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Доц. д-р Красимир Недялков
      Президент 

на ВСУ „Черноризец Храбър”

  Уважаеми студенти,

  Добре дошли във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“!
  Започвате учебната година в университета, заемащ водещо място сред 
висшите училища в страната и първи сред частните университети в България. 
ВСУ „Черноризец Храбър“ е с най-високата акредитационна оценка, присъдена 
от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет 
на Република България – 9,21 (по десетобалната система). 
  Тази оценка е реален показател за качеството на образованието на нашите 
студенти, за високото ниво на преподаване, за постиженията в областта на 
науката, за работата на академичната общност с партньорите и бизнеса. В 28-
годишната история на университета се вплитат традиции, резултати, мечти и 
труд на талантливи визионери, учени, преподаватели и студенти.
  Варненският свободен университет отговаря на предизвикателствата на 
дигиталната революция, на потребностите на пазара на труда, на световните 
изисквания за модернизация на образованието и превръщането на знанието в 
интелектуален капитал.
  Вие, нашите студенти, получавате подкрепа, свобода и възможности. 
Възползвайте се от знанието, натрупано в нашия университет, в нашата Алма 
Матер!

Доказвайте се всекидневно!
Постигайте високи резултати!
Отстоявайте себе си в глобалния свят!
Учете! България и светът ви очакват!



Проф. д-р Петър Христов
      Ректор 

на ВСУ „Черноризец Храбър”

 Уважаеми първокурсници,

 Добре дошли във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“! 
Вашият избор да продължите образованието си тук, за нас преподавателите е 
признание и отговорност да осигурим обучение с най-високо качество.
 Ще имате възможност да пътувате, да обогатите познанията си в други 
университети в Европа и света по студентските програми за мобилност. Ще 
имате възможност да практикувате в български и чуждестранни компании. Но 
не забравяйте, че България ви очаква.
 Бъдете активни. Общувайте с колегите си. Споделяйте проблеми и идеи с 
преподавателите, черпете от тях мъдрост и знание, които ще ви направят по-
способни и успели. 
 В младите хора, в студентската общност, е надеждата ни. Вашето 
призвание е да извисите себе си като бъдещи специалисти в избраната 
област, да промените страната и света. 

 На добър час!



ДОБРЕ 
ДОШЛИ!

Разположение
на учебните 

корпуси 
и зали

в университета



 Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” създава академичен 
продукт, който е конкурентен и международно конвертируем. Тук се обучават над 4 
хиляди студенти в повече от 60 бакалавърски и магистърски и 29 докторски програми. 
  По време на обучението на студентите се предоставя възможността да се включат в 
разнообразни програми за академичен обмен, учебни практики, стажове, тренинги, 
майсторски класове, научни форуми, спортни състезания, изложби и концерти. Ние 
вярваме, че опитът, придобит при участието в тях, е безценно предимство за успешна 
професионална реализация. 
 От тази година специалностите в професионалните направления „Администрация и 
управление“, „Икономика“, "Информатика и компютърни науки“ и „Психология“ 

позволяват на студентите да избират между широкопрофилна 
подготовка с придобиване на втора спе-циалност или 
задълбочаване на специализираната подготовка, без 
увеличение на срока и таксите за обучение.
 Над 2000 наши студенти всяка година се възползват от 
програмите за финансови облекчения и стипендии, покриващи 
до 100 % от стойността на семестриалната такса, като за 
голяма част от тях може да се кандидатства още от първи курс.
 Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” 
притежава един от най-модерните кампуси в България.            

За ВСУ 
„Черноризец 

Храбър”



За ВСУ 
„Черноризец 

Храбър”

Отстоящата на метри от морето база се намира непосредствено до курортния 
комплекс „Златни пясъци“ и се разпростира на площ от над 20 хил. кв. м. Освен 
учебния и административния корпус на територията на университета са разположени 
специализирани и тренингови центрове -  Институт за обучение на докторанти, 
Университетска библиотека, Технологичен институт, модерно оборудван Учебно-
спортен комплекс, Кариерен център, Медиен център, Център за професионално 
обучение, Руски център, учебна съдебна зала „Проф. д-р Тамара Хинова“, кабинет по 
криминалистика и съдебни експертизи, кабинет по тактика и методика на 
разследването, Правна клиника, Медико-психологичен комплекс, Офис за 
технологичен трансфер, ресторант, кафенета, общежития, паркинги, паркове и 
прекрасни места за отдих.

 Част от университетския кампус е базата на 
филиала на университета в град Смолян. В 
реновирания академичен комплекс жителите на 
Родопския регион имат възможност да получат 
качествено европейско образование с марката 
“Варненски свободен университет”.
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РЪКОВОДСТВО Председател 
на Настоятелството на 
ВСУ “Черноризец Храбър”
проф. д.ик.н. Анна Недялкова
кабинет: 217
e-mail: vfu_president@vfu.bg
тел.: 052/356 088

Ректор 
на ВСУ “Черноризец Храбър”
проф. д-р Петър Христов
кабинет: 212
e-mail: rector_vfu@vfu.bg
тел.: 052/359 620

Президент
доц. д-р Красимир Недялков
кабинет: 214
e-mail: nedyalkov@vfu.bg
тел.: 052/356 088

Вицепрезидент
Яни Янев
кабинет: А 408
e-mail: yanev@vfu.bg
тел.: 052/359 507

Заместник-ректор по учебната 
и научната дейност 
и акредитацията
проф. д.ик.н. Димитър Канев
кабинет: 210
e-mail: dimitar.kanev@vfu.bg
тел.: 052/359 504

Главен секретар по координация 
и контрол на 
административната дейност
проф. д-р Галина Шамонина
Кабинет: 208
e-mail: shamonina@vfu.bg
Тел.: 052 359 503



Настоятелството е орган за управление на университета, който включва 
представители на науката и образованието, обществени и бизнес 
организации с принос за създаването и развитието на Варненския свободен 
университет.

Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научно-
изследователската дейност на Варненския свободен университет, който 
определя образователната и научната политика на университета. 

Академичният борд е оперативен орган за подпомагане на дейността на 
Ректора и Академичния съвет по провеждане на политиката на университета. 

Органи на 
управление

на ВСУ „Черноризец
Храбър“

Настоятелство

Академичен съвет

Академичен борд



ФАКУЛТЕТИ   Обучението във ВСУ “Черноризец Храбър” е организирано в три факултета 
– факултет “Международна икономика и администрация”, Юридически 
факултет, Архитектурен факултет, както и във филиала в Смолян.

ФАКУЛТЕТ 
“МЕЖДУНАРОДНА 

ИКОНОМИКА И 
АДМИНИСТРАЦИЯ”

 Това е една от най-динамично развиващите се структури в рамките на 
Варненския свободен университет. Във факултета се обучават студенти по 
четири различни професионални направления:
  „Икономика“, 
  „Информатика и компютърни науки“, 
  „Администрация и управление“ и 
  „Политически науки“. 
 Сред приоритетите на факултета е създаването на академична среда, 
стимулираща предприемаческа култура и инициативност у студентите, както и 
формирането на нови интердисциплинарни специалности и програми. 
Факултетът реализира съвместни проекти и инициативи с бизнеса, публичния 
сектор и неправителствените организации и прилага иновативни 
образователни технологии за обучение

Декан;
доц. д-р Елеонора 

Танкова



 Факултетът подготвя юристи, криминалисти, експерти по национална 
сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения 
ред и психолози, способни да прилагат в своята професионална дейност 
най-новите постижения на науката и технологиите в полза на обществото и 
държавата. Сред приоритетите на факултета е непрекъснатото усъвършен-
стване на качеството на учебния процес и научните изследвания. Наред със 
задълбочени теоретични знания, студентите получават и необходимата 
практическа подготовка, което им позволява бърза и успешна професионал-
на реализация. Факултетът създава условия за различни съвместни 
научноизследователски и научно-практически инициативи и съвместни 
дейности с партньори, в това число други юридически факултети в страната, 
български и чуждестранни университети, органи на съдебната власт и др.

