
Скъпи читатели,
„Мислете свободно и растете с устрем!” 

Ето това е пътят, който следва екипът на 
вестника – да дава шанс за разгръщане на 
индивидуалния потенциал. Това мото е като 
двигател за човешката мисъл и би помогнало 
на всеки да получи по-добро образование и 
квалификация, по-добра основа за успешна 
реализация и пълноценен живот. 

В настоящия брой се откроява 
осезаемо присъствието на студентите 
репортери, творческият им дух и търсещата 
усъвършенстване мисъл. Прекрасно е, 
когато мечтите стават реалност и носят 
светлина в душата. 

Вестник „Студентска искра” навърши 
56 години и с гордост твърдим, че е е едно 
от най-старите университетски издания в 
България. Екипът благодари на тези, които 
застанаха зад идеята „Студентска искра” да 
продължи да живее, на тези, които вярват в 
нас, и на всички читатели и съмишленици!

Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор 
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Живецът на Апостоловия завет
Мая Сапунджиева

Станало е навик да пускам своите вълнения 
измежду сгушилите се в кьошетата на съзнанието 
си мисли за извечната жадувана значимост в 
живота – свободата на духа. ...И то всеки път, 
когато „кладата” Левски разгори позакърпената 
ни с минало сияние родовата памет за „дързост 
и постоянство” (един от многото му завети), за 
добродетелността и свободата като висша ценност 
и изпитание...

...Във време, когато духовното наследство 
на Апостола трябва да ни служи не само да 
напомняме на задрямалата си чест стойността на 
свободата като личен феномен, а за да превърнем 
посланията на Дякона в наша жизнеспособна мисия. 
Годините прехвърлят на всяко следващо поколение 
същината на горящата натура на Неуловимия... Уж 
с надеждата да бъдат утешени всички наши лоши 
страсти. Какво научихме от Левски? Ние, българите, 
сме единни в своето 
отрицание; солидарни – 
в гнева и недоверието си; 
сговорни – в нелогичната 
си последователност да 
искаме да дишаме свободата 
си, а да не знаем като как 
изглежда тя, и да чакаме 
някой друг да ни я разкаже 
и да ни покаже как се случва 
освобождението – от 
предразсъдъци, табута, 
щампи, комплекси, вини. 
А Левски просто ни го 
е завещал: „Всичките 
неразбории, зависти, укори, 

произлизат повечето от глупостта и са причина за 
разделянето на един народ на части и [тогава от 
него] не остава нищо... За отечеството работя, байо! 
Кажи ми ти мойте и аз твоите кривини, па да се 
поправим и всички да вървим наедно!”. Единението 
ни трябва да обърне своя знак от минусови към 
плюсови стойности, за да се случат заветите на 
Дякона! Не бива да разчитаме да получим своето 
спасение от генетично унаследената си, казват 
мнозина, наша несрета само в неговите послания. 
Избавлението ни е както в заряда на авторитета 
на историческата реалност на Апостола, така и в 
нашия осъзнат избор да ваем и печелим свободата 
си всеки ден. 

Защото освен история, която да помним, за 
да не повтаряме грешките на миналото, трябва 
да участваме и в правенето на своето бъдеще, 
своето ново възраждане! А за това се нуждаем 
и от „възторг”, и от „прекрасна положителност”! 

По традиция на 19.02.2014 г. членовете на Студентския съвет при Русенския 
университет поднасят венец в памет на Васил Левски в СОУ „Васил Левски” 
в Русе. Тази година сред академичната младеж се зараждат и много въпроси: 
„Нима ако Васил Левски не бе патрон на едно училище, нямаше изобщо да 
съществува паметник в града?; „Защо тук няма монумент на Апостола и 
къде гражданите отбелязват тази значима за всички нас дата?”; „Нима той 
не е достоен?”...

След полагането на венеца бе посетено и Народно читалище „Васил Левски”. 

То впечатлява с това, че работещите в него познават историята и живота на 
Васил Иванов Кунчев в детайли, че притежават нещо много ценно – живеят 
в сърцата си с любов към този велик българин – любов, която би трябвало 
да се предава и съхранява в душата на всеки от нас.

Историята, преклонението и фактите мотивираха студентите от Студентския 
съвет при Русенския университет да започнат кампания за събиране на 
средства за изграждането на мемориал на Апостола в града.

Студентски съвет при Русенски университет

Студенти – спасители
„Не се чувстваме герои, направихме едно добро 

дело, защото няма нищо по-ценно от човешкия 
живот”, споделиха пред кореспондент на БГНЕС 
студентите спасители от Русенския университет – 
Максим Асенов и Симеон Симеонов. На 05.02.2014 г. те 
избавиха от пламъците 81-годишна русенка и нейната 
съквартирантка. 22-годишните четвъртокурсници 
следват специалност „Автоматика и информационно-
управляваща техника” в Русенския университет. 
Максим е от Плевен, а Симеон – от Търговище. 

Малко след 5 ч. сутринта двамата се прибирали от 
приятелско събиране. Минавайки покрай горящата 
къща на ул. „Неофит Рилски”, чули викове за помощ. 
„Решихме да погледнем какво става. Едната стая 
беше вече в пламъци! Влязохме да проверим дали 
има хора и се обадихме на пожарната. Помъчих 
се да вляза в другата стая – не можах! Вътре не 

можеше да се диша”, описва случилото се Симеон. 
Студентите обяснили на полицаите и 

пожарникарите, отзовали се само минути след 
подадения от момчетата на тел. 112 сигнал, че в 
къщата има две необезопасени газови бутилки, 
ползвани за отопление. „Отдръпнахме се на 30-
40 м от къщата и оставихме пожарникарите да си 
свършат работата”, довършват разказа си Симеон 
и Максим. Момчетата направили всичко, което 
счели за нужно, а уплахата ги подминала, защото 
не са имали време да мислят за това: „Сметнахме, 
че е по-важно да помогнем на хората в къщата. Не 
сме се замисляли дали може да стане нещо с нас”. 

От пожарната изразиха специална благодарност 
на двамата студенти за доблестната постъпка и 
за бързата им адекватна реакция, помогнала за 
спасяването на пострадалите жени. 

По материал 
на информационна агенция БГНЕС

На 10 декември 2013 г. проф. д.т.н. Христо 
Белоев, ректор на Русенския университет, бе 
удостоен с най-високата академична титла 
ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА на Менделовия 
университет в гр. Бърно, Чехия
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Специалности в Русенския университет за учебната 2014-2015 г.,  
по които ще се извърши прием след средно образование:
№ СПЕЦИАЛНОСТ Форма на обучение Факултет
 Инженерни специалности
1. Земеделска техника и технологии Редовно Задочно АИФ
2. Мениджмънт и сервиз на техниката Редовно Задочно 
3. Климатизация, хидравлика и газоснабдяване Редовно Задочно 
4. Аграрно инженерство Редовно  
5. Машинно инженерство Редовно Задочно МТФ
6. Механотехника и мехатроника Редовно Задочно 
7. Мениджмънт на качеството и метрология Редовно  
8. Материалознание и технологии Редовно Задочно 
9. Индустриално инженерство Редовно Задочно 
10. Строително иженерство Редовно
11. Електроенергетика и електрообзавеждане Редовно Задочно ФЕЕА
12. Компютърно управление и автоматизация Редовно Задочно 
13. Електроника Редовно Задочно 
14. Компютърни системи и технологии Редовно Задочно 
15. Телекомуникационни системи  Редовно Задочно 
16. Информационни и комуникационни технологии Редовно  
17. Информационни и комуникационни технологии (англ. ез.) Редовно
18. Електроинженерство Редовно Задочно Ф-л Сс
19.  Автомобилно инженерство Редовно
20. Транспортна техника и технологии Редовно Задочно ТФ
21. Технологиии и логистика на водния транспорт Редовно
22. Технология и управление на транспорта Редовно Задочно
 Инженерни с биологична и химична насоченост
23. Екология и техника за опазване на околната среда Редовно  АИФ
24. Химични технологии Редовно  Ф-л Рз
25. Биотехнологии Редовно  
26. Технология на храните Редовно  
 Неинженерни специалности
27. Промишлен дизайн Редовно  АИФ
28. Растениевъдство Редовно
29. Маркетинг Редовно Задочно ФБМ
30. Международни икономически отношения  Редовно  
31. Икономика Редовно  
32. Европеистика и многостепенно управление Редовно  
33. Европеистика и глобалистика (на англ. ез.) Редовно  
34. Бизнес мениджмънт Редовно Задочно 
35. Публична администрация Редовно  
36. Индустриален мениджмънт  Редовно Задочно 
37. Начална уч. педагогика и чужд език (англ., нем. и фр. ез.) Редовно  ФПНО 
38. Предучилищна и началнa училищна педагогика Редовно Задочно 
39. Социална педагогика Редовно Задочно 
40. Компютърни науки  Редовно Задочно 
41. Информатика и информационни технологии в бизнеса Редовно Задочно  
42. Педагогика на обучението по математика и информатика Редовно  
43. Български език и история Редовно  
44. Финансова математика Редовно  
45. Право Редовно Задочно ЮФ
46. Педагогика на обучението по български език 
 и чужд език (фр., англ., рум. ез.) Редовно  Ф-л Сс
47. Педагогика на обучението по физика и информатика Редовно  
 Обществено здраве и социални грижи
48. Социални дейности Редовно Задочно 
49. Кинезитерапия Редовно  ФОЗЗГ
50. Ерготерапия Редовно  
51. Медицинска сестра Редовно  
52. Акушерка Редовно  

