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ставени 22 интервюта на преподаватели във връзка с техни инициативи и
изяви.
Отчита се засилено отразяване на събития през университетския сайт,
въпреки пандемията, а може би точно заради пандемията, защото сайтът
стана основното място за изява. В тази връзка в секция „Новини“ има 323
публикации, а в „Предстоящо“ – 147 публикации – броят им надвишава броя
на публикациите в годините без пандемия, когато университетът беше отворен и всички събития бяха присъствени.
Подобри се визията на сайта, оптимизира се достъпът до важна информация и се актуализира съдържанието на страници от основните менюта, в това
число: Спортен комплекс „Бонсист“, Учебно-оздравителна база – Равда, Нов
учебен корпус, Нов учебен корпус „К“, Достъпна среда, секция „Спорт“ и
Онлайн услуги за студенти в бързия достъп.
Сериозно присъствие бе реализирано на университетските страниците във
Фейсбук, Туитър, Инстаграм и YouTube канала на Университета. В тази
връзка във Фейсбук са публикувани 765 поста, 82 сторита, 50 лайфстрийма
и 86 видеа, в Инстаграм – 222 поста и 260 сторита, Туитър – 20 поста,
YouTube – 36 клипа.
В няколко специални събития, организирани от сектор „Протокол“, бяха
отличени с почетни грамоти и плакети представители на бизнеса, катедри,
преподаватели и студенти.
И през 2021 г. УНСС продължава политиката си на откритост и постоянен
диалог с печатни и електронни медии, информационни агенции и сайтове, с
представители на държавни институции бизнес организации и неправителствен сектор, лидери на обществено мнение и др.
Участвахме в изработването на рекламни материали:
 Плакати (голям формат) за централно фоайе и пред ЦПД;
 Плакати (малък формат) за РЦДО – Хасково и гимназии в страната;
 Разработване и отпечатване на информационна брошура;
 Разработване на атрактивна презентация за демонстрация пред учениците – бъдещите студенти.
Рекламата сред училищата съвместно с дирекция „Учебна дейност“,
Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет на УНСС като:
 Изготвихме база данни с контакти на гимназии в гр. София и в страната –
163 училища, от които 11 частни;
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 Направихме анализ на базата данни на студентите в УНСС и избрахме
34 училища с най-голямо представителство на завършилите ученици,
приети като студенти в УНСС;
 Представихме информационното съдържание в над 260 отделни поста
и подкрепено от над 20 публикации в сайта на УНСС;
 Инкорпорирани 76 банера на сайтовете на училищата с линк към
информация за кандидатстудентската кампания и видео;
 Общо 53 видеа бяха показани в час на класа.
Проведохме 6 онлайн срещи с гимназии:
 МГ „Баба Тонка“, гр. Русе;
 Национална Априловска гимназия, гр. Габрово;
 ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил;
 Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“, гр. Бургас;
 Профилирана гимназия „П. Яворов“, гр. Петрич;
 ЕГ „Иван Вазов“, гр. Пловдив.
Реализираните дейности с Кариерните центрове и организации се
състояха в следното:
 Фейсбук страниците на Кариерните центрове и организации, които реализират ежегодните борси за образование – Кюстендил, Разград, Дупница, Благоевград, Перник и Габрово;
 Интернет страницата на кариерен център в Благоевград;
 Форум „Висше образование в България“;
 Младежката фондация „Арете“.
Участвахме във форуми, кандидатстудентски борси, панорами и
инициативи на различни организации и регионални управления на образованието:
 14.10.2020 г. – Благоевград – участие във форум „Панорама на университетите“, организирано от Центъра за личностно и творческо развитие
на децата, гр. Благоевград;
 03.02.2021 г. – Казанлък – онлайн участие в „Изложение на университетите и колежите“, организирано от Младежкия общински съвет на
гр. Казанлък;
 24.04.2021 г. – онлайн среща с 375-те български училища зад граница.
Взеха участие представители от МОН, Асоциацията на българските
училища в чужбина и 13 Университета;
 08.05.2021 г. – Дупница – кандидатстудентска борса „Училището свърши, сега накъде?“, организирана от Ротаракт – Дупница;
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 На място в УНСС се проведе среща с Младежката фондация „Арете“
по програма „Образователен и информационен център“.