ЮРИДИЧЕСКИ 
ФАКУЛТЕТ

Декан: 
проф. д.ю.н. Йонко 

Кунчев



 Архитектурният факултет провежда обучение в три професионални 
направления „Архитектура, строителство и геодезия“, „Изобразително 
изкуство“ и „Музикално и танцово изкуство“. 
 Съвместно се развиват специалности, свързани с архитектурата, 
строителството, пожарната безопасност и защита на населението, дизайна и 
изкуствата, които съчетават в себе си креативност и висока отговорност. 
Обучението във факултета е естествена симбиоза между теоретични знания 
и практически умения, изследователска и творческа дейност. 
 За запазването и популяризирането на българските народни традиции 
принос има Академичният танцов театър на ВСУ „Черноризец Храбър“, в 
който участват преподаватели и студенти от Архитектурния факултет.
 Множеството индивидуални и колективни отличия в сферата на изкуст-
вата, модата, дизай-
на и техническите 
науки са доказател-
ство за стойностната 
учебна, изследова-
телска, творческа, 
културна и проектна 
дейност.

АРХИТЕКТУРЕН 
ФАКУЛТЕТ 

Декан:
доц. д-р инж. Росица

Петкова-Слипец 



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА 
ЧУЖДОЕЗИКОВО 

ОБУЧЕНИЕ 
И СЛЕДДИПЛОМНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ

Директор :
доц. д-р Велислава

Николаева
e-mail:velislava.nikolaeva@vfu.bg

Департаментът предлага обучение по 6 чужди езика: английски, немски, 
испански, френски, италиански и руски за всички специалности (в съответствие с 
нивата за владеене на чужд език, определени в Общата европейска езикова 
рамка) и български език за чуждестранни студенти. Организира курсове за 
изучаване на японски и на португалски език. Изпитен център e за международни 
сертификати по руски език на Института „Пушкин”. 
  Департаментът предлага специализирани чуждоезикови курсове в областите:
Бизнес; Информатика; Туризъм; Дипломация; Право; Правоохранителна дейност; 
Архитектура и строителство; Публична администрация; Психология; Делова 
кореспонденция: бизнес кореспонденция и дипломатическа корес-понденция.
  Департаментът организира и провежда езикови стажове в Русия, Германия, 
Испания и Италия.
  Департаментът предлага възможност за обучение в курсове за придобиване на 
допълнителна професионална квалификация „Учител по…“: информатика и 
информационни технологии; философия; икономика; изобразително изкуство; 
професионална подготовка.
  При завършване на обучението към дипломата за висше образование се издава  
свидетелството за професионална квалификация съгласно Наредбата за 
държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация 
„Учител“.
 Департамента предлага курсове за професионално и личностно развитие.



 Технологичният институт разработва и внедрява съвременни технологични 
решения в учебната, изследователската и административната дейност на университета. 
Всички специализирани приложения за студенти са достъпни на http://www.vfu.bg/hub/. 
По-важните от тях са: 
• Система за онлайн прием
• Система за студентско състояние
• Електронен разпис
• Платформа за виртуално обучение eSCHOOL
• Система за дистанционно обучение
• Електронно издание на ВСУ – e-Journal VFU
Чрез регистрация на адрес http://student.vfu.bg (с потребителско име 
факултетният номер и парола ЕГН) студентите на Варненския свободен 
университет получават безжичен достъп до интернет и до необходимите им 
информационни ресурси:
• “Студентски статус” – студентско състояние, специалност, учебен план, 
положени изпити, оценки и др.
• Система за виртуално обучение eSCHOOL – учебни ресурси по изучавани 
дисциплини, тестове, казуси, конспекти и др.
 Технологичният институт включва следните структурни звена: лаборатория 
“Високи технологии”, лаборатория “Информационно обслужване”, Център за 
дистанционно обучение, Учебен медиен център, Университетско издателство, 
Университетска библиотека, Тестов и консултативен център по информатика и 
информационни технологии.

ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ИНСТИТУТ

Директор: 
Константин Косев

тел. 052/359 537, е-mail: 
kkossev@vfu.bg



  Филиалът в Смолян е изграден в 
духа на културното, духовно и 
социално-икономическо развитие на 
Родопите. Висококачественото 
университетско образование, гъв-
кавите краткосрочни форми на 
обучение, научните и приложни 
проектни изследвания са адаптирани 
към социално-икономическите 
особености на региона. 

 В съвременните финансово-икономически и пазарни условия развитието на 
иновативни образователни продукти се превръща в основен фактор за 
повишаване на конкурентоспособността на образователните институции. Филиал 
Смолян на Варненския свободен университет поддържа успешни партньорства с 
бизнеса и публичните институции в Родопския регион и е един от факторите за 
устойчив и интелигентен регионален растеж.

Административен секретар:
Невена Попова, тел.: 0301/67761, е-mail: filial.sm@vfu.bg

ФИЛИАЛ - СМОЛЯН

Директор: 
доц. д-р Анелия 

Пържанова
тел.: 0301/67762



 Акредитация 

 Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” е 

образователна марка, спечелила доверието не само на своите възпитаници, 

а и на многобройните си академични партньори от цял свят. 

 За четвърти път в своята история, през 2019 г. университетът е 

институционално акредитиран от Националната агенция за оценяване и 

акредитация към Министерския съвет на Република България за 

максималния 6-годишен период с оценка 9,21 при най-високата възможна 10. 

 На 1 март 2019 г. университетът е ресертифициран за шести път от 

Международната сертифицираща организация BUREAU VERITAS 

Certification в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015, със 

сертификати с акредитации от UKAS (Великобритания) за срок от 3 години. 

АКРЕДИТАЦИИ 
И СЕРТИФИКАТИ



 Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” е първият и 
единствен университет в България, сертифициран от Европейската 
изпълнителна агенция за образование и култура към Европейската комисия 
на Европейския съюз със знаците DS Label, ECTS Label и HR Excellence in 
Research. 

 От 2016 година критериите за присъждане на знаците ECTS Label и DS 
Label са включени в Еразъм хартата за висше образование. Европейската 
изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) присъди на 
Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ЕРАЗЪМ ХАРТА ЗА 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Erasmus Charter for Higher Education) за целия 
период на действие на програма „Еразъм+“ от 2014 до 2020 г.

 Знакът HR Excellence in Research се присъжда от ГД „Изследвания и 
иновации“ на Европейската комисия на университети, приели и изпълняващи 
принципите на Хартата и Кодекса на учените. Логото е легитимация за 
изследователска свобода, професионална отговорност при подбора на 
кадри, международно признаване на тяхната квалификация, обществена 
ангажираност и обвързване на научните теми и проекти с бизнес сектора и 
интересите на местните общности.