Забележка: Специалност „Строително инженерство” е в процедура по акредитация. Документи за нея ще 
бъдат приемани след получаване на положителна оценка от НАОА.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2014–2015 г.
Предварителни 

кандидатстудентски изпити 
за учебната 2014–2015 г.
В Русенския университет се въвежда за 

пръв път електронно (онлайн) подаване на 
кандидатстудентски документи. Достъпът до 
интернет страницата за онлайн кандидатстване 
е на адрес https://online.uni-ruse.bg или с връзка 
от главната страница на университета http://
www.uni-ruse.bg. Разработена е специална 
процедура за онлайн кандидатстване и срокът 
за подаване на документи е постоянен – от 
03.02.2014 г. до 02.07.2014 г. Приемането на 
документи, с които се прави заявка за участие 
в даден изпит, става до два работни дни преди 
датата на съответния изпит.

Въвежда се постоянен срок за прием на 
кандидатстудентски документи в Русенския 
университет от 03.02.2014 г. до започването на 
учебната 2014/2015 г. 

Определени са повече дати за предвари-
телните кандидатстудентски изпити. Първите 
предварителни изпити са предвидени за 15 и 16 
февруари 2014 г. и са под формата на ЕДИНЕН 
ПРИЕМЕН ИЗПИТ (ЕПИ) във вид на тест, 
състоящ се от две части – обща и специална, 
по избор. Предварителните изпити ще се 
провеждат на всеки две седмици до средата на 
април. Целта е кандидатите да се явяват повече 
от един път, за да образуват състезателния си 
бал за съответната специалност по най-високата 
получена оценка. Подробна информация за датите 
и изпитите е обявена на сайта на университета 
и в кандидатстудентския справочник.

Уточнен е списъкът със специалности, за 
които ще се провежда предварително класиране 
и записване на студенти за 50% от плановите 
места по държавна поръчка в редовно обучение. 

СПЕЦИАЛНОСТИ:
• Специалности в Русенския университет: 

Земеделска техника и технологии; Мениджмънт 
и сервиз на техниката; Климатизация, хидра-
влика и газификация; Машинно инженерство; 
Механотехника и мехатроника; Мениджмънт 
на качеството и метрология; Материалознание 
и технологии; Индустриално инженерство; 
Електроенергетика и електрообзавеждане; 
Компютърно управление и автоматизация; 
Електроника; Компютърни системи и технологии; 
Телекомуникационни системи; Информационни 
и комуникационни технологии (на български или 
на английски език); Транспортна техника и тех-
нологии; Технология и управление на транспорта; 
Технологии и логистика на водния транспорт; 
Индустриален мениджмънт; Компютърни науки; 
Информатика и информационни технологии в 
бизнеса; Начална училищна педагогика и чужд 
език; Педагогика на обучението по математика 
и информатика; Български език и история. 

• Специалности във Филиал - Силистра: 
Електроинженерство; Автомобилно инженер-
ство; Педагогика на обучението по български 
език и чужд език (английски, френски, румън-
ски); Педагогика на обучението по физика и 
информатика.

• Специалности във Филиал - Разград: 
Химични технологии; Биотехнологии; Техно-
логия на храните.
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За учебната 2014–2015 г. приемът е над 2800 места за студенти в бакалавърското и магистърското 
обучение за редовна и задочна форма. Бройките по държавна поръчка се запазват приблизително 
същите като миналата учебна година.

За учебната 2014–2015 г. ще се извърши прием след средно образование в 52 специалности.
Нови специалности  Професионално направление
Растениевъдство (агроном) Растениевъдство
Строително инженерство Архитектура, строителство 
  и геодезия
Специалности с променено наименование и обновено съдържание
Специалност Професионално направление
Технологии и логистика на водния транспорт Транспорт, корабоплаване и авиация
Автомобилно инженерство (Филиал - Силистра) Транспорт, корабоплаване и авиация
Педагогика на обучението по математика и информатика Педагогика на обучението по двойка
  специалности

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2014–2015 г. 
Изпити по време

на лятната кампания
Конкурсните изпити ще се проведат в 

интервала от 5 до 13 юли 2014 г. в градовете 
Русе, Силистра, Разград, Плевен и Монтана.

КЛАСИРАНИЯТА са както следва:
1-во класиране – до 15 юли; 
2-ро класиране – до 21 юли.

КАМЪКЪТ НА СЪДБАТА
Проф. д-р Иван Палов

Литературният дебют на Мария Николова 
вече е факт. Книгата „Камъкът на съдбата” е 
първа част от трилогията „Мия в магьосни-
ческия свят”. 

Обикновеното и необикновеното съжи-
телстват в хармонично единство у младата 
авторка. Нейното чувство за самосъхранение, 
борбеният ù дух, хъс и мечти са четирите 
неща, които я отличават от връстниците ù и 
я правят толкова самоуверена. 

Убеден съм, че този, който я познава, 
вярва на написаните в романа думи: „... Тя 
не искаше слава и пари, а само едно голямо 
приключение, една история, на която всички 
да се възхищават!...” Тя иска да докаже на себе 
си и на семейството си, че талантът ù би могъл 
да има безгранична стойност. 

А нейният талант наистина е безспорен – да 
мисли, обобщава, записва и пее. Мария успява 
да преплете преживяното и с нейните вижда-
ния за живота да започне повествованието 
на книгата си така, че да вмъкне и три тайни. 
Тайни, които карат читателя да продължава 
да поглъща с увлечение всеки ред от творбата. 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

ДАТА НАЧАЛЕН 
ЧАС ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ ПРОВЕЖДА СЕ  

В ГРАД 
6 юли (неделя) 9:00 ч. Рисуване Промишлен дизайн Русе
7 юли (понеделник) 9:00 ч. Моделиране Промишлен дизайн Русе

8 юли (вторник) 9:00 ч.
ЕПИ
(История на 
България)

Икономическо-управленски 
специалности; Право; Социална 
педагогика; ПНУП; Български език и 
история; Социални дейности

Русе; Силистра; 
Разград; Плевен; 
Монтана

9 юли (сряда) 9:00 ч. ЕПИ
(Български език)

Право; ПНУП; НУПЧЕ; Социална 
педагогика; Български език и 
история; Педагогика на обучението 
по български език и чужд език;
Социални дейности; 
всички инженерни специалности; 
икономическо-управленски и
информатични специалности; 
Биотехнологии; 
Химични технологии;
Технология на храните; 
Растениевъдство

Русе; Силистра; 
Разград; Плевен; 
Монтана

10 юли (четвъртък) 9:00 ч.

