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Настоящата наредба е приета от Академичния съвет и е в
сила от 20.02.2009 г. Наредбата е изменяна и допълвана с
решения на Академичния съвет през 2012 г.,2013 г. и 2019 г.
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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата наредба определя символите, почетните звания и отличията на ВСУ.
Чл. 2. Целта на Наредбата е да определи символите на
ВСУ и да регламентира реда и условията за удостояване с
почетните звания и отличията на ВСУ.
Глава втора
СИМВОЛИ НА ВСУ
Чл. 3. Символите на ВСУ са институционални символи и
символи на академичното достойнство и единство на
Университета.
Чл. 4. (1) Институционалните символи са патрон, запазен
знак, печат, знаме, настолно знаме, химн и девиз.
(2) Патрон. Патронът на ВСУ е средновековният български книжовник Черноризец Храбър.
(3) Запазен знак.
1. Запазеният знак на Университета изобразява стилизирания образ на Черноризец Храбър и текст „Варненски
свободен университет „Черноризец Храбър”. (Приложение 1)
2. Знакът се поставя върху строго определени предмети и
документи, имащи пряко отношение към дейността на
Университета, и е негова собственост.
(4) Печат.
1. Печатът на Университета е кръгъл. На него е изобразен
гербът на Република България, а около герба е изписано името
на Университета – Варненски свободен университет
“Черноризец Храбър”. (Приложение 2)
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2. Печатът се съхранява от нарочно овластено лице и се
поставя на официалните документи на Университета, подписани от Президента на ВСУ или от Ректора.
3. Печатът се поставя само на оригинални документи. На
копията се поставя печат “Вярно с оригинала”.
4. Академичният съвет утвърждава Регистър на печатите
в Университета и определя реда за тяхното поставяне.
(5) Знаме.
1. Знамето на ВСУ има правоъгълна форма и е със зелен
цвят. Изработено е от текстил и е обшито със златистожълт
ширит с ресни. На лицевата му страна е извезано името на
Университета на български език, а на другата е изобразен
запазеният знак на ВСУ. (Приложение 3)
2. Знамето се съхранява в кабинета на Ректора.
3. Знамето се изнася при тържествени случаи. То се носи
от знаменосец и две асистентки – студенти на ВСУ.
4. Носещото тяло на знамето е дървена дръжка за носене
и метална стойка.
5. Мястото на знамето е, както следва:
а) При две знамена, погледнато фронтално:
– вляво – знаме на Р България, вдясно – знаме на ВСУ;
– вляво – знаме на ВСУ, вдясно – знаме на друга институция.
б) При три знамена, погледнато фронтално: вляво – знаме
на ВСУ, в средата – знаме на Р България, вдясно – знаме на
друга институция.
(6) Настолно знаме.
1. Настолното знаме има правоъгълна форма, изработено
е от текстил и е със зелен цвят. На лицевата му страна е
изписано името на Университета на български език, а на другата е изобразен запазеният знак на ВСУ. (Приложение 4)
2. Настолното знаме се използва по време на делови
срещи с партньори на ВСУ.
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3. Носещото тяло на настолното знаме е метална стойка.
4. Настолното знаме може да се поставя самостоятелно
или в комбинация с други знамена.
(7) Химн.
1. Химнът на ВСУ е музикално произведение с текст,
посветен на знанието, ценностите и младите хора.
2. Химнът се изпълнява при тържествени събития, които
Университетът чества.
(8) Девиз.
1. Девизът на ВСУ е “От нас започва морето на вашите
мечти!”.
2. Девизът се поставя върху предмети и документи, свързани с дейността на Университета.
Чл. 5. (1) Символите на академичното достойнство и
единство на Университета са ректорският жезъл, нагръдните
знаци, тога и шапка.
(2) Ректорски жезъл.
1. Ректорският жезъл е изработен от дърво и месинг и
изобразява запазения знак на Университета. (Приложение 5)
2. Жезълът се носи от жезълоносец – студент на ВСУ.