АКРЕДИТАЦИИ 
И СЕРТИФИКАТИ



ЕВРОПЕЙСКА 
СИСТЕМА 

ЗА НАТРУПВАНЕ 
И ТРАНСФЕР 
НА КРЕДИТИ 

(ECTS)

Обучението на студентите се осъществява в съответствие с 
Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS). Тя е 
предназначена да осигури взаимно признаване на определени периоди на 
обучение в европейски университети и да подпомогне осъществяването 
на мобилност на преподавателите и студентите.
 Кредитите са цифрово изражение на аудиторната (лекции, упражнения, 
семинарни занятия) и извънаудиторната натовареност на студентите (само-
стоятелна работа, изпити и други форми на оценяване, стажове, практики и 
др.) по време на обучението им. Формират се на база хорариума от лекции, 
практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа (в 
лаборатории, библиотеки, курсови, домашни работи и др.), положени изпити 
и други форми на оценяване, определени от висшето училище по всяка 
дисциплина. На студентите се присъждат кредити при успешно изпълнение 
на всички елементи на съответната учебна дисциплина и/или модул след 
полагане на изпит или друг начин на оценяване. Кредити се присъждат за 
участие в практики, стажове, защита на курсова работа и др., когато тези 
дейности са част от учебния план, както и при дипломиране – успешно 
положен държавен изпит или защитена дипломна работа.
 Системата предвижда натрупване на минимум 60 кредита за една  
учебна година или 30 кредита на семестър. Те са разпределени по минимум 
учебни дисциплини и модули  съгласно учебния план на специалността и ,
образователно-квалификационната степен. За придобиване на образова-



телно-квалификационна степен “бакалавър” се изискват 240 кредита, а за минимум 
образователно-квалификационна степен  кредита. „магистър“  300минимум
 Учебният план съдържа задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. 
Формите за оценка на знанията и уменията, придобити от студентите, са: изпити, текущи 
оценки, защита на курсови работи и проекти и други форми на контрол. Оценяването се 
извършва по шестобалната система (с думи и цифри, които са цели числа) и с буквени 
означения, съгласно Европейската система за натрупване и трансфер на кредити, при 
което най-високата оценка е отличен 6 (А), а най-ниската за успешно издържан изпит и 
присъждане на кредити е среден 3 (Е).

(ECTS)



ГРАФИК 
НА УЧЕБНИТЕ 

ЗАНЯТИЯ 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия за всички форми на обучение 
от 01.09.2020 до 20.12.2020 г. 

Откриване на учебната година – 01.10.2020 г.
Въвеждащи дни за студентите от първи курс 

1 и 2 октомври 2020 г.

Редовна изпитна сесия 
от 01.02.2021 до 28.02.2021 г.
(октомври, ноември, декември 

за задочно обучение)

Поправителна изпитна сесия 
от 01.03.2021 до 14.03.2021 г.

 
Академична ваканция:  

от 21.12.2020 – 31.01.2021 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия за всички форми на обучение 
от 01.03.2021 до 06.06.2021 г.

Редовна изпитна сесия 
от 07.06.2021 до 04.07.2021 г.

(април, май, юни за задочно обучение)

Поправителна изпитна сесия – задочно обучение 
от 07.06.2021 до 11.07.2021 г.

Поправителна изпитна сесия – редовно обучение 
от 05.07.2021 до 11.07.2021 г.

Ликвидационна сесия 
от 01.09.2021 – 30.09.2021 г.

 
Академична ваканция: 

от 12.07.2021 – 31.08.2021 г.

Учебните занятия се провеждат на две смени – от 08.00 до 12.50  и от 13.30 до 20.00 часа.



Семестриалното разписание и информация, свързана с учебния процес, могат да се намерят на информационните 
табла и мониторите в централното фоайе на учебния корпус, както и на интернет страницата на университета - 

www.vfu.bg. 

СЕСИИ ЗА 
ДЪРЖАВНИ 

ИЗПИТИ И 
ЗАЩИТИ 

НА ДИПЛОМНИ 
РАБОТИ

НЕУЧЕБНИ 
ДНИ

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ:
Есенна сесия –  октомври, ноември, декември

Пролетна сесия – март, април, май
 

НЕУЧЕБНИ ДНИ*:
6 септември – Ден на съединението

22, 23 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители

8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово

1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България

1 май – Международен ден на труда
30  април, 1, 2, 3 май – Възкресение Христово

6 май – Ден на храбростта на българската армия
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.

* В периодите на очни занятия, обучението не се прекъсва



СТУДЕНТСКО 
СЪСТОЯНИЕ И

 АДМИНИСТРАТИВНИ 
ПРОЦЕДУРИ

Семестриални 
изпити

 Информация по въпросите, свързани със студентско състояние, права и задължения 

на студентите, може да се получи от Наредбата за учебната дейност във ВСУ 

“Черноризец Храбър”, която е на разположение в Университетската библиотека и на 

сайта на ВСУ.

 Изпитните сесии са редовна, поправителна и ликвидационна. 

Студенти, които не са се явили на редовна и поправителна изпитна сесия или са 

получили слаби оценки, се явяват на ликвидационна сесия с индивидуален изпитен 

протокол, който се издава след попълване на електронен формуляр и заплащане на 

административна такса.

 Студенти, които след ликвидационна сесия останат с три неположени изпита, могат 

да се запишат в по-горен курс условно, като положат изпитите до края на зимния 

семестър на съответната учебна година. Деканът на факултета може да разреши 

условно записване в по-горен курс при повече от три неположени изпита.

 Прекъсване на студентските права за срок от една учебна година се разрешава до 

два пъти по време на следването. Прекъсване на студентските права по желание на 

Прекъсване



Прекъсване

Възстановяване

студента става въз основа на заявление, подадено в сектор “Студенти” преди 

началото на учебната година и след заплащане на административна такса. 

Административно се прекъсва обучението на студент при неположени повече от три 

изпита след ликвидационна сесия или неплатена семестриална такса. В периода на 

прекъсване студентите могат да се явяват на неположените изпити само с 

индивидуален протокол, издаден след попълване на електронен формуляр и 

заплащане на административна такса. 

 След изтичането на срока за прекъсване студентът подава заявление за въз-

становяване на правата си и се записва в следващия курс (семестър), при условие че е 

положил всички невзети изпити. 

Студентът има право да възстанови студентските си права до три месеца след 

изтичане срока на прекъсването. След този срок студентът се счита за напуснал и 

възстановяването на студентските му права изисква повторно кандидатстване и 

приравняване към съответния учебен план на новия випуск. Заявленията за 

възстановяване на студентски права се подават в сектор “Студенти” или по 

електронен път преди началото на съответния семестър.



Перманентна 
сесия 

Обучение 

в съкратен срок

 Перманентна сесия се разрешава на студенти с тежки заболявания, хора с 

увреждания, майки с деца до 6 години и по други уважителни причини. Студентът 

подава заявление в сектор “Студенти” или по електронен път, придружено с 

документи, удостоверяващи необходимостта от перманентна сесия. Перманентната 

сесия дава възможност на студента да се явява на изпити на дати, различни от тези на 

неговия курс и форма на обучение с безплатни индивидуални изпитни протоколи, до 

края на учебната година. Перманентна сесия се разрешава при условие, че е платена 

семестриалната такса за текущия семестър.

 Студентите могат да съкратят срока на обучението си с една година при условие, че 

са завършили успешно втори курс със среден успех не по-нисък от „много добър“. 

Студентите, преминали към обучение в съкратени срокове, заплащат семестриални 

такси за пълния курс на обучение.

 Преместването на студенти от една специалност в друга, от една форма на обучение 

в друга или в друго висше училище се разрешава след успешно завършване на първи 

курс и заплащане на съответната административна такса или неустойка. Заявления се 

Преместване



Дипломиране

подават в сектор “Студенти” или по електронен път до началото на учебната година. 