ЕПИ 
ОТП по механика 
и техническо 
чертане;
ОТП по електро-
техника и 
електроника;
Математика;
Информатика 
и ИТ; 
Икономическа 
география на 
България

Всички инженерни специалности;
икономическо-управленски и 
информатични специалности;
Финансова математика; 
Биотехнологии; 
Химични технологии;
Технология на храните;
Растениевъдство

Русе; Силистра; 
Разград; Плевен 
Монтана

11 юли (петък)

9:00 ч. Английски език;
Немски език

МИО; Европеистика и 
многостопанско управление; 
Европеистика и глобалистика; 
Европеистика и глобалистика (англ. 
език); НУПЧЕ; Информ. и комуник. 
технол. (англ. език); Педагогика на 
обучението по български език и 
чужд език

Русе

9:00 ч.
Английски език;
Френски език;
Румънски език

Силистра

12 юли (събота) 9:00 ч. ЕПИ
(Биология)

Кинезитерапия; Ерготерапия; 
Социални дейности; Екология и 
ТООС; Биотехнологии; Химични 
технологии; Технология на храните; 
Растениевъдство; Медицинска 
сестра; Акушерка

Русе; Разград

12 юли (събота) 13:00 ч. ЕПИ
(Химия)

Екология и ТООС; Биотехнологии; 
Технология на храните; Химични 
технологии; Растениевъдство

Русе; Разград

13 юли (неделя) 9:00 ч.
Оценка на 
двигателната 
култура

Кинезитерапия Русе
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Действащи проекти в Русенския университет
Продължение от брой 379

В. „Студентска искра” започна нова рубрика по представяне на 
действащите в университета проекти. Към месец ноември 2013 г. те са 
56 на брой. В следващите наши издания те ще бъдат презентирани по 
групи според финансиращата ги програма.

Във втора група са включени образователни проекти.
Финансираща програма: ERASMUS
• Future Education and Training in Computing: How to support learning 

at anytime anywhere с ръководител проф. д-р Ангел Смрикаров. Целта 
на проекта е въвеждане на иновативни технологии в образованието, 
развиване на интегрирана обстановка за компютърно обучение, което 
включва електронно обучение, нови програми, студентски изложбени 
форуми, повишаващи качеството на образованието.

 • „Зелен и безопасен пътен транспорт в местните общини” с ръ-
ководител проф. д-р Антоанета Добрева. Главната задача е академичен 
състав от 6 европейски университета да разработи съвместен модул за 
зелен и безопасен пътен транспорт в местните общини. Учебните дис-
циплини са ориентирани към екология, безопасност и организация на 
транспорта в местните общини.

 • „Задвижване на бъдещето с нулеви емисии и използване на 
човешката сила в транспортните средства” с ръководител проф. д-р 
Антоанета Добрева. Съгласно проекта академичен състав от 9 евро-
пейски университета трябва да изгради съвместен модул за задвиж-
ване на бъдещи транспортни средства с нулеви емисии и използване 
на човешка сила. Учебните дисциплини са ориентирани към екология, 
проектиране, практически измервания и оценка на разработените от 
студентите веломобили.

 • „ISEKI FOOD 4  за иновации в хранителната верига чрез мо-
дернизация на изследванията в областта на храните” с ръководител 
доц. д-р Иванка Желева. 

• „Съвременни стандарти за пренос на данни за индустриална 
автоматизация” с ръководител гл. ас. инж. Мария Герасимова Попова. 

Цели се обучението на студенти – бакалаври и магистри, в прилагане-
то на съвременни технологии за събиране, обработка и предаване на 
данни в системите за автоматизация.

 • „Хоризонти в обучението по физика” с ръководител доц. д-р 
Надежда Нанчева. 

• „Стратегическо изравняване на обучението по електроинженер-
ство и информационни технологии в европейските институции за 
висше образование” с ръководител доц. д-р Нина Бенчева. Основният 
замисъл е задълбочено изследване, на база на което да се разработят мо-
дели за начините, по които институциите за висше образование в Евро-
па, обучаващи в областта на електроинженерството и информационни-
те технологии, могат да отговарят на съвременните предизвикателства.

 • „Студентска мобилност: обучение и практика, мобилност на 
служителите” с ръководител доц. д-р Юлиана Попова. Предназначе-
нието му е изграждането на  студентска мобилност с цел обучение, сту-
дентска мобилност с цел практика, преподавателска мобилност с цел 
обучение, обучение на персонала на ВУ и преподавателска мобилност 
на служители от предприятия.

 • „Партньорство с Грузия, Армения и Азербайджан” с ръково-
дител проф. д-р Кирил Бързев. Целта е обучение на бакалаври, магис-
три, докторанти и обмяна на опит на преподаватели от Грузия, Арме-
ния и Азербайджан.

• „Иновации и креативност за живота” с ръководител гл. ас. Лилия 
Тодорова. HINT е разработен в отговор на конкретни проблеми, свър-
зани с плаването по вътрешните водни пътища, транспорт, подчертани 
от Дунавската комисия и набелязани в Стратегията на Европейския съ-
юз за региона на р. Дунав, или стратегия „Европа–2020” по отношение 
на мобилността на работната сила и недостиг на достатъчно персонал 
в сектора и изпълняване на набелязаните мерки в транснационалния 
план за действие, изготвен в рамките на NELI.

Информацията е предоставена от  Центъра за  
европейска интеграция и международно сътрудничество

Проект FUSION – първите крачки  
по един многообещаващ път

Илияна Бенина, Никола Бенин

От 16 до 19 декември 2013 г. Чианг Май – старата столица на Тай-
ланд, бе домакин на работна среща за обсъждане на Меморандума за 
сътрудничество между университетите от Европа и Азия по проекта 
FUSION, финансиран по програма ERASMUS MUNDIS на Европей-
ския съюз. Илияна Бенина и Никола Бенин – координатори от Русен-
ския университет, успяха да видят „отвътре” идеята на FUSION и да 
усетят сърцето на Тайланд. 

Проектът има за цел да насърчи партньорството на бързо разви-
ващите се азиатски страни, като Афганистан, Бангладеш, Бутан, Не-
пал, Пакистан, Китай, Индия и Тайланд, със страни от Европейския 
съюз – България, Германия, Франция, Унгария, Италия, Швейцария и 
Обединеното кралство. Това ползотворно партньорство ще допринесе 
за осъществяване на мобилност между преподаватели, студенти и слу-
жители от двата континента и за споделяне на добри практики и науч-
ни постижения. Продължителността на проекта е до 2017 г. 

По време на първата среща на партньорите Илияна Бенина и Ни-
кола Бенин представиха РУ „Ангел Кънчев”. Всички участници бяха 
впечатлени от съвременния вид на университета, от неговото възходя-
що развитие през годините и от множеството проекти, които реализи-
ра. По време на обсъжданията координаторите от азиатските универ-
ситети проявиха интерес към различните специалности, по които тех-
ните студенти ще могат да се обучават. Въпреки че повечето от тях за 
първи път научиха за Русенския университет, те се убедиха, че той до-
стойно се нарежда сред европейските и азиатските висши учебни за-
ведения. 

Нова лаборатория в Електрофакултета
Доц. д-р Рада Кършакова

Над 75 занятия с експерти от практиката ще провеждат в нова лабо-
ратория студентите на Електрофакултета от летния семестър на учебна-
та 2013-2014 г. Тя е обзаве-
дена със средства по проек-
та „Актуализиране на учеб-
ни програми във факултет 
„Електротехника, електро-
ника и автоматика” в съ-
ответствие с изискванията 
на пазара на труда”, по кой-
то 95 учебни програми на 
дисциплини от всички спе-
циалности на факултета се 
преработват съвместно с 
фирми от бранша. 

На 30 януари лентата на новата лаборатория прерязаха ректорът 
проф. Христо Белоев и деканът на факултета доц. Валентин Стоянов. 
Специални гости на откриването бяха: Асен Даскалов от „Щайнере-
лектроник” ЕООД; Стефан Йорданов, управител на „Дан Електроник” 
ООД; Росен Велев, управител на „Дартек” ООД; Светлана Стефанова, из-
пълнителен директор на Джи Ел Си ЕАД. Тези фирми са ангажирани с 
рецензирането на новите учебни програми и ще осигурят експерти за 
практическото обучение на студентите в лабораторията. По мнение на 
доц. Стоянов реализацията на този проект извежда в приоритет прак-
тическата подготовка на бъдещите инженери и оптимизира интеграци-
ята на академичното обучение с реалната технологична работна среда.

Бизнес и мениджмънт
80 студенти ще преминат подготовка за 

професионална реализация по европейския 
проект „Повишаване пригодността за заетост 

на студентите от специалности „Индустриа-
лен мениджмънт” и „Стопанско управление” 
на Факултет „Бизнес и мениджмънт” на Русен-
ския университет чрез участие в сътрудничест-
во между университетите и предприятията.

Целта е да се повиши пригодността за зае-
тост на бъдещите бакалаври, като им се окаже 
съдействие за трудова реализация чрез включ-
ването им в иновативни подходи за сътрудни-
чество между университетите и предприятията.



