
Началото - септември 1991 г. 5 години - 1996 г. 10 години - 2001 г. 20 години - 2011 г.

Бургаският свободен университет е създаден на 18 септември 1991 година с акт на Великото народно събрание. Това е уникално, позитивно явление в 

академичната история на Република България. Идеята е на група интелектуалци и научни работници, обединени в Бургаска академична асоциация, които 

смятат, че в Бургас трябва да има университет, който да задържа младите хора да учат, работят и живеят в родния си град. Признателни сме на първите апостоли 

на тази мъдра идея – членовете на Бургаската академична асоциация, на бургаското гражданство, което подкрепя и защитава идеята. На 15.11.1990 г. 

временният Академичен съвет разкрива първия факултет – Факултета по право, управление и политически науки и обявява прием по три специалности – право, 

управление и политически науки. На 3.05.1991 г. Академичният съвет разкрива 4 нови звена: Бизнес факултет, Педагогически факултет, Агрономически 

факултет и Технически колеж. Усилията и ентусиазмът на много запленени от идеята хора намират своя естествен завършек. На 17 септември 1991 г. народният 

представител  Янко Янков внася в Бюрото на Великото народно събрание предложение за създаване на Бургаския свободен университет, а на следващия ден  

18 септември 1991 г. Великото народно събрание дава статут на висше училище на университета. Незабравим е денят, в който заместник-председателят на 

Народното събрание Гиньо Ганев официално връчва решението на парламента. През 1994 и 1995 година се разкриват още два нови факултета – Факултетът по 

приложна математика и информатика и Филологическият факултет. След организационното укрепване на университета през 2000 година съществуващите 

факултети се преструктурират, някои се обединяват и се създават четири центъра, които интегрират специалности в основни области на науката – Център по 

юридически науки, Център по управленски и икономически науки, Център по хуманитарни науки, Център по информатика и технически науки.

Проф. д-р Петко Чобанов проф. дпн Галя Христозова
Президент на БСУ ректор на БСУ

Бургаски свободен  университет - 2016 г.
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БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
Íîâàòà èäåÿ â îáðàçîâàíèåòî!

25
години

От 2004 година университетът е в нова, модерна собствена сграда – най-красивата университетска сграда, която е носител на приза „Сграда на годината“. Преди 25 години създателите на 

университета, много от които и днес са с нас, прозорливо са премислили, че на България ù е нужен един такъв университет – модерен, иновативен и устремен. Университет, в центъра на който са 

студентите. Университет, който утвърждава и защитава своето мото „Новата идея в образованието“: подготовка на съвременен тип специалисти с висша квалификация, съобразена с 

международните стандарти за висше образование и адаптирана за бърза професионална реализация.  И ето -  вече 25 години на градеж - най-трудните, най-творческите, най-важните години в 

историята на едно висше училище, което достойно може да се нарече интелектуалната емблема на Бургас. Каква е равносметката – над 40 000 записани студенти, от които почти 25 000 завършили за 

25 години. Хиляди млади хора, повярвали в каузата и преимуществата на Бургаския свободен университет! Бургаският свободен университет не прави компромиси с образователните си програми, 

с качеството на обучение, с взискателността на преподавателите си. Статистическите данни през последните години показват, че от завършилите студенти 80% работят по специалността си, а само 5 

години след завършване – около 20% от тях заемат вече висши управленски длъжности. Това говори убедително и категорично – Бургаският свободен университет подготвя компетентни 

специалисти и достойно заема стабилна и авторитетна позиция. Много са значимите събития в кратката история на Бургаския свободен университет: международно и национално признание – 

университетът е член на Европейската асоциация на университетите от 2004 г., на Асоциацията на частните висши училища в България от 2003 г.; акредитиране от Националната агенция по 

акредитация и сертифициране от 2005 г. с международен сертификат по качество ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008  на всички специалности, направления и дейности на университета.

