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 АКАДЕМИЯ ЗА ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ (АИР) 

    

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА 

СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ (НПСС) 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА 

 

.............................................................. 
 

 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е – П О К А Н А 

 

          

 От акад. проф. д-р инж. ИВАН ВЕЛИЧКОВ 

ИВАНОВ, 

Председател на Академията за иновации и 

развитие на висшето образование (АИР) в 

Република България, 

гр. София, ж.к.Дианабад, бл.30, вх.Е, ап.98 

тел. 0887 604 905, e-mail: akademia_2017@abv.bg  

от Даниел Парушев – Председател на НПСС 

    тел. 0897 496 262, daniel_parushev@npss.bg 

 

 

ОТНОСНО:  

организиране и провеждане Паисиада по случай 300г. от рождението на 

Паисий Хилендарски. От името на Академията за иновации и развитие на 

висшето образование и от наше лично име имаме удоволствието да Ви 

поканим на честванията по повод на Паисиадата, които ще се проведат на 

17.06.2022г. от 13 до 18 часа в аула Максима на УНСС гр. София. 

 

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 

 

– БУДИТЕЛ И ПАТРОН НА АИР 

 „ИСТОРИЯ, РЕАЛНОСТ, БЪДЕЩЕ” 
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МНОГОУВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,  

 

Академията за иновации и развитие на висшето образование от 

новата 2022 г. пое седмата година на своето съществуване и ефективна 

реализация дори при пандемията и кризата. По различни поводи и събития 

в тези седем години Академичният съвет на АИР Ви е изпращала  покани, 

становища и предложения, чрез които сте запознат с нейната роля и 

дейности. АИР е НПО – сдружение на преподаватели, служители и 

студенти, структурирано на териториален и професионален признак при 

специализиране на Висшите училища като икономически, технически, 

хуманитарни, изкуствоведски учебни заведения и с изградени в тях 

клонове на Академията и на НПСС. Вече почти всяко от тях е сключило 

договор и работи по проект с други ВУЗ от страната, Балканите, Европа и 

света, разменя издателски продукти, практики, квалификации, семинари, 

форуми, конференции. Като допълнителна и свързана с основния предмет 

на дейност  сдружението извършва следната полезна дейност: разработване 

на стратегии, програми, проекти, бизнес-планове; консултантски, 

маркетингови и информационни услуги; сделки с интелектуална 

собственост, както и друга незабранена от закона и свързана с предмета на 

дейност на сдружението. 

 

НПСС също успешно разгръща и утвърждава своята специфична 

дейност в академичната среда.  

 

Ще се проведат тематични конкурси, свързани с честването на 

патрона на АИР – „Паисий Хилендраски“. Темата е: „Българино, събуди 

се и дай воля на въображението и на интелекта си!“. Участниците ще 

имат възможността да се изявят в следните творчески направления: 

 

- иновации, изобретения и приложението им;  

-  есета, стихове и разкази; 

-  графики, картини, скулптури и музикални творби; 

 

Най-добрите творчески изяви ще бъдат отличени от АИР и НПСС. 

Иновациите, изобретенията и приложението им ще бъдат показани по 

времето на честванията. Ако институцията Ви желае да представи своя 

иновация и/или изобретение да пише на akademia_2017@abv.bg  

 

Крайният срок за представяне е 10.06.2022 г. 

Мейл за контакт akademia_2017@abv.bg и телефон  

за връзка 0889 521 407/ 0884 731 271/  

НПСС 0897 496 262, daniel_parushev@npss.bg 
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