ФЕВРУАРИ 2014 5

Владислав Иванов
Още като ученик съм изградил за себе 

си добра система за усвояване на знания 
благодарение на педагогическия подход в МГ 
„Баба Тонка”, най-вече с помощта на класния 
си ръководител – Мирослава Костадинова, и 
конкуренцията на съучениците си. Ключът 
е в доброто разпределение на времето през 
сесията и системното учене през семестъра. 
Немалък принос има и подкрепата на колегите.

Васил Козов
Всеки ден по малко, но редовно. Това е 

най-добрият и доказан метод. Ако човек сяда 
всяка вечер да преговаря това, което е записал 

през деня в университета, то той няма как да не 
запомни поне най-важните неща. Вниманието 
по време на занятия е най-големият принос 
за моя успех.

Георги Георгиев
Зад всяка победа се крие упорство, търпение 

и много консултации. Без добра основа няма 
как да се постигне желаната цел. Човек трябва 
да има по-широк мироглед.

Страница 5 подготвиха:
Кадер Сахлим, V курс, Право

Кристина Иванчова, V курс, Право
Паула Ивайлова, III курс, БЕИ

Студент на годината – 2013
На пръв поглед те са като повечето интелигентни  

млади хора – активни, идейни, мотивирани и 
напористи. Но община Русе им засвидетелства 
особено внимание не само заради отличния 
им успех, но и за високите им постижения в 
научноизследователската дейност. Нашите 
първенци споделят за успехите си днес, като 
мислят за своето бъдеще.

Зададохме им следните въпроси:
1. Как избрахте да кандидатствате в Русенския 

университет? 
2. Кое е най-голямото Ви постижение?
3. Промени ли се с нещо животът Ви след 

връчването на отличието? 
4. За какво ще използвате получените от 

наградата средства? Смятате ли да инвестирате 
в нещо?

5. Как организирате свободното си време? 
Имате ли хоби?

6. В каква сфера искате да се реализирате?
7. Какво би Ви мотивирало да останете да 

работите в България?
8. Как се виждате след 10 години?
Ето и отговорите:
Владислав Росенов Иванов, III курс, Право. 

Роден и израснал в Русе, 
завършил МГ „Баба Тонка”. 
Като ученик е печелил 
математически състезания. 
Притежава сертификати 
за владеене на английски 
език. Участвал е в научни 
конференции.

1. Споделях със 
съученици, проучих кои 

са най-добрите  възможности и се ориентирах към 
Русенския университет. Той беше единственият 
ми избор, тъй като обучението тук е на високо 
ниво и не исках да напускам Русе.

2. Може би именно „Студент на годината”, 
защото е резултат от всички реализирани преди 
това успехи.

3. Не мога да кажа, че животът ми се е променил 
съществено. Не съм се възгордял. Единствено 
мотивацията ми за успехи се повиши още повече.

4. Смятам да даря една месечна стипендия 
на децата сираци.

5. През свободното си време обичам да излизам 
с приятели, да гледам футбол и да свиря на китара.

6. Надявам се да се реализирам по специалността 
си и искам това да стане в България. Чрез наученото 
искам да помагам на колкото се може повече хора.

7. В България проблемите не са малко и 
мисля, че е време младото поколение да се заеме с 
преодоляването им. Вече съм решил, че ще остана. 
Становището ми е продиктувано от патриотизъм 
и вяра, че положението в България ще се оправи.

8. Виждам се като практикуващ юрист и вече 
създал свое собствено семейство. Надявам се, 
че ще поддържам тесни контакти с голяма част 
от колегите си.

Васил Веселинов Козов, III курс, Компютърни 
системи и технологии. 

Завършил СОУЕЕ 
„Св. Константин-Кирил 
Философ”. Участвал е в 
олимпиади по математика и 
теоретична електротехника. 
Притежава сертификати 
по английски език, има 
отличен успех.

1. Светлото бъдеще е 
в науката, а в момента най-бързо развиващите 
се технологии са компютърните. Ще ми се да 
мога да участвам активно в развитието им, за да 
допринеса с каквото мога за напредъка на нашия 
град и държава, а надявам се – и на света.

2. Това, че познавам толкова добри специалисти в 
областта си както в лицето на своите преподаватели, 
така и на своите колеги. За мен контактите и 
работата в екип са най-важното, с което мога 
да се похваля.

3. Това признание ми показа, че когато човек 
се отнася сериозно към поставените му задачи, 
усилията му се възнаграждават. То също ме 
мотивира да работя, дори по-усърдно.

4. За мен най-добрата инвестиция е 
образованието. Смятам да използвам средствата 
като помощни за пребиваването си в Прага по 
проекта ,,Еразъм”.

5. Когато съм в университета, не ми остава 
много свободно време, но по време на ваканциите 
обичам да излизам с приятели или да стоя 
вкъщи пред компютъра. Все още се уча да чета 
на компютъра си, а не от хартиен носител, но е 
доста трудно.

6. След като завърша магистратура, мисля 
да работя известно време, за да натрупам опит, 
а после – ако всичко върви по план, да започна 
собствен бизнес.

7. Коректното отношение на всички около 
мен, както и добри условия за развитие на 
собствена дейност.

8. Като успял млад човек, който е направил 
много и добри контакти в страната и чужбина.

Георги Георгиев, II курс, МИО. 
Роден и израснал в 

Русе, завършил Английска 
гимназия „Гео Милев”. 
Печелил е редица престижни 
конкурси и е участвал в 
много конференции, сред 
които Панаир на знанието и 
иновациите, Международният 
конкурс по физика в Москва, 
докато е още ученик. Носител 

е на сертификат от конкурса YES (Young and 
Energetic Scientists).

1. Обичам много своя град и не се и замислих 
да избера друг университет освен РУ „Ангел 
Кънчев”. Голямо влияние за решението ми оказа 
както неговата висока акредитация, така и добре 
подготвените му преподаватели. 

2. Трудно ми е да изтъкна някое от многобройните 
си отличия, защото всяка победа, всяко завоевание 
е оценка за качествата. Вероятно станах носител 
на признанието „Студент на годината” в резултат 
на всичко постигнато от мен до този момент.

3. Чувството след получаването на подобно 
отличие е много приятно и действа стимулиращо. 
Трудът ми е оценен, но въпреки това продължавам 
да бъда същият човек.

4. Финансовите средства смятам да инвестирам 
в образованието си и в нови конкурсни проекти.

5. В свободното си време обичам да чета и 
да се занимавам с математика. Любимите ми 
спортове са голфът и тенисът. 

6. Желая да се реализирам в сфера с повече 
икономика и дипломация. 

7. Искам да работя за благото на България, 
дори и ако съм на пост извън пределите на 
държавата. За това ме амбицират историята на 
родината и славните й времена, които съвсем 
не са отминали. 

Желая една по-силна и просперираща българска 
икономика. 

8. Не съм сигурен какво ще се случи, но след 
10 години ми се ще да заемам дипломатически 
пост в международна фирма, която да гарантира 
икономическата стабилност в България.

Клуб „Млад журналист“ представя…

Семинар по етика
На 21 февруари в Русенския университет  

се проведе семинар „Етични стандарти в 
работата на преподавателя във висшето учи-
лище”. Лекцията на д-р Надежда Йонкова от 
Института за държавата и правото при БАН, 
секция „Публично-правни науки”, бе изнесена 
пред 150 преподаватели и служители, които 
представляват ръководния състав на универ-
ситета и административния персонал. След 
лекцията се състояха дискусии с участниците, 
организирани в пет работни групи. 

Семинарът се реализира по проекта „Усъ-
вършенстване на системата за управление 
в Русенския университет за осигуряване на 
прозрачност и ефективност”, финансиран по 
ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Споделено: Как се става отличник
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Клуб „Млад журналист“ представя…
Мечтайте и вярвайте в себе си като тях

Ванина Грозева, магистратура по Европеисти-
ка и публична администрация

Ежегодно в Русенския университет постъпват 
близо стотина младежи от Турция, Украйна, Мол-
дова, Албания и други страни, дирещи подходя-
ща държава за придобиване на желаното образо-
вание. Най-предпочитаната за тях специалност е 
„Кинезитерапия”, немалко са инженерните и ико-
номическите специалности, като общият брой на 
тези студенти е около 500.