Организираните инициативи имаха за цел пред средношколци, живеещи в
съответните областни региони, на едно място да бъдат събрани и представени предлаганите от университетите в страната възможности за висше образование в България. Събитията се проведоха при интерес от страна на гимназистите и техните родители. Даваха се отговори на конкретни въпроси
относно начина на кандидатстване, формата на обучение – редовна/дистанционна, и преимущества на едната или другата, предварителни или
редовни изпити, електронни или хартиени сесии, оценяване, балообразуване,
възможности за прием на документи.
Голям интерес към организираните мероприятие имаше от служители от
различни Центровете за кариерно ориентиране. Те имат създадена мрежа за
работа със средните училища и основната им цел е да улеснят избора на
професия, съответно и на образование на бъдещите кандидат-студенти. Може за в бъдеще да насочим усилия за съвместна дейност с тях.

Б. ДЕЛОВОДСТВО И ЦЕНТРАЛЕН АРХИВ
През отчетния период за оптимизация и усъвършенстване на работния
процес беше внедрена електронна система за документооборот INDEX –
BULGARIA LTD.
В сектор „Деловодство“ използваната програма се явява своеобразна база
данни, в която се регистрира и отчита целият документооборот по електронен път както на деловодството, така и от всички останали структурни звена
на УНСС (от факултети, катедри, дирекции и др.).
През изминалия отчетен период работата на деловодителите бе свързана
основно с обработването и регистрирането на следните видове документи:
 Заповеди (общи) и такива за командировка в чужбина – 2700 бр.;
 Изходяща кореспонденция (писма) – 1200 бр.;
 Входяща кореспонденция (писма), регистрирани в дневник тип ЕДСД –
1400 бр.;
 Командировъчни заповеди в страната – 300 бр.
Общият брой регистрирани документа през отчетния период в деловодната система е – 13497 бр.
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Основните дейности на служителите от сектор „Централен архив“ са
свързани с регистриране, описване и предоствяне за потребителско ползване
на обработените архивни единици.
В сектор „Централен архив“ се използваше софтуер Arhimed e-DOCS, като в края на календарната 2020 г. са регистрирани и описани в програмата
общо 1900 броя архивни единици (Главни книги и заповеди по дейността).
През 2021 г. в Архива се внедри софтуерна програма на фирма INDEX –
BULGARIA LTD, с възможност за сканиране на архивните единици. По този
начин се пристъпи към дигитализиране на архивния фонд на Университета.
Общият брой сканирани и регистрирани архивни единици в програмата за
отчетния период е 877 бр. В рамките на отчетния период са приети на съхранение и са обработени архивни документи от отделните структурни звена (факултети, катедри, дирекции, поделения) на УНСС, чийто общ брой е 2785 бр.
В зависимост от вида им, те са:
 Документи, свързани с научната дейност за провеждане на конкурси по
придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в УНСС, от
сектор „Научни съвети и конкурси“ за периода м. септември 2020 г. –
м. септември 2021 г. (протоколи, рецензии, становища, заповеди и др.) –
722 бр. дела;
 Документ от сектор „Докторантури“ (досиета на докторанти, заповеди
за зачисления, заповеди за отчисления от докторантури, заповеди за
състав на научното жури и др.) – 92 бр. дела;
 Документи от отдел „Студенти – Бакалавър“ (уверения, заповеди по
учебната дейност, академични справки, протоколи, декларации за
здравно осигуряване и др.) – 566 бр. дела;
 Документи от отдел „Студенти – Магистър“ (главни книги, плик молби) – 100 бр. дела;
 Документи от отдел „Разписание“ (екипи „Бакалавър“, екипи „Магистър“, разписания и др.) – 20 бр. дела;
 Документи от сектор „Банкови сметки и разчети“ (мемориални ордери,
инвентаризация и др.) – 427 бр. дела;
 Документи от отдел „Бюджет, стипендии и проекти“ (бюджет, авансови отчети – лева, авансови отчети – валута, мемориални ордери и др.) –
101 бр. дела;
 Документи от отдел „Управление на човешките ресурси“ (заповеди по
дейността, ДМС, СБКО, КСК и др.) – 57 бр. дела;
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 Документи от отдел „Заплащане и администриране на персонала (лични трудови досиета, заповеди по дейността, трудови договори и др.) –
222 бр. дела;
 Документи от сектор „Деловодство“ (заповеди по дейността на УНСС,
писма и др.) – 85 бр. дела;
 Документи от сектор „Вътрешно ведомствен контрол“ (писма до МОН,
доклад за състоянието на СФУК в УНСС и поделения и др.) – 24 бр.