При преместване в друго висше училище се заплаща неустойка в размер на 100 % от 

семестриалната такса за следващия семестър.

 Обучението по всяка специалност за получаване на съответната образователно-

квалификационна степен завършва с държавен изпит или защита на дипломна 

работа, съгласно действащото законодателство и утвърдените учебни планове за 

специалността.

 До защита на дипломна работа или държавен изпит се допускат студенти, които са 

положили успешно всички семестриални изпити, изпълнили са другите си 

задължения, предвидени в учебните планове, подали са заявление за допускане и са 

заплатили административна такса. 

 Заявленията за допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа се 

подават в сектор „Дипломиране и сертифициране” на Фронт-офиса или по електронен 

път в срок до един месец преди обявената дата за провеждане на държавен 



Дипломиране изпит/защита на дипломна работа по специалността след заплащане на съответната 

административна такса Графиците за държавни изпити и защити на дипломни работи, 

както и сроковете за подаване на документи се обявяват на сайта на университета.

 Студентите запазват студентските си права до първата насрочена сесия за 

държавен изпит или защита на дипломна работа, след което се отписват с право на 

защита на дипломна работа или полагане на държавен изпит по установения ред в 

срок до 5 години, считано от първата сесия за държавен изпит или защита на дипломна 

работа на випуска, в който е следвало да завършат.

При доказани уважителни причини студентът има право да подаде заявление до 

декана за отлагане на явяването си на първата сесия за държавен изпит или защита на 

дипломна работа на своя випуск до втората сесия за държавен изпит или защита на 

дипломна работа на випуска. 

 Студент, който е получил разрешение от декана за отлагане на явяването си на 

първа сесия за държавен изпит или защита на дипломна работа по доказани 

уважителни причини, се отписва след втората сесия за държавен изпит или защита на 

дипломна работа на випуска.



АДМИНИСТРАТИВНО 
ОБСЛУЖВАНЕ

Уверения 

Заявления

 Уверения за удостоверяване на студентско положение се издават от сектор 

“Студенти” на Фронт-офиса. За първокурсниците издаването на уверения е 

безплатно. След завършен първи курс студентите заплащат административна такса.

 Заявления се подават в сектор „Студенти“ или по електронен път през електронното 

досие на студента в модул “Студентски статус” от сайта на ВСУ. Студентите подават 

заявления за:

• Разсрочено плащане;

• Намаление на семестриалната такса;

• Прекъсване или прехвърляне от една форма на обучение в друга и от една  

специалност в друга;

• Перманентна сесия или за отлагане на изпит/изпитна сесия по уважителни причини  

– към заявлението се прилага съответният документ за основание;

• Издаване на Академична справка;

• Други заявления.  

Фронт-офис

Сектор “Студенти”

Работно време 

със студенти:

от понеделник 

до петък

от 9,30 до 11,30 

от 12,50 до 14,30 ч.

тел: 052/359 625

e-mail: 

student@vfu.bg



Индивидуални 
изпитни 

протоколи

Заверки  Заверка на студентски книжки за платена семестриална такса 

Извършва се от груповите отговорници в сектор “Студенти” на Фронт-офиса и 

факултета до един месец от започване на учебните занятия за всеки семестър.

 Индивидуални изпитни протоколи 

Издават се за ликвидационна сесия, перманентна сесия, приравнителни изпити и 

други, съгласно Наредбата за учебната дейност на ВСУ, след попълване на 

електронен формуляр за явяване на изпит с индивидуален изпитен протокол.

 Здравно осигуряване

 Студентите в редовна форма на обучение, които нямат навършени 26 години и не 

подлежат на здравно осигуряване на друго основание, съгласно Закона за здравното 

осигуряване, попълват декларация за здравно осигуряване към документите за 

записване.

При промяна на декларираните обстоятелства студентите са длъжни да попълнят 

нова декларация, която предават в офис № 112 – Финансово-счетоводен отдел.

Здравно 
осигуряване



Семестриални 
такси

 За обучението си студентите заплащат такси. Таксите за обучение се определят от 

Академичния съвет преди началото на учебната година.

Заплащането се извършва до един месец след започване на учебните занятия за 

редовно обучение и до края на очните занятия за задочно обучение. При неспазване 

на определения срок се дължи обезщетение за забава, в размер на законната лихва за 

всеки просрочен ден. Студент, неплатил семестриална такса, не се допуска до 

редовна изпитна сесия и подлежи на административно прекъсване. При невнесена в 

посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение достъпът на 

студентите до платформата за дистанционно обучение се прекъсва.

 Таксите се заплащат в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД в университета или по 

банков път на следните банкови сметки:

1.  ТБ „Общинска банка“ АД 

BIC: SOMBBGSF

IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева;

IBAN код: BG22SOMB91301416075801 – в евро 

(за чуждестранни студенти)

2.  За студенти от Филиал Смолян:

ТБ "УниКредит Булбанк" АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева



Получаване 
на фактури

• при плащане в брой – в офиса на „Общинска банка“ АД , стая №115, ВСУ

Работно време: от 8:00 до 12:00 и от 13:00 ч. до 16:00 ч.

• при плащане по банков път и чрез ПОС устройство – стая №110 – касата на ВСУ

 :Възможности за разсрочено плащане на семестриални такси

За студенти в първи курс:
Зимен семестър:
I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс
II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до 31.10.2020 г.
III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 15.12.2020 г.
Летен семестър:
I вноска  – 50 %  – в срок до 31.03.2021 г.
II вноска – 50 %  – в срок до 30.04.2021 г.
 
За студенти след първи курс:
Зимен семестър:
I вноска  – 50 %  – в срок до 31.10.2020 г.
II вноска – 50 %  – в срок до 15.12.2020 г.
Летен семестър:
I вноска  – 50 %  – в срок до 31.03.2021 г.
II вноска – 50 %  – в срок до 30.04.2021 г.

Разсрочено 

плащане



 Стипендиите за студентите на ВСУ се определят ежегодно, съгласно решения на 
Академичен съвет и от Факултетните съвети. Стипендии във ВСУ се отпускат за:

– студенти с отличен успех и постижения;

– групови отговорници;

– студенти, обучаващи се едновременно по две специалности в образователно-

квалификационни степени “бакалавър” или “магистър” след завършено средно 

образование – за втората специалност;

– членове на едно семейство, които се обучават в университета в образователно-

квалификационни степени “бакалавър” или “магистър” след завършено средно 

образование;

– стипендии за студенти в неравностойно социално положение.

 Студентите и докторантите могат да подадат искане за отпускане на кредит и 
сключване на договор само към банките, подписали типов договор с министъра на 
образованието и науката, уреждащ правата и задълженията на държавата и на 
банките във връзка с участието в системата за кредитиране на студентите и 
докторантите:

СТИПЕНДИИ

СТУДЕНТСКО 
КРЕДИТИРАНЕ



1. “Банка ДСК“ ЕАД
2. “Райфайзенбанк“ ЕАД
3. “Алианц Банк България” АД

• Да сте български гражданин или гражданин на друга държава – членка на 
Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство 
или на Конфедерация Швейцария. 
• Да сте под 35 години и да се обучавате в редовна форма в образователно-
квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” или образователна и научна 
степен “доктор”.
• Да не сте отстранени или да сте прекъснали обучението си.
• Да нямате придобита същата образователно-квалификационна или образователна и 
научна степен.
За кредита
• Покрива таксата за обучение или предоставя средства за издръжка на дете.
• Лихвата е фиксирана, не по-висока от 7 % за целия период, без обезпечение и без 
никакви такси и комисиони.
• Предвиден е гратисен период за времето на обучение и една година след 
завършване на обучението.
• Погасяването на кредита става на равни вноски в срок до 10 години след гратисния 
период.