Тези млади хора напускат дома, семейството, 
родното и тръгват към чуждото и неизвестното. 
Попадат на ново място, в непозната среда, заоби-
колени от незнайни хора, говорещи език, различен 
от майчиния, виждат и съпреживяват други оби-
чаи, бит и култура. Те са чели за университета ни 
много, но реалността се приема различно. Стресът, 
който ги огражда, се оказва сериозен и ако трябва 
да се съхраняват и спасяват сами в неизвестното, 
може би не биха се поколебали да си вземат пър-
вия възможен билет в обратна посока. 

Какво в действителност им се случва?

Тук още на гарата ги посреща доброжелател-
ството на две от служителките на Дирекция „Чуж-
дестранни студенти”, „хващат ги за ръка” и ги по-
веждат към университета. Впечатляват ги веднага 
сградите – чисти, внушителни и дружелюбни, це-
лият кампус – облян от слънце и „облечен” със зе-
ленина, както и бързащите и усмихнати млади хо-
ра – чудесно допълнение към строгия академичен 
интериор. Веднага идва и усещането, че това е точ-
ното място, където са искали да учат, да се забавля-
ват и да пораснат.

Срещата им с директора на Дирекция „Чуждес-
транни студенти” – доц. Красимир Мартев, е въл-
нуваща и незабравима. Това е човекът, който взе-
ма важните решения за учебната им дейност, от 
него зависят детайлите по администрирането им 
в България, а грижовността му за тях личи още в 
първия миг.

В канцеларията на Дирекцията ги посреща 
друга служителка с ярко присъствие. Усмивката й 
е заразителна, а погледът й стопява сякаш без по-
мен „треперещата” у тях допреди миг боязън. Раз-
бират, че са на прага на място с невероятни при-
ключения. И постепенно осъзнават, че Русе е град 
с традиции в културата.

Предстои им обучение по български език, както 
и по няколко общообразователни предмета. И така, 
ежедневието им препуска с по няколко часа на ден 
общуване с 4-5 преподаватели, които много обик-
ват. Така е с най-малките през първата година. А 
в редовните курсове има много други, отдавна из-

вървели пътя на чуждестранния студент и сега ве-
че са наравно с българите: някои – учещи за бака-
лаври, други – за магистри, дори и за докторанти. 

И в целия този лабиринт на чуждоземното 
общността на чуждестранните студенти владее 
своя територия, където 
се чувства най-сигурна и 
защитена. Там няма зна-
чение от коя държава ид-
ваш. Щом принадлежиш 
към тази общност, ти си 
по-различен – с не толко-
ва чистия си български 
език, търсиш себеподоб-
ни, макар и от по-горни 
курсове, а от българите 
най-близки са ти хора-
та от „твоята” дирекция. Тези хора са поели всич-
ки твои грижи, знаейки къде и как живееш, какво 
ти липсва, стигат ли ти парите, здрав ли си, как се 
чувстват твоите роднини и близки, и правят всич-
ко, за да „бъдеш успешен”. Дори когато понякога 

искаш да си по-самостоятелен, те са твои-
те изповедници в трудни моменти, те раз-
бират и сълзите, и усмивките ти, галят те и 
те целуват майчински, правят компромиси 
и са възпитателно строги.

И това съвсем не е всичко. Точно тези 
служители от университета генерират го-
лямата част от важните събития в живота 
на чуждестранните студенти в Русе. Искат 
те да се сближат с българщината, да се при-
общят към честваните в университета ва-
жни годишнини, да станат неразделна част 
от цялата академична общност. Именно те 
пишат поздравителни писма до родителите 

за успехите на техните деца, канят бащите и май-
ките да видят къде и как учат синовете и дъщери-
те им и така да станат съпричастни на заслужени-
те от техните наследници награди.

С трепет и вълнение ежегодно през месец май 
се подготвя специален концерт, на който чуждес-
транните младежи от всички курсове показват та-
лантите, които владеят. Предоставят им се записи 
от предходни тържества, за да потънат в атмосфера-
та на събитието. Дава им се шанс да импровизират 
това, на което са способни. И точно тук става ясно 
– като че ли те се явяват на най-отговорното състе-
зание в живота си – трябва да покажат не само как-
во могат, но и да представят достойно нацията си.

В първите години на това интересно събитие е 
битувала традицията всяка страна да демонстрира 
своята специфична култура. В последно време сту-
дентите залагат на личните си умения и толерант-
ността към останалите. Какъв по-емоционален мо-
мент от този е, да видиш на концерта с каква енер-
гия и плам в очите българи, турци и албанци тан-
цуват заедно! Или как младежите от Молдова иг-
раят български народен танц с носии, осигурени 
от танцовия ансамбъл на университета! И докато 
едните репетират, другите се радват заедно с тях. 

След концерта Дирекцията винаги организира 
за студентите екскурзия из България по историче-
ски обекти и места, показващи неземните красоти 
на българската природа. Проследих във Facebook 
целия архив със снимки на Дирекцията от 2009 г. 
насам. Впечатлих се и от мотото: „Тук сме заедно – 

въпреки различията си! Заедно можем всичко!”. 
Няма снимка без усмивки – от екскурзиите до де-
ловите занимания, от награждаванията всяка годи-
на за Студентския празник и Деня на славянската 
писменост до Коледните тържества. Там наистина 

са и най-добрите – отлич-
ниците, тези с творчески 
завоевания и други спо-
собности и положител-
ни качества. И ректорът 
проф. Белоев, и директо-
рът на Дирекция „Чуждес-
транни студент” – доц. 
Мартев, са заедно с тях, 
засвидетелствайки важ-
ността на чуждестранни-
те студенти за академич-

ното ръководство.
Позволих си да провокирам мои колеги чужде-

нци, като ги попитам кое събитие от миналата го-
дина ги е впечатлило най-много. С изненада кон-
статирах, че това е Коледното тържество. Там бъл-
гарските младежи са разказвали за традициите и от-
белязването на Светлия празник, а чуждестранни-
те студенти от Гърция, Сирия и Турция с огромно 
желание са украсявали сурвакници. Вече като ма-
гистри, усетих в думите им самочувствието, че са 
се научили „добре да плуват” в български води, да 
предават усвоеното на своите сънародници – не са-
мо да оцеляват, а и да се състезават с най-добрите!

Не подминах и служителките от Дирекцията. 
По тяхно мнение колкото и различни помежду си 
да са тези млади хора, толкова „еднакви са те в своя-
та чиста душевност и искреност”. А дамите обичат 
всичките еднакво – руси и бели, мургави и сине-
оки, за тях те са „нашите деца”, които по за 4-5 годи-
ни идват и си отиват, отнасяйки със себе си споме-
ните за едни прекрасни студентски години в Русе.

Самият доц. Мартев повече от 15 години 
доказва, че той е „локомотивът” на Дирекцията. 
Ежегодно обикаля много държави, за да провежда 
кандидатстудентска кампания, разнася славата на 
университета ни и с гордост говори за дипломираните 
вече чуждестранни студенти. Наясно е и с най-
малките подробности за живота на всеки един в 
България, неуморно приема предизвикателствата 
с настъпилите промени в системата на висшето 
образование и за чуждестранните младежи.

Стремежът да бъдат преодолявани граници-
те на възможностите в осъществяването на една 
мечта я прави още по-красива и обичана, още по-
силно ни привързва към нея. Убедена съм, че и за 
чуждестранните студенти всяка от мечтите се раж-
да от непрестанния труд на мелничката на въобра-
жението им. Неговият чист извор пък е по детски 
наивната, но несломима вяра, че няма невъзможни 
неща, няма неизпълними желания в този чуден и 
шарен свят, макар и в пределите на друга държава. 

Ще ми се всички възпитаници на Русенския 
университет да учат с усещането, че възможност-
ите са тук и трябва да се възползват от тях, да меч-
таят по-дръзко, да вярват в способностите си, да 
създават приятелства за цял живот и в крайна 
сметка да заключат, че техният Русенски универ-
ситет има много специално място в живота им. 
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Русенският университет е нашият университет за нас – студенти-
те, докторантите и преподавателите. Но той е наричан наш и от коле-
гите чужденци, които учат или работят в него. Клуб „Млад журналист” 
се обърна към четирима души от Гърция, Албания, Украйна и Молдо-
ва, които споделиха своите впечатления от университета, академичните 
взаимоотношения и образователната ни система. Всеки от тях е извър-
вял труден път, за да учи в България. Попитахме ги дали са се сблъскали 
с „културен шок” при пристигането си тук и какво харесват у българите.