Особено важен момент е избирането на Настоятелство на Бургаския свободен университет на 12 януари 2006 година.

Всичко, което се създава е ново, а усещането да направиш нещо за първи път е уникално! И така възникват интересни и търсени бакалавърски, 

магистърски и докторски програми с добра реализация на завършилите; дистанционно и електронно обучение; много и разнообразни научни 

прояви – работа по международни и национални проекти, научни конференции и семинари с международно участие; реномирани научни 

издания – Годишник на БСУ, сп. „Бизнес посоки“, Юридически сборник, сп. „Съвременна хуманитаристика“. За студентите са създадени 

разнообразни форми за участие и активност: театрално ателие, в.„Студентски страсти“, радиопредаване „Стената“, студентска PR агенция 

„Практа“, клуб „Дебати“, клуб „Мениджър“, правна клиника, клуб по гражданскоправни науки и граждански процес, клуб по публичноправни 

науки, клуб по състезателно програмиране, клубове по салса, народни танци, фехтовка и мн. други.

Увеличава се географският периметър на студентите – те са от Бургас до Видин. Над 90 % кандидатстват единствено и само в БСУ – това са студенти с 

висока мотивация, които са направили своя категоричен избор. 

Бургаският свободен университет се ползва с утвърден международен авторитет. Подписани са договори за сътрудничество с над 120 

университета и други организации в Европа, Азия, Америка и Африка. През 1998 г.се сформира Катедра на ЮНЕСКО по „Правата на човека и култура 

на мира“. В университета е налице разностранна международна среда – има чуждестранни студенти от Русия, Казахстан, Турция, Украйна, Нигерия, Словакия, Южна Африка, Перу, Германия и др. 

Обогатени се дейностите по програмата Еразъм +, както и по „Еразмус Мундус“ и се обучават студенти от Португалия, Холандия, Тайланд, Индонезия, Малдивите, Непал. 

Първите 25 години са години на създаване, на доказване, на укрепване - най-съзидателните години в историята на университета. Перспективата е една - да продължим да бъдем „Новата идея в 

образованието“, да утвърждаваме Бургаския свободен университет като авторитетен образователен, научен, интелектуален, международен, квалификационен и културен център.

Благодарим на всички ръководители, преподаватели, служители, които през тези 25 години участваха активно в съграждането на Бургаския свободен университет!

Благодарим на хилядите студенти, че повярваха в каузата на младото висше училище и с реализацията и постиженията си затвърждават неговия авторитет! 

Честит празник!

Бургаският свободен университет – 25 години възход



проф. д-р Данаил Бончев
01.01.1991 г. - 31.01.1992 г.

проф. Иванка Апостолова
31.01.1992 г. – 30.04.1993 г.

акад.  Евгений Головински
в.и.д. 30.04.93 г. - 13.01.1995 г.

доц. д-р Борис Янков
13.01.1995 г. - 14.04.1995 г.

проф. д-р Милчо Паликарски
14.04.1995 г. - 30.07.1996 г.

проф. д-р Петко Чобанов
30.07.1996 г. - 08.02.2010 г.

проф. д-р Васил Янков
08.02.2010 г. - 28.02.2014 г.

проф. дпн Галя Христозова
от 28.02.2014 г.

Доц. д-р Евелина Динева
Ген.-майор Красимир Петров
Д-р Соломон Паси
Димитър Събков
Янко Янков
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доц. д-р Стоян Карабунарлиев 01.12.1991 г. – 31.05.1992 г.
доц. д-р Димитър Стоянов 01.11.1993 г. – 31.10.1994 г.
доц. д-р Емилия Василева 10.02.1995 г. – 21.05.1999 г.
доц. д-р Борис Янков 08.03.1996 г. – 21.05.1999 г.
проф. д-р Петко Чобанов 08.03.1996 г. – 30.07.1996 г.
проф. д-р Васил Янков 01.05.1997 г. - 08.02.2010 г.
проф. д-р Николай Колев 21.05.1999 г. – 12.03.2004 г.
проф. дпн Галя Христозова 12.03.2004 г.- 28.02.2014 г.
проф. д-р Милен Балтов от 12.02.2010 г.
доц. д-р Евелина Динева от 10.03.2014 г.