СТУДЕНТСКО 
КРЕДИТИРАНЕ

Общи 
условия за 

кандидатстване

4. “Юробанк България” АД
5. „Пощенска банка“ АД



ЗА БИБЛИОТЕКАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

 Университетската библиотека осигурява библиотечно-информационното 
обслужване на студентите и преподавателите в тяхната учебна и 
научноизследователска дейност. Освен богатия библиотечен фонд от над 
114 000 библиотечни документа – специализирана литература, 
периодични издания и електронни носители на информация, в 
библиотеката се предлага безплатен достъп до чуждестранни 
пълнотекстови бази данни  и правно-информационната система АПИС.
Чрез сайта на университета всеки студент може да ползва онлайн 
каталога на библиотеката, да направи заявка за нужната му литература и 

проверка за дължимите книги. Библиотечните специалисти консултират студентите, 
дипломантите и докторантите при ползване на традиционни и електронни ресурси за 
издирване на литература, за изготвяне на писмени библиографски справки, 
цитирания и изготвяне на библиографии. 

от понеделник до петък: 
от 8,30 до 18,00 ч. 
събота: 
от  8,00до 12,00 ч.

Директор:
Снежана 

Маджарова
тел.: 052/359 606

Лятно работно време 
с читатели (1 юли – 30 септември)
от понеделник до петък: от 8,30 до 16,00 ч.
почивни дни: събота и неделя

За контакти:
тел.: 052/359 527
e-mail: lib@vfu.bg



 Департамент “Чуждоезиково обучение” дава възможност на студентите да получат 
университетски сертификат за равнище на владеене на чужд език.

 Предимства:

• Студентите, които имат необходимите знания и умения по чужд език, могат да ги  
сертифицират още в началото на обучението си в университета и да се освободят  от 
изпит по чужд език.

• Базовите курсове по чужд език, включени в учебните планове на студентите от 
всички специалности на ВСУ “Черноризец Храбър”, гарантират добра подготовка за 
явяване на изпит за сертификат.

• Университетският сертификат дава предимство при кандидатстване за мобилност по 
програма „Еразъм+”, участие в международни програми за обмен на студенти и 
преподаватели или стажове по специалността в чужбина.

• Сертификатът за владеене на чужд език в съответствие с Европейската езикова рамка 
осигурява конкурентоспособност на пазара на труда и гарантира пред всеки 
работодател в България и чужбина притежаването на необходимите знания и умения по 
съответния чужд език. 

УНИВЕРСИТЕТСКИ 
СЕРТИФИКАТИ

ЗА РАВНИЩЕ НА 
ВЛАДЕЕНЕ 

НА ЧУЖД ЕЗИК

За контакти:
Департамент 

за чуждоезиково 
обучение 

и следдипломна 
квалификация

доц. д-р Димитър 
Маринов

тел.: 052/359 593
e-mail: 

dimitar.marinov@vfu.bg



 Дейност „Мобилности на студенти и персонал в сферата на висшето образование” е 

част от новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и 

спорта за 2014–2020 г. – програма „Еразъм+“. Новата Еразъм Харта за висше 

образование за периода 2021-2027 г. , дава възможност на студенти и преподаватели 

да участват в академичен и културен обмен в целия свят.

 Студентската мобилност с цел обучение е насочена към студенти и докторанти и 

дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше 

училище в чужбина. Студентската мобилност с цел практика е насочена към студенти 

и докторанти, както и към наскоро дипломирали се и дава възможност за стаж в друго 

висше училище или предприятие в чужбинa.

МОБИЛНОСТ 
ПО ПРОГРАМА 

„ЕРАЗЪМ+”



 Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” успешно организира и 

провежда входяща и изходяща мобилност с цел обучение или практика на студенти от 

2 до 12 месеца по програма “Еразъм+”. Всеки студент, който отговаря на условията за 

участие, може да премине част от обучението си в партниращ европейски университет 

или да реализира учебна практика в партнираща европейска фирма или институция в 

съответната професионална област с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+”. 

 Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) гарантира 
пълно академично признаване на получените резултати и кредити по време на 
мобилността.

 Подробно описание на мобилностите, правилата и процедурите за участие в 
програма “Еразъм+” е достъпно на erasmus.vfu.bg.

отдел “Международна дейност и проекти” 
или катедрени „Еразъм+”-координатори 
тел./факс: 052/359 523
e-mail: erasmus@vfu.bg

МОБИЛНОСТ 
ПО ПРОГРАМА 

„ЕРАЗЪМ+”

За консултации:



KАРИЕРЕН 
ЦЕНТЪР

Ръководител на 
Карирения 

център:
Вивияна Панайотова

кабинет А 425, 
тел.: 052/359 515

e-mail:karieri@vfu.bg

 Кариерният център извършва информационни, посреднически и консултантски 
услуги. Студентите и работодателите получават безплатен достъп до всички 
предлагани услуги:
·професионално и кариерно ориентиране 
·консултиране при търсене на стаж или работа и за обучение в квалификационни 
курсове, магистърски програми и др.
·установяване на контакти с работодатели и предоставяне на информация за 
свободни стажантски и работни позиции, както и за проекти, конкурси и стипендии в 
страната и чужбина
·подготовка на документи за кандидатстване за стаж или работа – автобиография, 
мотивационно писмо и др., както и подготовка за интервю с работодател
·организиране на информационни дни на водещи компании в университета 
·ежегодно участие на студентите в Национални дни на кариерата във Варна и в 
Дни на кариерата във ВСУ „Черноризец Храбър“ и др. прояви свързани с 
кариерното ориентиране и развитие на студентите
участие на студенти в проект на МОН „Студентски практики - фаза 2" финансиран от 
оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж 2014 - 2020 г.“
На сайта на Кариерния център http://karieri.vfu.bg/ се публикуват обяви на 
работодатели за практика или трудова заетост.



 Правната клиника е създадена през 2004 г. към Юридическия факултет на 
университета. Дейността й обхваща три направления: „Административно право”, 
„Семейно и наследствено право” и „Трудово и осигурително право”.

 Клиниката разполага с кабинет А-204 в университета и с приемна в центъра на гр. 
Варна: на бул. „Цар Освободител”, № 64, в офиса на Асоциация „Да съхраним жената“. 
В тях се провежда клиничното обучение на студентите.

 Всяка информация, свързана с дейността на клиниката, се оповестява на 
информационно табло пред кабинет А-204, както и във Фейсбук страницата „Правна 
клиника при ВСУ „Черноризец Храбър“ във Фейсбук групата „Правна клиника при ВСУ 
„Черноризец Храбър“. 

 За участие в Правната клиника студентите подават комплект от документи, 
включително заявление по образец и декларации. Обучението им се осъществява под 
ръководството на преподаватели от катедра „Правни науки“, които са и практикуващи 
юристи. 

ПРАВНА 
КЛИНИКА



  Приоритет в обучението на студентите е практическата му насоченост, преките 
срещи с клиенти, както и научните дискусии по предварително зададени теми и/или по 
актуални правни проблеми, в това число по промени в законодателството и съдебната 
практика. 

 Благодарение на наученото в клиниката студентите придобиват знания, умения и 
качества от практиката на действащия юрист, които допълват и усъвършенстват 
обучението им по време на лекции и семинарни занятия в университета и улеснява 
тяхната самоподготовка. Целта е да се постигне по-лесна адаптация на студентите в 
реална работна среда, както и по-добра  конкурентоспособност на пазара на труда.