3. Жезълът се съхранява в кабинета на Ректора.
4. Мястото на жезъла е, както следва:
а) по време на шествия – пред Ректора;
б) по време на университетски прояви – вляво от Ректора,
погледнато фронтално.
(3) Нагръдни знаци.
1. Нагръден знак на Президента. Изработен е от месинг
с 24-каратова позлата, сребърно покритие и червен емайл.
Върху него е изобразен запазеният знак на ВСУ и е изписан
текст „Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.
Нагръдният знак на Президента е окачен на огърлица,
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състояща се от художествено оформени елементи с надписи
„ВСУ” и инкрустации от емайл в червен цвят. (Приложение 6)
2. Нагръдни знаци на вицепрезидентите. Изработени са
от месинг със сребърно и златно покритие и бял и червен
емайл. Върху тях е изобразен запазеният знак на ВСУ и е
изписан текст „Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър”. Нагръдните знаци на вицепрезидентите са окачени
на огърлица, състояща се от художествено оформени
елементи с надписи „ВСУ” и инкрустации от емайл в бял
цвят. (Приложение 7)
3. Нагръден знак на Ректора. Изработен е от месинг с
24-каратова позлата. Върху него е изобразен запазеният знак
на ВСУ и е изписан текст „Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър”. Нагръдният знак на Ректора е окачен
на огърлица, състояща се от художествено оформени
елементи с надписи „ВСУ” и инкрустации от емайл в зелен
цвят. (Приложение 8)
4. Нагръдни знаци на заместник-ректорите и помощникректора. Изработени са от месинг със сребърно и златно
покритие. Върху тях е изобразен запазеният знак на ВСУ и е
изписан текст „Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър”. Нагръдните знаци на заместник-ректорите и
помощник-ректора са окачени на огърлица, състояща се от
художествено оформени елементи. (Приложение 9)
5. Нагръдни знаци на членовете на академичното
ръководство на Университета. Изработени са от месинг със
сребърно покритие, оксидирано. Върху тях е изобразен запазеният знак на ВСУ и е изписан текст „Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър”. Нагръдните знаци на
членовете на академичното ръководство на Университета са
окачени на огърлици, състоящи се от художествено оформени
елементи. (Приложение 10)
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6. Нагръдни знаци на носителите на почетни звания
на ВСУ.
а) Нагръден знак на носителя на званието „Почетен
доктор на ВСУ „Черноризец Храбър”. Изработен е от
месинг със сребърно и златно покритие. Върху него е изобразен запазеният знак на ВСУ и е изписан текст „Варненски
свободен университет „Черноризец Храбър” – Doctor honoris
causa”. Нагръдният знак е окачен на огърлица, състояща се от
художествено оформени елементи. (Приложение 11)
б) Нагръден знак на носителя на званието „Почетен
професор на ВСУ „Черноризец Храбър”. Изработен е от
месинг със златно покритие. Върху него е изобразен запазеният знак на ВСУ и е изписан текст „Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър” – Почетен професор –
Professor emeritus”. (Приложение 12)
в) Нагръден знак на носителя на званието „Почетен
член на Академичния форум на ВСУ „Черноризец
Храбър”. Изработен е от месинг със златно покритие. Върху
него е изобразен запазеният знак на ВСУ и е изписан текст
„Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” –
Почетен член на Академичния форум”. (Приложение 13)
7. Миниатюра на нагръдните знаци. Носи се при
официални случаи, които не изискват церемониално облекло.
(4) Академична тога.
1. Тогите на членовете на академичното ръководство са
с черен цвят, зелен шал и зелени маншети. (Приложение 14)
2. Тогите на удостоените със званията „Почетен доктор
на ВСУ „Черноризец Храбър” и „Почетен професор на ВСУ
„Черноризец Храбър” са с черен цвят, шал с цвят бордо и
ленти на ръкавите в цвят бордо и златистожълто.
(Приложение 15)
3. Абсолвентскaта тога и шапка са с черен цвят.