Александра Химонас, Гърция, I курс, МИО
България е прекрасна страна. Това беше една 

от причините, заради която избрах да уча тук, но 
не и единствената. В Гърция, за съжаление, нямах 
големи възможности да се запиша в добър уни-
верситет, което ми бе мечта. Образованието тук е 
по-добро и по-евтино. Не мога да кажа че съм пре-
живяла „културен шок”, стъпвайки на българска 
почва, защото вече бях посещавала страната, пре-
ди да почна да следвам. Преподавателите ме при-
еха като всички останали студенти – без никаква 

разлика, а колегите от първия момент ме включиха в компанията си, не-
зависимо че сме от различни култури. Най-много у българина ми харес-
ва това, че е гостоприемен.

Най-ценното в българската образователна система според мен е, че се 
учат само предмети, свързани със специалността – за разлика от гръцки-
те университети, където се изучават от 10 до 14 дисциплини и повечето от 
тях са безполезни за студентите.

Лаерт Нина, Албания, V курс, Право
Аз съм с български произход и вкъщи гово-

рим на стар български език. Мислех, че и тук го-
ворите по същия начин, ала когато дойдох да уча, 
разбрах, че не е така. Избрах България, защото 
като предимство отчитам факта, че тя е държава 
членка на Европейския съюз. 

Не съм изпитвал точно „културен шок”. Исти-
ната е, че съвсем не сте това, което показват меди-
ите. Напротив: като общество сте културни, при-
ятни, весели и търпеливи. Намирате време за удо-

волствие: след работа или след университета не се затваряте в домовете 
си, а ако имате финансова възможност и ресурс от време, предпочитате 
да излезете с приятели на по бира, да гледате заедно мач. Ако искате не-
що, го правите, весело ви е на душата, знаете как да се забавлявате.

За мен най-стойностното в българската образователна система 
са преподавателите: техният метод на преподаване, отношението към 
студентите – винаги готови да отговорят на нашите въпроси и да ни под-
готвят по най-добрия начин. 

Студентите и преподавателите ме приемат като един от всички. За мен 
единствената бариера в началото беше, че не знаех езика на добро ниво, 
ала след като положих усилия, резултатът не закъсня. Днес общувам сво-
бодно. Никога не съм се чувствал чужд тук.

Игор Анатолиевич Шелудко, докторант по Икономика и управле-
ние към катедра Мениджмънт и бизнес развитие. 
Роден е в Пологи, Украйна. В България е от сеп-
тември 2005 г.

В начало на 90-те години Министерският съвет 
започва страхотна политика за завръщане на чуж-
денците от български произход в България. В рам-
ките на тази политика е утвърдено постановление, 
което определя преференциални условия за обуче-
ние на такива граждани. Така чужденци от българ-
ски произход могат да кандидатстват за обучение в 
българските вузове с такси и стипендии, близки до 

тези за българските граждани. Повечето студенти от Украйна, Молдова и 
Казахстан идват в България да учат по тази линия. Така започна и моя-
та история.

Харесвам Русенския университет. Той може да даде достатъчно за 
формиране на един специалист. Например преподавателите никога не са 
ми отказвали допълнителна помощ.

Висшето образование в България е на достъпно ниво. Семестриални-
те такси на повечето специалности на собствена издръжка не надвиша-
ват 1000 лв. Има голям избор на места по държавна поръчка. В този слу-
чай семестриалната такса е много по-ниска.

Трябва да призная, че дори да имам български корени, не се бях сре-
щал с много българи, преди да дойда тук. Културният шок беше голям. Не 
можех да говоря добре езика. Поради това беше изключително трудно да 
се боря с всекидневните проблеми. Дори едно отиване до магазина изгле-
ждаше като невероятно предизвикателство.

За мен българите са добронамерени. Те рядко решават да доказват 
своята правота чрез сила. Това определя неповторим климат на спокой-
ствие и колегиалност. Колкото и да говорят самите българи, че се чувст-
ват добре само ако на комшията му е зле, всъщност българинът е честен 
и добронамерен. Той може да се радва и за успехите на другите, може и 
да помага.

Не съм се сблъсквал с враждебно отношение, основано на национал-
ността ми. Забелязах, че щом чужденецът се интересува от езика, кул-
турата и традициите, търси местни приятели, то местното население е 
склонно да се отнася към него много добре. Един мой съквартирант от 
Истанбул например много се стараеше да подобри знанията си по бъл-
гарски, гледаше български филми, слушаше българска музика. Отноше-
нието към него от страна на българите стана изключително топло. Той ус-
пя да открие десетки приятели русенци, които винаги са готови да му по-
могнат с каквото и да било.

Защо избрах да продължа да уча в Русенския университет и записах 
докторантура? Така се получи, че бях записал магистратура в УНСС. 
Не мога да кажа нищо лошо за конкурента на Русенския университет, но 
нещо ми липсваше в София. Големият град постоянно те кара да приемаш 
неговия стил на живот. Определено не бях готов да сменя умиротвореното 
Русе със суетливата София. Искрено харесвам Русе и усещам взаимност. 
Дори да съм в другия край на света: „На спомените брулещият вятър / 
във Русе ще ни връща пак и пак!”. (Из Химна на Русенския университет.)

Сергей Игорев Калинков, Молдова, магистър по Право, асистент 
по Международно частно и Вещно право в Русенския университет. В 
България е от септември 2006 г. 

За мен България е втора родина, за-
щото, ако се завърнем назад към исто-
рията, град Твърдица в Република Мол-
дова, където е моят дом, е бил основан 
от българи, дошли от Твърдица, Сливен-
ско. Те успяха да запазят всички българ-
ски духовни ценности, традиции, оби-
чаи и да ги предадат на сегашното поко-
ление. Днес Твърдица е един от най-раз-

витите градове в Южна Молдова. Центърът на града е един от най-краси-
вите в южните райони на страната. Тук впечатляващо се разпростира ог-
ромният Дворец на културата, потънал лятно време в цветя. В градин-
ката пред двореца е поставен монумент на известния български револю-
ционер и апостол на България – Васил Левски. Всяка година младежите 
от Твърдица заминават за България, където получават добри знания и са-
мо година след началото на обучението владеят до съвършенство българ-
ския литературен език. 

Избрах България, защото имах желание да посетя своята прародина, 
да получа силна образователна основа и да уча тази специалност, която 
ми лежи на сърцето. Да мога да избера онази професия, която наистина 
ще ми доставя удоволствие, респективно – да мога да приложа своите зна-
ния, за което много се радвам. 

Когато пристигнах за пръв път в България, останах изумен от бъл-
гарската култура, празници и обичаи – всичко това живее в българския 
народ и в Молдова. Но най-много бях впечатлен от Фестивала на чуж-
дестранните студенти, по традиция провеждан всяка година в Русенския 
университет, в който с удоволствие участвах и продължавам да участвам. 
На този фестивал всеки има възможност да прояви както своите артис-
тични, така и музикалните си дарования. Девизът „Заедно в различията” 
е неоспорим аргумент за това, че е запазена духовната връзка между бъл-
гарите в България и българите в Република Молдова. 

Продължава на страница 8

Клуб „Млад журналист“ представя…
За образованието, мечтите и успехите



8 ФЕВРУАРИ 2014

Клуб „Млад журналист“ представя…

Новите лица на Студентския съвет – преживяно и споделено

Продължение от страница 7
Винаги съм се отнасял с голямо уважение към понятието „качествен”. 

Всяко нещо трябва да се върши добросъвестно и отговорно. Именно та-
къв белег като „качествен” съм усетил в българската образователна 
система и конкретно в нашия университет и в специалност „Право”. Го-
лям принос имат моите преподаватели, на които се възхищавам и винаги 
ще им бъда благодарен за основата, която ми дадоха. Благодарение на то-
зи сериозен подход реализирах своята мечта и продължавам да се разви-
вам в предпочитаната от мен област. 

Преподавателите от Юридическия факултет изиграха главната роля, 
за да получа това богатство от знания и да мога да разбера философията 
на тази сложна наука. Винаги усещах добронамереност, честност, искре-
ност, обективност, естественост от тяхна страна. Мисля, че изброените 
качества говорят за доста неща, но най-важното е – студентите от Русен-
ския университет трябва да се гордеят със своите наставници. Никога не 
трябва да забравят, че всеки един преподавател е вложил част от своята 
душа във всеки един от нас. Студентският ми живот беше много интере-
сен и богат – както с приятни, така и с трудни моменти. Моите колеги ви-
наги се отнасяха с уважение към мен, подкрепяхме се в напрегнатите ми-
нути на изпитите. И сега, когато сме завършили университета, се среща-
ме и си казваме хубави неща. 