ас. Мария П. Петрова
тел.: 052/359 627
e-mail: mariya.p.petrova@abv.bg

кабинет А-204
тел.: 052/359 627
e-mail: pravna_klinika.vsu@abv.bg

За контакти: 

Ръководител 
на Правната 

клиника:

ПРАВНА 
КЛИНИКА



МЕЖДУНАРОДНИ 
СТУДЕНТСКИ 

ПРАКТИКИ

  Освен многобройните практики и стажове в различни български фирми и институции 
всяка година университетът предлага на своите студенти възможност за стажове в 
чужбина.
  Студенти от специалностите “Строителство на сгради и съоръжения”, “Архитектура” и 
“Пожарна безопасност и защита на населението” от Архитектурния факултет участват в 
учебни стажове по пожарна и аварийна безопасност и строителни конструкции в 
Република Турция. В рамките на стажовете те придобиват допълнителни практически 
умения в областта на пожарната безопасност, проектирането и изпълнението на 

различни строителни конструкции, усъвършенстват езиковите си умения и 
опознават нова културна среда. След положен практически изпит всички 
участници получават сертификати и ECTS кредити.
  Провеждането на краткосрочна практика и обучение на студенти в европейските 
институции в Брюксел – Европейския парламент, генералните дирекции на 
Европейската комисия „Образование и култура”, „Изследвания и развитие” и 
„Регионална политика”, както и в Комитета на регионите и в Постоянното 
представителство на България, се превърна в една от добрите традиции във 
Варненския свободен университет. За проведените практика и обучение 
студентите получават сертификати.
  Ежегодно студенти и преподаватели провеждат езиков и научен стаж в Руската 
федерация. За придобитите знания по руски език участниците получават 
сертификат.



 Създаването на Mеждународната академия “Знание и иновации” е резултат от 
многобройните международни партньорства и участията на университета в 
образователни и изследователски мрежи и международни проекти. В Академията 
участват учени и експерти от университети, научноизследователски центрове и 
международни компании от цял свят.

  В рамките на Академията се организират курсове, семинари, майсторски класове, 
летни училища и други инициативи. Академията обединява потенциала на институции 
от висшето образование, научноизследователски центрове и различни компании за 
изграждане на мениджърите на бъдещето и за гарантиране на усъвършенстването 
на “триъгълника на знанието”: образование – наука – бизнес. 
  В резултат на обучението студентите получават сертификати и кредити по ECTS, 

което спомага за обогатяване 
на традиционните форми на 
образователния процес и 
допринася за изпълнение на 
основните приоритети в 
дейността на университета.

Директор:

МЕЖДУНАРОДНА 
АКАДЕМИЯ 

„ЗНАНИЕ 
И ИНОВАЦИИ“

проф. д-р Теодора 
Бакърджиева

тел.: 052/359 524 
e-mail: 

bakardjieva@vfu.bg



 Руският център на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” е първият 
на Балканите информационно-ресурсен център в помощ на студенти, преподаватели и 
граждани за популяризиране на руския език, наука, история и традиции като важни 
елементи на световната култура. 

 Руският център разполага с богат библиотечен фонд от над 1000 заглавия: руска 
художествена, учебна, научнопопулярна и детска литература; учебници и методически 
пособия; книги по история, философия, психология, изкуство, икономика, право; 
речници, справочни издания и енциклопедии. Притежава оригинални печатни, аудио- и 
видеоматериали,  мултимедийни издания (класически и съвременни руски филми, 
аудиокниги, учебно-методически пособия), обучаващи програми по руски език. Всички 
ресурси са достъпни чрез електронния каталог на Университетската библиотека. 
Центърът разполага със съвременна компютърна техника с интернет връзка, 
телевизионна сателитна система и електронни интерактивни дъски.

 Руският център работи активно със студентите, които изучават руски език, като ги 
включва в различни мероприятия, международни акции и работа по съвместни проекти 
с руски образователни институции.

 Руският център е Изпитен център на Държавния институт по руски език „Ал. Пушкин“ 
(гр. Москва) за провеждане на изпити за международно признати сертификати по руски 
език

РУСКИ ЦЕНТЪР



 Всяка година Руският център на Варненския свободен университет провежда 
Международна квалификационна школа “Съвременни 
педагогически технологии в обучението по руски език 
като чужд”, в която участват студенти от 14 европейски и 
азиатски страни.

 Центърът предлага отлични условия за провеждане на 
научно-практически конференции, методически 
семинари, дискусии, образователни лектории и 
курсове.
 Руският център на университета организира и 
провежда ежегоден езиков и научен стаж за студенти и 
преподаватели в Москва и Санкт Петербург. 

  
проф. д-р Галина Шамонина  
тел.: 052/359 592    

Мариела Желязкова
e-mail: mariela.zhelyazkova@vfu.bg
е-mail: russiancentre@abv.bg

Директор:

Технически 
организатор:

РУСКИ ЦЕНТЪР

 facebook.com/russiancentre.vfu



 Учебна бизнес структура на ВСУ „Черноризец Храбър“, която цели постигане на 

устойчиви решения за справяне със заплахите в киберпространството и системите за 

сигурност, както и осигуряване на устойчиви стратегии за дигитална сигурност и 

защита на населението. Академията осъществява своята дейност чрез обучения в 

квалификационни  курсове, майсторски класове, приложни проекти и международно 

академично сътрудничество в областта на киберсигурността и интелигетните системи 

за сигурност. Черноморската академия за сигурност се реализира съвместно с водещи 

експерти от Израел и високотехнологични компании от региона, Европа, САЩ и Азия.

 проф. д-р Теодора Бакърджиева

Технологичен институт, 2 ет.

еmail: bakardjieva@vfu.bg

тел. 052 359 524, 

http://bsans.vfu.bg/

ЧЕРНОМОРСКА 
АКАДЕМИЯ 

ЗА СИГУРНОСТ

Председател:



СЕКЦИЯ 
„ЛИЧНА ЗАЩИТА 

И СПОРТ” 

 Секция „Лична защита и спорт” осъществява обучението по задължителни спортни 
дисциплини в зависимост от спецификата на отделните специалности от факултетите 
по „Спорт – лична защита”, „Физическа активност“, „Пожаростроева подготовка и 
пожароприложен спорт“ и др. Студентите от професионално направление 
„Националната сигурност” задължително преминават „Стаж в държавни и частни 
структури по сигурност“, „Стаж в обекти от критичната инфраструктура на Република 
България“ и стаж по специалността с тематична насоченост „Туризъм, алпинизъм, 
ориентиране, планинско спасяване и оцеляване в екстремални ситуации”.

 Освен задължителната учебна 
дейност по спорт се провежда и 
спортно-тренировъчен процес с 
представи-телните студентски отбори 
по видове спорт. Университетският 
спортен клуб е доказал своята значи-
мост със завоюваните през годините 
високи постижения в различни спортни 
дисциплини. Учебно-спортният процес 
се провежда в многофункционалната 
спортна зала на университета.



СТУДЕНТСКИ 
СПОРТНИ 

ОТБОРИ 

 -Представителните отбори на Варненския свободен университет, както и инди
видуални състезатели участват активно в национални и университетски спортни 
състезания по кикбокс, карате, джудо, борба, пожароприложен спорт, ориентиране, 
баскетбол, волейбол, футбол, плуване, тенис, тенис на маса, зимни спортове, 
пейнтбол, канадска борба, силов трибой, аеробика и др. В представителните отбори 
на ВСУ “Черноризец Храбър” участват повече от 20 студенти, като през годините сред 1
тях е имало много национални и клубни състезатели.