дела;
 Документи от Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели (документи за мобилност на студенти от УНСС по програма „Еразъм“) – 45 бр. дела;
 Документи от Институт по творчески индустрии и бизнес (Решения на
РС и АС), протоколи от катедрен съвет, индивидуални планове на преподаватели и др.) – 36 бр. дела;
 Документи от Център за изследователски и образователни проекти,
УНСС (докторантски етюди, договори, анекси и др.) – 105 бр. дела;
 Документи от поделение „Студентски столове и общежития“ (касови
книги, складови разписки, домови книги и др.) – 183 бр. дела.
В сектор „Централен архив“ се извършват и справки за документи, като за
отчетния период са регистрирани: общо 138 броя архивни единици (главни
книги, изпитни протоколи, академични справки, фактури, трудови досиета
на напуснали преподаватели и служители и др.).
В архива са извършени и 215 броя справки за съхранявани дипломи за
средно образование на студенти.
През отчетния период звеното получи на разположение още едно допълнително архивохранилище, в съответствие с изискванията, заложени в Закона за националния архивен фонд за съхранение на архивни единици.

В. ВЕСТНИК НА УНСС
Университетският „Вестник на УНСС“ се издава с менторството на катедра „Медии и обществени комуникации. Той е 12-страничен и през всяка
академична година излизат средно 7 броя с тираж около 500 броя. Освен на
хартия вестникът се разпространява и онлайн, включително и на страниците
му в социалните мрежи.
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През академичната 2020/2021 година бяха издадени общо 6 броя, като 5
от тях са по 12 страници, а един е от 20 страници и обхваща месеците април
и май. Номерата на броевете са, както следва: 653, 654, 655, 656, 657 и 658.
Темите в брой 653 от м. октомври 2020 г. включват: посрещането на стотния випуск на Университета, темата за университетските заплати, интервю с
проф. д-р Мирослава Раковска за дигитализацията в УНСС и др.
Брой 654 от м. ноември 2020 г. отразява „Кариера УНСС“, програмата
Engage.eu през интервю с доц. д-р Михаил Мусов, темата за членство в Еврозоната и др.
В брой 655 от м. декември 2020 г. се разказва за Общото събрание на
Университета, публикувано е обръщение на ректора проф. д-р Димитър Димитров за края на календарната година и предстоящите празници. Отразен е
Младежкият икономически форум.
В брой 656 от м. февруари 2021 г. се разглеждат темите за таксите на общежитията, увеличението на заплатите, програмата „Еразъм +“ и др.
В брой 657 от м. март 2021 г. се засягат темите за студентските кредити,
събитието „Студент на годината“, дистанционното обучение и правото на
общежития.
Брой 658 е сборен за месеците април и май 2021 г. и е от 20 страници. В
него основните теми са свързани с новия корпус „К“ на Университета, както
и с втория за годината „Кариерен форум“.
Изданието „Вестник на УНСС“ е представително и институционално.
Предназначено е за външни и вътрешни публики и прави момента картина
на академичния университетски и студентски живот. Пише се от студенти,
което го прави незаменима платформа за развиване на аналитични и журналистически умения за бъдещо кариерно развитие. От м. октомври 2021 година вестникът има нов главен редактор, а екипът от студенти е обновен.
Екипът на вестника се стреми да спазва професионалните и етични стандарти на българските медии за честност, точност и обективност на информацията.
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