Коя черта на българина харесвам най-много? Винаги съм се прекла-
нял пред хората с чувство за хумор, който е добронамерен и остроумен. А 
българинът определено притежава чуство за хумор. И при нас, в Молдо-
ва, е така – твърдишкият народ също е запазил тази хумористична черта. 
Аз съм любител на вицове и хумористични истории, които непрекъснато 
чета и с удоволствие разказвам. Освен това събирам и реални смешни ис-
тории, които са се случвали в нашия град.

НАЙ-ТРУДНАТА ДУМА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Александра Химонас
Най-сложна и трудна за изговаряне се оказа възвръщаемост.
Лаерт Нина
В началото езикът ми беше труден, ала днес не е така. Успях да го нау-

ча бързо, защото започнах да го практикувам веднага. Все пак и специал-
ността ми го изисква, по-голямата част от изпитите ми бяха устни. Спом-

ням си, че съсредоточавам се ми отне малко повече повторения.
Игор Шелудко
Това е лула. Повечето хора я произнасят като уууа.
Сергей Калинков
В Твърдица се говори български. В нашите среднообразователни учи-

лища винаги се е преподавало и продължава да се преподава български 
език и литература. В училище те бяха едни от любимите ми предмети. С 
удоволствие четях творенията на българските писатели и поети. Това бе-
ше една много добра езикова подготовка, преди да дойда в България. Раз-
бира се, в началото бе налице  езикова бариера, но именно в България съм 
подобрил литературния си език. Затова не съм се сблъсквал с такива ду-
ми, които да ми създават затруднения. 

ЛЮБИМ БЪЛГАРСКИ ПОЕТ
Александра Химонас
Христо Ботев. Най-много обичам „Моята молитва”.
Лаерт Нина
Заради специалността, която съм избрал, не ми остава много свобод-

но време за поезия, ала да, разбира се, че имам любим поет: Христо Бо-
тев и „Хаджи Димитър”. Чел съм и произведения на Христо Смирненски.

Игор Шелудко
Прекланям се пред творчеството на великия Христо Ботев – истин-

ски гений. Той е една невероятна личност, един уникален живот. Харес-
вам стихотворението му „Хаджи Димитър”. С думите той успява да нари-
сува в нашето въображение цели картини. 

Сергей Калинков
Любимият ми български творец винаги е бил и ще бъде Христо Бо-

тев – прекрасен поет и революционер. Човек, страдал за своя народ и бил 
съпричастен с него. В училище сме учили неговите произведения, като 
във всяко едно от тях се усеща голямата обич към родината. Харесва ми 
именно с това, че не само е писал произведения, но и се е борил в името на 
свободата на своя народ. Любимото ми негово стихотворение е „Елегия”.

Материалът е подготвен от: гл. ас. д-р Мира Душкова; Лора Вълчева, 
V курс, Право; Людмила Стоянова, магистратура по Европеистика и 
публична администрация; Евгения Манова, V курс, Право 

Мария Матеева, V курс, Право

Датата е 3 декември, часът e 17:10 и аз прис-
тигам пред Заседателната зала в Ректората на 
Русенския университет. Вратата е отворена и 
пространството бързо се изпълва с хора. Сту-
дентският дух витае навсякъде около мен – об-
съждат се бъдещи изпити, предстоящият сту-
дентски празник – опит и съвети се предават от 
курс на курс. Заседанието на Студентския съ-
вет е на път за започне.

Местата бързо се запълват и настроения-
та постепенно се променят, варирайки в ши-
рок спектър – от притеснение до превъзбуда, от 
оживена разговорливост до стеснителна мъл-
чаливост. Столовете са заети от различни лич-
ности, обединени от общ интерес, който над-
нича от лицето на всеки – желанието за работа 
в името на студентската общност, за изява на 
тази сцена – очевидно нова за повечето от мла-
дите хора в тази зала.

Присъствието ми е забелязано още в първи-
те минути – Елена Захариева, зам.-председател 
на състава на предходния Студентски съвет, се 
приближава към мен с предложение да съдейст-
вам на институцията. Оставам с впечатлението, 
че това миниобщество е всъщност широко от-
ворено към всеки студент, който предлага или 
търси помощ. Впечатлението ми се затвържда-
ва през следващите минути при разглеждането 
на точките от дневния ред. Но преди това тряб-

ва да преминат рутинните процедури по про-
верка на присъстващите, удостоверена с при-
съствен лист, и преглед за наличие на кворум, 
необходим за вземането на решения. Елена За-
хариева предлага да ръководи настоящото засе-
дание, в което трябва да се изберат новите ръ-
ководни органи на Съвета и да се попълнят ко-
мисиите. Предложението й е прието с единоду-
шие, със същия резултат завършва и гласува-
нето на точките от дневния ред.

 Съвещанието започва с отчет на бюдже-
та. Средствата, с които разполага институция-
та, и начинът им на изразходване са нагледно 
обяснени на членовете. Измежду разходите са 
и многото награди за отличили се студенти и 
студентски клубове, което допълва представата 
ми за съдействието на Съвета към всевъзмож-
ни студентски инициативи и прояви, утвърж-
даващи името на университета. 

Следващите точки водят до кулминацията 
на заседанието – избор на ръководни органи и 
попълване на комисиите. На избор подлежат 
длъжностите на председателя, заместник-пред-
седателя, където са обособени две позиции, и 
секретаря. Двама от членовете на Съвета изди-
гат своите кандидатури – Елена Захариева (IV 
курс, ФБМ) и Кристиян Цонев (IV курс, ФБМ). 
И двамата са членове на предходния Студент-
ски съвет, където са заемали ключови позиции. 

На вниманието на останалите са предста-

вени техните речи. И в двете ясно се откроява 
стремежът за популяризиране на Студентския 
съвет като институция и на неговите дейности с 
цел стимулиране връзката между Съвета и сту-
дентите за подобряване условията в младежка-
та академична общност. И двамата акцентират 
върху необходимостта Съветът да работи като 
екип. Все пак обаче позицията на председате-
ля е само една и членовете гласуват убедител-
но в полза на Елена Захариева – с 23 гласа „за”. 
Новоизбраният председател предлага опонента 
си за една от позициите на заместник-предсе-
дател, а за другата кандидатурата се издига ак-
тивният по време на цялото заседание Никола 
Жиков, обучаващ се по магистърска програма 
към ФЕЕА. Той призовава за по-голямо право 
на глас на студентите. И двете кандидатури по-
лучават единодушното одобрение на членове-
те. Последна остава позицията на секретаря, за 
която се кандидатира Габриела Попова – ФОЗЗГ. 
Тя подчертава значимостта на функциите на се-
кретаря, който администрира всички дейности 
на Съвета и държи печата му. Кандидатурата й 
е одобрена от всички присъстващи. 

Последвалото формиране на комисиите про-
тича с активното участие на новоприетите чле-
нове, които съобразно интересите си попълват 
съществуващите комисии: Комисия по култу-
рата, занимаваща се с организиране на бало-
ве, четения и др., като в състава й се включват и 
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Интервю на Мария Метеева с Елена Захариева
Бихте ли открехнали вратата на Вашата организация, за да ни раз-

криете същността - като структура и дейност, на Студентския съвет.
Студентският съвет е административен орган на РУ „Ангел Кънчев”, 

установен от Закона за висшето об-
разование. Съставя се на квотен 
принцип по факултети и има 2-го-
дишен мандат. 

През учебната 2013-2014 г. бяха 
проведени делегатски събрания, в 
резултат на които бе сформиран нов 
студентски съвет. Той включва 40 сту-
денти – представители от всички фа-
култети на Русенския университет, 
Филиал – Силистра, Филиал  – Раз-
град и от докторантите. Участващите 
в този орган са членове и на Общото 
събрание, а някои от тях са избрани 
и за членове на Академичния и Кон-
тролния съвет, факултетните съвети 
и съветите на филиалите. 

Освен активното участие в структурите на университета нашата дей-
ност е насочена и към студентите. Главната ни цел е да им осигуряваме под-
крепа в образованието и професионалната им ориентация. 