Председател на Спортния клуб е 
доц. д-р Красимир Недялков – 
президент на ВСУ “Черноризец Храбър”.

Ръководител на секция „Лична защита и спорт”
доц. д-р Огнян Къчев
тел.: 052/359 635
е-mail: sport.vfu@gmail.com



ЦЕНТЪР ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

Центърът за професионално обучение към ВСУ „Черноризец Храбър“ има 
лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение 
(НАПОО) и осъществява следните дейности:
· обучение в квалификационни курсове за получаване на степен на професионална 

квалификация по 40 специалности от 26 професии; 
· обучение в квалификационни курсове по част от професията, както и 
обучение за актуализиране и разширяване на професионалната 
квалификация; 
· валидиране на знания, умения и компетентности, придобити в 
неформалното образование и самостоятелното учене;
· професионално и кариерно ориентиране;
· издаване на Europass приложение към получения документ за 
професионално обучение.

ЦПО предлага:
· модерна платформа за дистанционно обучение;
· обучение от висококвалифицирани университетски преподаватели и експерти от 
практиката;
· професионални знания, умения и опит.

Директор:
Вивияна 

Панайотова
кабинет А 425

тел.: 052/359 515
е-mail: cpo@vfu.bg

http://cpo.vfu.bg/ 



МЕЖДУНАРОДНА 
СТУДЕНТСКА 

ИДЕНТИФИКАЦИОННА 
КАРТА ISIC 

(INTERNATIONAL 
STUDENT 

IDENTITY CARD)

За допълнителна 
информация: 

Тихомир Колев
кабинет Г5, 

тел. 052/359 631
e-mail: 

tihomir.kolev@vfu.bg
www.isic.bg 

 Международната студентска идентификационна карта ISIC (International Student 
Identity Card) е документ, удостоверяващ статута на студент. Тя осигурява 
преференциални условия и цени за студентите в редовна форма на обучение от цял 
свят. ISIC се издава и разпространява под егидата на ЮНЕСКО.
Притежателите на картите ползват:

Намаления в България – над 1500 преференции в България в 
различни области: забавления, пазаруване, спорт, красота и 
здраве, компютри и комуникации, услуги и др.
Намаления в чужбина – отстъпки в около 40 000 обекта по света: 
музеи, културни и исторически забележителности, галерии, кина, 
театри, заведения и др.
Преференции при пътуване – специални цени за самолетни и 
автобусни билети, отстъпки при настаняване в хостели и хотели, 

преференциални цени на застраховки при пътуване.
 ISIC BulgariaВ България картата се издава и разпространява от . Във ВСУ 
„Черноризец Храбър“ ISIC картата служи и като пропуск за университетския кампус. 
Валидна е 4 години за достъп до ВСУ и 1 година за услуги. При желание студентът може 
да я презавери и да продължи да ползва всички отстъпки. 
Предоставянето на личната идентификационна карта на други лица е забранено. При 
констатирано нарушение се прилага чл. 24 от Наредбата за вътрешния трудов ред и 
сигурност и картата се изземва. При загуба или кражба картодържателят незабавно 
трябва да уведоми охраната на университета и да подаде заявление за издаване на 
нова карта.



 Студентският съвет е структурно звено, регистрирано по Закона за 
висшето образование (ЗВО), което представлява студентската общност на 
Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” и защитава 
интересите й, осигурява участие и изява на студентите в културна, спортна, 
творческа, клубна и международна дейност, както и в различни проекти в 
сътрудничество с други организации. 

 Партньори на Студентския съвет на Варненския свободен университет са:
• Националното представителство на студентските съвети (НПСС) 
• Консултативният младежки съвет към кмета на Община Варна (КМС)
• Регионалният младежки съвет (РМС) – Варна 
• Дирекция „Превенции” към Община Варна 
• Асоциацията за подпомагане на академичната общност
• Варненската туристическа камара
• Младежкият консултативен доброволчески център – Варна
• Фондация “SOS – семейства в риск”
• Младежко информационно и иновационно общество “АБ”
• Сдружението на младите психолози в България
• Дружеството за ООН в България

СТУДЕНТСКИ 
СЪВЕТ



Заместник-
председател на 

Студентския съвет:
Валентин Марков
тел.: 0886263527

e-mail:
valentinvmarkov@gmail.com

 Ако вие сте отговорен и инициативен човек, харесвате обществената дейност и 
търсите поле за изява, очакваме вашата кандидатура за групов отговорник. Ще имате 
възможност да се включите в състава на Студентския съвет, където бихте могли да 
участвате в различни събития на местно и национално ниво, да се запознаете с други 
млади и инициативни представители на обществеността и да усвоите знания и 
умения, които биха били полезни за бъдещата ви успешна реализация. 

 Дейността на Студентския съвет при ВСУ “Черноризец Храбър” се подпомага от 
секретар „Работа със студенти“.

Секретар на 
Студентския съвет:

Михаела Милчева
тел.: 0897779314

e-mail:
mihaelamilcheva33@gmail.com

Председател на 
Студентския съвет: 

Доротея Николаева
e-mail: 

doroteya1999@gmail.com 

СТУДЕНТСКИ 
СЪВЕТ



АКАДЕМИЧЕН 
ТАНЦОВ ТЕАТЪР 

„ЧЕРНОРИЗЕЦ 
ХРАБЪР”

Директор:
проф. Петър 

Ангелов
тел.: 052/359 581

https://dancetheater.vfu.bg/ 

 Академичен танцов театър „Черноризец Храбър“ е образователно-творческа 
структура с основна цел, да стимулира творческата активност на студентите. 
Артистичният състав е изграден изцяло от студенти от специалност „Хореография“ 
във Варненския свободен университет. Повече от двадесет години Академичният 
танцов театър дава на страната ни стотици успешни хореографи, художествени 
ръководители на ансамбли и брилянтни артисти.
 Носител на престижни награди от творчески форуми в областта на танцовото 
изкуство.



ИНСТИТУТ 
ЗА ОБУЧЕНИЕ 

НА 
ДОКТОРАНТИ

Директор:
проф. д-р Павел 

Павлов
тел: 052/359-616, 

E-mail: 
pavlov_p@vfu.bg

 Докторските програми на Варненския свободен университет са инструмент, чрез 
който се реализира един от основните стратегически приоритети на академичното 
ръководство за научно израстване на преподавателския състав. Придобиването на 
умения в съвременните методи и похвати на научното изследване е един от плюсовете 
на обучението в докторска програма.
 Наред с обучението на преподаватели от ВСУ и други български университети, 
докторските програми на Варненския свободен университет предизвикват голям 
международен интерес. Институтът за обучение на докторанти на ВСУ може да се 
похвали с десетки млади изследователи от Израел, Полша, Казахстан, Ливан, 
Украйна, Турция, Руска федерация, обучаващи се в над 25 докторски програми.
Заслужава да се отбележи и нарастването на броя на защитилите НС „доктор на 
науките” от известни и авторитетни чуждестранни учени и преподаватели, заемащи 
високи академични длъжности (ректори, зам.ректори, декани и др.), както и политици 
и отговорни ръководители от държавното и местното управление като проф. Лазар 
Груев, проф. Г. Близнашки, проф. Акълтай Касимов (Казахстан), проф. Павел 
Мачияшчик (Полша) и др.