(Приложение 16)
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(5) Символите на академичното достойнство се носят,
както следва:
1. на университетски празници;
2. на тържествени шествия;
3. на тържествени заседания на Академичния съвет;
4. на тържествени церемонии в страната и чужбина, където това се изисква предварително.
Глава трета
ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ НА ВСУ
Чл. 6. (1) Почетните звания на ВСУ са, както следва:
1. „Почетен доктор”;
2. „Почетен професор”;
3. „Почетен член на Академичния форум”.
(2) „Почетен доктор на ВСУ „Черноризец Храбър”
(„доктор хонорис кауза”).
1. Почетното звание се присъжда на български и чуждестранни граждани за заслуги към развитието на науката,
висшето образование и културата.
2. На тържествена церемония се връчват:
а) диплом, който удостоверява с подписа на Президента
на ВСУ приноса и заслугите за присъждане на почетното
звание;
б) нагръден знак (Приложение 11);
в) мемория, в която са изписани правата и задълженията
на почетния доктор);
г) тога (Приложение 15);
д) подарък – произведение на изкуството.
(3) „Почетен професор на ВСУ „Черноризец Храбър”.
1. Почетното звание се присъжда на български и чуждестранни учени, които имат съществен принос за развитието на

8

ВСУ, както и за популяризиране и утвърждаване имиджа на
ВСУ.
2. На тържествено заседание на Академичния съвет се
връчват:
а) диплом, който удостоверява с подписа на Президента
на ВСУ приноса и заслугите за присъждане на почетното
звание;
б) нагръден знак (Приложение 12);
в) тога (Приложение 15);
г) подарък – произведение на изкуството.
(4) „Почетен член на Академичния форум на ВСУ
„Черноризец Храбър”.
1. Почетното звание се присъжда на български и чуждестранни учени, общественици, политици и други дейци, които
чрез своята дейност допринасят за популяризирането и
утвърждаването на имиджа на ВСУ.
2. По време на публична лекция се връчват:
а) диплом, който удостоверява с подписа на Президента
на ВСУ приноса и заслугите за присъждане на почетното
звание;
б) подарък – произведение на изкуството.
Чл. 6а. (нов, 03. 2019 г.) (1) Предложения за избор на
почетен доктор и почетен професор на ВСУ могат да се
правят от: Управителния съвет на Настоятелството на ВСУ,
Ректора, Факултетните съвети, Катедрените съвети.
Предложенията се приемат с квалифицирано мнозинство от
най-малко 2/3 гласували „за” от съответните списъчни състави
на колективния орган или звено.
(2) Предложенията, приети по реда на ал. 1, се внасят в
Академичния съвет от Ректора и се гласуват поотделно за
всеки кандидат. Решението се смята за прието, ако със „за” са
гласували най-малко 2/3 от списъчния състав.
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(3) Званията „почетен доктор“ и „почетен професор“ на
ВСУ се присъждат пожизнено. Лицата удостоени с тези
почетни звания, могат да бъдат част от академичния състав на
ВСУ, при условията посочени в Наредба №3 за академичния
състав на ВСУ.
Глава четвърта
ОТЛИЧИЯ НА ВСУ
Чл. 7. (1) Отличията на ВСУ са, както следва:
1. Орден “Черноризец Храбър” – златен.
2. Нагръден знак „Черноризец Храбър” – посребрен,
оксидиран.
3. Нагръден знак „Черноризец Храбър” с 24-каратова
позлата.
4. Златен пръстен.
5. Бокал със сребърен обков.
6. Значка.
7. Юбилейна значка.
8. Настолен плакет.
9. Награда „Блестящият ибис”.
10. Купа на Президента.
11. Купа на Ректора.
12. Грамота на Президента.
13. Грамота на Ректора.
14. Стипендии на Президента, вицепрезидентите, Ректора,
заместник-ректорите и помощник-ректора.
15. Диплом на Академичния съвет.