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ създаден през 1990 г. ( )
д-р Иван Анастасов 15.11.1990 г. – 15.11.1991 г.
д-р Валентин Георгиев 10.01.1992 г. – 05.04.1995 г.
д-р Таня Градинарова 05.04.1995 г. – 11.06.1997 г.
доц. д-р Атанас Василев 11.06.1997 г. – 16.11.1998 г.
проф. д-р Емилия Къндева 17.11.1998 г. – 07.01.2004 г.

БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ (създаден през 1991 г.)
проф. д-р Петко Чобанов 03.05.1991 г. – 10.03.2014 г.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ (създаден през 1995 г.)
проф. дфн Иван Куцаров 08.03.1996 г. - 12.10.1999 г.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ (създаден през 1991 г.)
доц. д-р Мария Ганева 03.05.1991 г. – 01.07.1999 г.

АГРОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ (създаден през 1991 г.)
проф. дсн Петко Петков 03.05.1991 г. – 20.03.1993 г.
доц. д-р Борис Янков 20.03.1993 г. – 13.01.1995 г.      
проф. дсн Иван Михов 29.10.1996 г. - 18.12.1999 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ (създаден през 1994 г.)
доц. д-р Павлик Рахнев 03.05.1994 г. - 28.05.1999 г.

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
(създаден през 1994 г.)
доц. д-р Иван Пашов 25.02.1994 г. - 20.09.1997 г.
доц. д-р Марин Маринов 20.09.1997 г. - 18.12.1999 г.

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ (създаден през 2000 г.)
проф. д-р Момяна Гунева от 07.01.2004 г.

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ (създаден през 2000 г.)
проф. д-р Васил Янков от 10.03.2014 г.

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ (създаден през 2000 г.)
проф. д-р Димитър Юдов 18.12.1999 г. – 10.03.2014 г.
проф. д-р Радостин  Долчинков  от 10.03.2014 г.

ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ (създаден през 2000 г.)
доц. д-р Галя Христозова 04.02.2000 г. – 19.05.2004 г.
доц. д-р Евелина Динева 19.05.2004 г. – 10.03.2014 г.
доц. д-р Мария Алексиева от 10.03.2014 г. 

РЪКОВОДСТВО НА БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
РЕКТОРИ

Акад. проф. дтн Иван Попчев
Чл. кор. проф. д-р Александър Янков
Проф. дпн Галя Христозова
Проф. д-р Васил Янков
Проф. д-р Момяна Гунева
Проф. д-р Димитър Юдов
Проф. д-р Лина Анастасова

Проф. д-р Петко Чобанов 
председател на Настоятелството

Любомир Левчев
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Създаване на Бургаския свободен университет  - 18 септември 1991 г.

Обучение на първите чуждестранни студенти - от Германия  и от Турция

Първо участие в проект по програма „Темпус“

Първо издание на „Юридически сборник“

Първи научни конференция в БСУ  -  в Педагогическия и в Бизнес факултета

Обединяване на факултети и създаване на центрове - ЦИУН, ЦЮН, ЦХН, ЦИТН

Първи преглед на Студентско научно творчество - от 2004 г. с национално, а от 
2011 г. с международно участие

Създаване на Катедра на Юнеско по „Правата на човека и култура на мира“

Първи  договор по Еразъм  с Техническия университет в Кемниц, Германия

Първи доктор хонорис кауза на БСУ - академик Евгени Матеев

Начало на в. „Студентски седмичник“  (от 1998  г.  „Студентски страсти“)

Създаване на CISCO  мрежова академия на Бургаския свободен университет12.