За контакти:
Борислава Христова и Радостина Димитрова, експерти
Учебен корпус, стая 204, тел.: 052/359-510, 0878-417-490, e-mail: phd@vfu.bg



УНИВЕРСИТЕТСКИ 
МЕДИКО-

ПСИХОЛОГИЧЕН 
КОМПЛЕКС 

Директор: 
доц. д-р Красимир 

Иванов, 
тел.: 052/359 540; 

0887 269 402
д-р Миглена 

Кръстева 
тел.: 052/359 540

 Медико-диагностичният сектор е разположен в корпус А на университета и 
предлага неотложни прегледи и консултации. 

 Към медико-психологичния комплекс на ВСУ “Черноризец Храбър” функционира 
психологична лаборатория, включваща кабинети за психо-физиологични изследвания, 
психодиагностика, психологично консултиране и психотерапия. Психологичната 
лаборатория е оборудвана със съвременна апаратура за ЕЕГ изследване и 
психологично тестиране и диагностика.



ФАКУЛТЕТ “МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ“

Декан    доц. д-р Елеонора Танкова  359 526

Зам.-декан   доц. д-р Ива Монева   359 612

Административен секретар  Павлета Кръстева   359 564

Катедра „Администрация, управление и политически науки“

Ръководител   доц. д-р Мария Великова  359 595

Секретар    Николинка Паскова   359 568

Катедра „Информатика “

Ръководител   доц. д-р Галина Момчева  359 574

Секретар    Галина Пенева   359 574

        359 574 

Катедра „Икономика“

Ръководител   проф. д-р Снежанка Овчарова  359 598

Секретар    Красимира Манасиева  359 577

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Декан    проф. д.ю.н. Йонко Кунчев  359 557

Зам.-декан   доц. д-р Антон Грозданов  359 605

Административен секретар  Милена Иванова   359 555

Катедра „Правни науки“

Ръководител   доц. д-р Юлиана Матеева  359 556

Секретар    Диляна Владимирова  359 562

Катедра „Сигурност и безопасност“

Ръководител   доц. д-р ВалентинТодоров  359 563

Секретар    Катина Кисьова   359 561

Катедра „Психология“

Ръководител   доц. д-р Красимир Иванов  359 540

Секретар    Светозара Маринова   359 569

ПО-ВАЖНИ 
ТЕЛЕФОННИ 

НОМЕРА 
ВЪВ ВСУ 



АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Декан    доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец   359 596

Зам.-декан               359 588

Административен секретар  инж. Десислава Дерибеева  359 591

Катедра „Архитектура и урбанистика“

Ръководител   чл.-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев 359 587

Секретар    Антоанета Кънчева   359 579

Катедра „Строителство на сгради и съоръжения“

Ръководител   доц. д-р инж. Дария Михалева   359 621

Секретар    Радостина Стефанова  359 589

Катедра „Изкуства“

Ръководител   доц. д-р инж. Капка Манасиева 359 642

Секретар    Антоанета Кънчева   359 579

ДЕПАРТАМЕНТ „ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И СДК“

Директор    доц. д-р Велислава Николаева   359 594

Секретар    Мариела Желязкова    359 636

ФИЛИАЛ СМОЛЯН

Директор    доц. д-р Анелия Пържанова   0301/6 77 62

Научен секретар   проф. д-р Венелин Кафеджиев  0301/6 77 63

Административен секретар  Невена Попова   0301/6 77 61

ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ

Директор     Константин Косев   359 537

Университетска библиотека

Директор    Снежана Маджарова   359 606

        359 527

Издателски център

Директор    Николай Иванов   359 518

ПО-ВАЖНИ 
ТЕЛЕФОННИ 

НОМЕРА 
ВЪВ ВСУ 



Център за дистанционно обучение

Инспектор   Тихомир Колев   359 631

    do@vfu.bg

Технически организатор  инж.Росица Пеева   359 583

Медиен център   Петър Павлов   359 533

Експерт „Връзки с обществеността“ Милослава Георгиева  359 643

    m.georgieva@vfu.bg

ПРАВНА КЛИНИКА

Ръководител   ас. Мария П. Петрова  359 627

ФРОНТ ОФИС

Директор      

Зам.-директор   Веселина Шопова   359 611

Сектор „Студенти“   student@vfu.bg   359 625

Сектор „Планиране“  Йоанна Недялкова   359 613

        359 520

Сектор 

„Дипломиране и сертифициране“ Николинка Даскалова  359 639

    sektor_ds@abv.bg

Сектор „Магистърски програми“ Невена Атанасова   359 525

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

Председател   Доротея Тончева   359 622

Секретар „Работа със студенти“ ас. Мария П. Петрова  359 627

    mariya.p.petrova@abv.bg

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

Ръководител   Вивияна Панайотова   359 515

    karieri@vfu.bg

РУСКИ ЦЕНТЪР
Технически организатор  Мариела Желязкова   359 636
    russiancentre@abv.bg

ПО-ВАЖНИ 
ТЕЛЕФОННИ 

НОМЕРА 
ВЪВ ВСУ 



ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОЕКТИ“
Сектор „Проекти“   Кремена Хубчева   359 523
Сектор „Еразъм мобилности“ Миглена Димитрова   359 523

ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
Ръководител   Борислава Христова   359 510
        359 511

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)
Директор    Вивияна Панайотова   359 515

ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ
Директор    проф. д-р Павел Павлов  359 616

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ
Главен счетоводител  Румяна Жекова   359 505
        359 529
Счетоводство       359 532
        359 531
Каса        359 528

Книжарница
               Стоянка Карагьозова   359 601

Работно време
от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч.

Университетски архив   
Директор    Галина Хубанова   359 630
        359 522

БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ
Директор    Марийка Костадинова  359 535

Рецепция       359 550
        359 560
                     052 355 442

ПО-ВАЖНИ 
ТЕЛЕФОННИ 

НОМЕРА 
ВЪВ ВСУ 



Единен номер за спешни повиквания – тел.: 112
Бърза помощ – тел.: 150
Пожарна – тел.: 160
Пътна помощ – тел.: 052/302 617
Телефонни справки: 11800
Информация за сменени телефонни номера – тел.: 052/66 77
МВР дежурен – тел.: 052/615 166; 166
V РПУ “Златни пясъци” – тел.: 052/353 311 
Фирми за автобусни превози:
“Биомет” – тел.: 052/770 404
“Груп” – тел.: 052/504 959
“Етап” – тел.: 052/504 808
Летище Варна – Информация – тел.: 052/573 323; 573 414 
ЖП гара – Информация – тел.: 052/630 444
Фестивален и конгресен център, билетен център – тел.: 052/685 214
Дворец на културата и спорта, билетна каса – тел.: 052/647 781
Драматичен театър “Стоян Бъчваров”, билетна каса – тел.: 052/669 652
Градска художествена галерия – тел.: 052/612 363
Археологически музей – тел.: 052/ 681 011

ВАЖНИ 
ТЕЛЕФОНИ



www.vfu.bg – ВСУ “Черноризец Храбър”

http://karieri.vfu.bg – Кариерен център на ВСУ

http://cpo.vfu.bg – Център за професионално обучение към ВСУ

www.minedu.government.bg  – Министерство на образованието и науката 

www.government.bg – Правителство на Република България

www.varna.bg – Община Варна

www.neaa.government.bg – Национална агенция за оценяване и акредитация

www.noi.bg – Национален осигурителен институт

http live varna bg:// . .  – информационен сайт за Варна

www.studentskicredit.eu – Информация за студентско кредитиране

ПОЛЕЗНИ 
ИНТЕРНЕТ 

ВРЪЗКИ

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
2020 г.
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