(2) Орден „Черноризец Храбър”.
1. Орденът „Черноризец Храбър” е с 24-каратова позлата,
силикатни емайли и рубини и изобразява стилизирания образ
на Черноризец Храбър. (Приложение 17)
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2. Орденът „Черноризец Храбър” е най-високото университетско отличие и се присъжда с решение на Академичния
съвет на български и чуждестранни граждани за изключителни заслуги в изграждането и развитието на ВСУ.
(3) Нагръден знак „Черноризец Храбър”. Нагръдният
знак „Черноризец Храбър” – посребрен, оксидиран, и нагръдният знак „Черноризец Храбър” с 24-каратова позлата изобразяват стилизирания образ на Черноризец Храбър” и се присъждат с
решение на Академичния съвет на български и чуждестранни
граждани за съществени заслуги в развитието на ВСУ.
(4) Златен пръстен.
1. Златният пръстен на ВСУ изобразява запазения знак на
ВСУ. (Приложение 18)
2. Златният пръстен на ВСУ се връчва на преподаватели и
служители за заслуги към Университета по повод на кръгли
годишнини, както и на абсолвенти, изпълнили всички задължения, предвидени в учебния план на специалността, с успех
отличен 6,00.
(5) Бокал със сребърен обков.
1. Бокалът на ВСУ е изработен от стъкло и има сребърен
обков. (Приложение 19)
2. Бокалът на ВСУ се връчва на преподаватели по повод
на присъдени научни звания и степени, както и на партньори
на Университета с принос към развитието му.
(6) Значка.
1. Значката на ВСУ е позлатена и маскалосана, с клипс и
изобразява запазения знак на ВСУ. (Приложение 20)
2. Значката на ВСУ се връчва на преподаватели, служители и партньори на ВСУ от страната и чужбина, които имат
принос в развитието на Университета, както и на абсолвенти с
отличен успех (5,50–5,99).
(7) Юбилейна значка.
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1. Юбилейната значка на ВСУ е позлатена и маскалосана,
с клипс и изобразява запазения знак на ВСУ. Има надпис с
юбилейната годишнина на Университета.
2. Юбилейната значка на ВСУ се връчва на преподаватели, служители и партньори на ВСУ от страната и чужбина, които имат принос в развитието на Университета, по повод
на кръгли годишнини от основаването му.
(8) Настолен плакет. Настолният плакет изобразява стилизирания образ на Черноризец Храбър и се връчва на български и чуждестранни граждани за принос в развитието на
Университета. (Приложение 21)
(9) Награда „Блестящият ибис”. Наградата „Блестящият
ибис” е изработена от месинг и се връчва по повод на Международния ден на свободното слово и печата – 3 май, на млад
журналист до 30-годишна възраст. (Приложение 22)
(10) Купа се присъжда за постигнати високи успехи в
областта на спорта на регионални, национални и международни състезания. (Приложение 23)
(11) Грамота се връчва на преподаватели, студенти,
служители и партньори на ВСУ за постигнати високи успехи в
научноизследователската, преподавателската, административната дейност и други приноси в развитието на Университета.
(Приложение 24)
(12) Стипендии се връчват на студенти отличници и на
студенти в неравностойно социално положение.
(13) Диплом на Академичния съвет на ВСУ се връчва
на удостоените със званията „Почетен доктор на ВСУ
„Черноризец Храбър”, „Почетен професор на ВСУ „Черноризец
Храбър” и „Почетен член на Академичния форум на ВСУ
„Черноризец Храбър”.
Чл. 8. Отличията на ВСУ се връчват, съпроводени с
грамота на Президента на ВСУ или на Ректора.
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Чл. 9. С решение на Академичния съвет могат да се
връчват и други предметни и парични награди на преподаватели, студенти и служители, както и на партньори на ВСУ
за високи постижения в различни области на науката, културата, спорта и административната дейност.
Глава пета
ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И ИЗДАНИЯ НА ВСУ
Чл. 10. Празниците на ВСУ са:
1. Откриването на учебната година.