Приемане в Асоциацията на частните университети в България13.

Влизане в новата сграда на БСУ  (носител на приза „Сграда на годината“)14.

Приемане в Европейската асоциация на университетите (ЕUА)15.

Създаване на Правна клиника към Юридическия факултет16.

Сертифициране с международен сертификат по качество ISO 9001:200017.

Създаване на Студентски център за кариера и развитие18.

Първо научно списание "Бизнес посоки“ -  специализирано научно издание
на ЦИУН

19.

Създаване на Театрално ателие20.

Създаване на студентска PR агенция „Практа“21.

Издаване на сп.“Съвременна хуманитаристика“ (индексирано  от „EBSKO“)22.

Първа докторска програма (по социални дейности)23.

Първо лятно училище с преподаватели и със студенти от Казахстан24.

25. Първи студенти по програма „Еразмус Мундус“ от Тайланд, Индонезия, 
Малдивите

25 значими събития за 25 години 
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години
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Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет

Проф. д-р Петко Чобанов 
Президент на Бургаския свободен 
университет

Академик Антон Дончев 
писател

Проф. Улрих Зибер 
Директор на Института „Макс Планк“ 
във Фрайбург, Германия

Негово  Всесветейшество 
Вселенския патриарх 
Вартоломей Първи 

Джефри ван Орден 
депутат в ЕП, отговарящ за присъеди-
няването на България към ЕС

Любомир Левчев
поет 

Томас А. Менса  
Председател на Международния 
трибунал по морско право 

Проф. Александър Янков  
Председател на Българската асоциация по 
международно право

Абдуллах Гюл
Вицепремиер и Министър на външните
работи на Република Турция 

Академик Евгени Матеев 
икономист и политик 

Министри на образованието за Бургаския свободен университет - Из „Почетната книга на университета“

Плакет ”Доктор хонорис кауза”

Пано ”Доктор хонорис кауза”

Огърлица”Доктор хонорис кауза”

02.06.1995 г. 05.12.1999 г. 29.04.2002 г. 12.05.2003 г. 

12.05.2005 г. 

Академик Иван Попчев
учен 

12.05.2006 г. 19.04.2007 г. 

14.03.2008 г. 

Яп де Хоп Схефер 
генерален секретар на НАТО

19.11.2010 г. 26.03.2010 г. 

29.03.2013 г. 

Проф. дпн Дина Джусубалиева 
Ректор на Хуманитарно-техническия
университет в Алмати, Република Казахстан

04.12.2015 г. 24.06.2016 г. 

ДОЦ. Д-Р СЕРГЕЙ ИГНАТОВ

Пожелавам на 
Бургаския свободен 

университет 
да продължи да бъде Лидер в 

системата на висшето 
образование в България 

и да утвърждава 
университетската идея 

като особен свят на свобода.

АКАД. СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ

Уважаеми колеги! 

Прекланям се пред  Вашите 
постижения. 

Вие сте прекрасен пример за 
бъдещето на висшето 

образование в България. 

ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА

Поздравявам ръководството 
на БСУ за амбицията и 

отговорността към българското 
висше образование. 

Упоритостта, знанията и 
уменията на студентите са 

доказателство за постигнатите 
успехи и високото качество. 

Пожелавам успех на 
ръководството, 

преподавателите и студентите.

МИГЛЕНА КУНЕВА

Уважаеми  преподаватели  и  
студенти, 

желая Ви много успехи в 
работата, с която сте се заели. 

Вярвам, че  ще  успеете, 
вярвам, че знанието променя 

света, дава  кураж, отваря 
обществото. 

От това има нужда България в 
Европейския съюз!

ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛ  ВЪЛЧЕВ

Силно съм впечатлен от 
условията, реда и високия 

академичен дух в 
Бургаския свободен 

университет. 
На всички преподаватели, 

служители и студенти желая  
здраве, успехи и воля да 

посрещат 
предизвикателствата на 

бъдещето.
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