2. Промоциите на випуските.
3. Тържествените церемонии за присъждане на званието
„Почетен доктор на ВСУ „Черноризец Храбър”.
4. Патронният празник на ВСУ – Денят на народните
будители – 1 ноември.
5. Денят на българските студенти – 8 декември.
6. Тържествените чествания на годишнини от основаването на Университета.
Чл. 11. Официалните издания на ВСУ са:
1. Годишник на ВСУ.
2. Кандидатстудентски справочник.
3. Сборник с вътрешни нормативни актове на ВСУ.
Глава шеста
РЕД ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И УДОСТОЯВАНЕ
С ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ И НАГРАЖДАВАНЕ
С ОТЛИЧИЯ НА ВСУ
Чл. 12. Мотивирани предложения за удостояване с почетни звания на ВСУ и за награждаване с отличия на ВСУ могат
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да се правят от всеки член на академичната общност на
Университета.
Чл. 13. Предложенията за удостояване с почетни звания
на ВСУ се внасят за обсъждане в Академичния съвет на
Университета след тяхното одобрение от съответната катедра
и факултет, към които спадат научната подготовка, образованието или дейността, с които е известно лицето, което се
предлага.
Чл. 14. Решение за откриване на процедура по удостояването с почетни звания се взема от Академичния съвет след
получаване на несъмненото съгласие на съответното лице, че
приема удостояването, след което започва подготвителна
работа, свързана с:
1. изготвяне на библиографска справка на лицето;
2. изготвяне на справка за научната, обществената, културната и други дейности, с които лицето е придобило
национална и международна известност;
3. изготвяне на сценарий за церемонията по удостояването;
4. подготовка на отличителните знаци/регалии, с които се
удостоява лицето.
Чл. 15. След решението на Академичния съвет за откриването на процедура за удостояване с почетно звание
предложеното лице се уведомява за деня на тържествената
церемония по награждаването.
Чл. 16. Когато почетното звание се присъжда посмъртно,
отличителните знаци се връчват на наследниците.
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Чл. 17. Почетните звания на ВСУ „Черноризец Храбър”
се връчват от Президента на ВСУ или от Ректора или негов
заместник, както следва:
1. званието „Почетен доктор на ВСУ „Черноризец
Храбър” – на тържествена церемония;
2. званието „Почетен професор на ВСУ „Черноризец
Храбър” – на тържествено заседание на Академичния съвет;
3. званието „Почетен член на Академичния форум на
ВСУ „Черноризец Храбър” – по време на публична лекция.
Чл. 18. Удостоеното с почетно звание лице се обръща
към академичната общност с приветствие или изнася публична лекция.
Чл. 19. Удостоеното с почетно звание лице се подписва в
почетната книга на ВСУ. Събитието се отразява в Интернет
страницата на ВСУ в специална рубрика и се прави достояние
на медиите.
Чл. 20. Присъдените почетни звания могат да бъдат
отнети по реда на тяхното присъждане.
Чл. 21. Награждаването с отличия на ВСУ се извършва по
преценка на президентското и/или ректорското ръководство
на ВСУ, на база на предложение от ръководителите на звената
на ВСУ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата наредба се издава на основание на чл. 19,
т. 2 и 12, от Правилника за устройството и дейността на ВСУ.
§2. Моделите на почетните отличия се приемат от Художествения съвет и се утвърждават от Президента на ВСУ.
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§3. Средствата за наградите се осигуряват от бюджета на
Университета.
§4. Настоящата наредба е приета от Академичния съвет
на 20.02.2009 г. с Протокол № 5 и влиза в сила от датата на
приемането й.
§5. Наредбата е изменена с решения на Академичния
съвет – Протокол № 9 от 4.05.2012 г. и Протокол № 1 от
19.09.2013 г.
§6. Наредбата е изменена с решение на Академичния
съвет – Протокол № 10 от 6.03.2019 г.
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