През изминалата учебна година успяхме да удовлетворим желанието 
на студенти от различни факултети да посетят места, които ще им бъдат 
от полза с оглед придобиването на практически опит според професио-
налното направление, към което са се ориентирали. 

Студенти от Транспортния факултет посетиха първия автомобилен про-
изводител в България – Great Wall, в Ловеч. Бъдещи юристи успяха да усетят 
моменти от живота на затворниците в Плевен. Колеги от МТФ гостуваха 
във фирма „Спарки Елтос” АД в Ловеч, произвеждаща електроинструмен-
ти, заваръчни конструкции, селскостопанска техника, транспортни и стро-
ителни машини. Младите енергетици пък имаха шанс да видят АЕЦ „Коз-
лодуй”. Всички те придобиха практически опит и знания, макар и за ден. 

Студентският съвет организира и различни културни и спортни меро-
приятия, добавящи приключенски дух в академичния живот на бъдещите 
специалисти. Дано те им оставят приятни спомени! 

Отдавна сте в състава на Студентския съвет. Какъв бе първона-
чалният Ви мотив да се включите?

Влязох в структурата на Студентския съвет във втори курс и съм част 
от него от три години. Беше ми интересно какво представлява този орган и 
какво правят студентите. Оказа се, че е нещо наистина интересно и бях впе-
чатлена. Затова продължавам да съм част от живота и работата на Съвета.

Промени ли се мотивацията Ви през годините, видяхте ли различ-
ното лице на Съвета?

Промени се и мисля, че към по-хубаво. Успях да се мотивирам доста и 
затова се реших да стана председател.

На събранието многократно се подчерта нуждата от работата в 
екип. Това ли е най-важното за осъществяване на дейностите на Съвета?

Това е най-важната част. В Студентския съвет работят 40 човека и още 
5-6 сътрудници. Всички допринасят с идеи и действия, а така се постигат 
много по-големи резултати.

Как смятате да постигнете тази екипна работа с новия състав, с 
хора, които не се познават?

Това е нещо, което в момента се опитвам да постигна – със събира-
ния и опознаване. Когато организираме определени събития, хората съ-
що се сплотяват.

Какви дейности могат да се предприемат, за да се популяризира ра-
ботата му?

Най-вече студентите се информират покрай събитията, които орга-
низираме. За съжаление в Русенския университет, а предполагам и в по-
вечето други университети, много малко студенти се обръщат към Сту-
дентския съвет с въпроси.

Имате ли идеи как студентите могат да научат повече за рабо-
тата на Съвета?

Може би чрез университетския вестник като за начало и от сайта на 
Съвета.

По какви въпроси могат да се обръщат те към Вас? В какви обла-
сти Вие като екип бихте могли да им съдействате?

По абсолютно всякакви въпроси, особено относно образованието си. 
Разбрах, че Съветът се занимава и с подобряване на условията в 

общежитията.
В Студентския съвет имаме Комисия по социално-битовите пробле-

ми, ангажирана да помага, доколкото може, в тази насока. В края на ми-
налата година се случи нещо много хубаво – общежитията преминаха към 
структурата на университета. Очаква се в най-близко време решението да 
влезе в действие.

Вие сте последен курс, предстои Ви скорошно дипломиране. Отго-
ворник сте и на Първо общежитие. Как ще съумеете да съвместите те-
зи дейности с поста на председател на Съвета?

Най-вече с добра организация, макар че натоварването ми е голямо 
и дейностите отнемат голяма част от времето ми. Интересно е как ще се 
случват нещата през летния семестър, защото той е пълен с инициативи 
и събития. Предстоят ни „Мис и Мистър „Русенски университет”, Strong 
man, а мен ме очаква и писане на дипломна работа.

Какви са амбициите Ви за бъдещето след дипломирането Ви във фа-
култет „Бизнес и мениджмънт”?

След дипломирането като бакалавър ми предстои и придобиването на 
магистърска степен.

Ориентирали ли сте се конкретно към някоя специалност?
Мисля да продължа в направлението „Бизнес администрация”, което 

е продължение на специалност „Стопанско управление”, по която се обу-
чавам  в момента.

С какво искате да Ви запомни Студентският съвет? С какво иска-
те да останете в историята му?

Интересен въпрос! Най-вече с това, че искам да се работи за образова-
нието на студентите, да им се помага да се развиват личностно, с това, че 
съм много положителен човек. Искам да допринеса всички да бъдат един 
добър и мотивиран екип за работа.

През цялото време сте усмихната, което е невероятно и създава мно-
го добро настроение. А тези нови лица остават и следващата година...

Да, и те могат да постигнат много.

председателите на всички активни клубове към 
Русенския университет; Комисия по социални-
те въпроси, ангажирана основно с проблеми, 
свързани с настаняването и живота в студент-
ските общежития, като съставът й се изграж-
да с по един представител от седемте факулте-
та на университета; Комисия по спорта, уреж-
даща вътрешни турнири и други спортни проя-
ви; Комисия по стипендиите, която участва при 
проверката на документите, подадени от кан-
дидатите за стипендии; преустроената Комисия 
по международните отношения, отговаряща за 
отношенията, възникващи във връзка с меж-

дународния обмен на студенти; Комисия, зани-
маваща се с мултимедията на университета. 

Заседанието продължава с избор на съ-
трудници, подпомагащи дейностите на Съве-
та, коментар на бъдещите събития и обсъжда-
не на нови идеи. 

Цялото заседание протича със засилено чув-
ство за установяване на приемственост между 
стария Студентски съвет и новите му лица. То-
ва обосновава необходимостта изборът на ръ-
ководните му органи да се осъществи от члено-
вете му, които са заемали позиции и в предиш-
ния състав на Съвета. По този начин те се стре-

мят да въведат новоизбраните членове, които 
за пръв път гледат през очите на този орган, в 
дейностите му, в организацията му, в тънкости-
те при упражняване на правомощията му. Цел-
та е да открият и възпитат новите лидери, кои-
то трябва да продължат да реализират връзка-
та между студентската и ръководната общност, 
както и да се обучат новите лица в работата по 
защита на студентските права и подобряване на 
условията, при които протича животът и обра-
зованието в Русенския университет.



10 ФЕВРУАРИ 2014

Клуб „Млад журналист“ представя…

Образованието  
през моите очи  
и в моето сърце

Екатерина Петрова, I курс, Ерготерапия

Студентите и висшето образование като 
цяло са една доста обсъждана тема. Поколе-
нието между 12- и 18-годишна възраст счита 
образованието за нещо маловажно и не оце-
нява шансовете, които то им предоставя. Об-
разованието ни помага да бъдем личности, 
а не просто хора в тълпата. Науката и обуче-
нието имат за цел да ни покажат как да раз-
вием онези качества, които са ни заложени, 
онези способности, с които ще бъдем полез-
ни на себе си и на околните. Дават ни въз-
можност да учим в престижни университе-
ти, какъвто е и нашият университет – Русен-
ският университет „Ангел Кънчев”.

Ако трябва да бъда честна, повечето от 
нас  нямат идея защо го посещават. Много 
често болната амбиция на някои родители 
принуждава децата да бъдат висшисти – не-
разумна идея, защото има хора, които нямат 
възможността да се образоват, а тези, които 
я имат, не я осъзнават и просто учат нещо, 
без да знаят защо го учат.

Аз също съм студентка, в първи курс, 
но съм на мнение, че образованието е нещо 
изключително ценно и важно. Ние сме 
младото подрастващо поколение, от което 
зависи бъдещето на родината. Ние сме тези, 
чийто глас трябва да се чуе, но това трябва 
да е глас, който говори за смисъла, а не 
глас, който изрича неосъзнати и глупави 
брътвежи. Замисляли ли сте се поне веднъж за 
усещането, когато сте постигнали нещо сами, 
когато вземете изпит след много старание и 
последователен труд, за удовлетворението, 
което изпитвате след успеха! Самочувствието, 
което придобиваме, е на умни и успешни хора, 
а не на хора, които са въздух под налягане. 
Може да смятаме, че дискотеките, кафенетата, 
купоните и студентският живот са по-важни 
от това да се трупат знания и опит и да се 
изграждаме като личности, но идва моментът 
в живота, в който това омръзва. Сега градим 
бъдещето си, сега определяме това, което ще 
бъдем! Дали ще станем хора, от които има какво 
да се научи, или ще бъдем субекти, ежедневно 
маещи се как да прехранят семействата си, 
мислейки: „Защо не учих?! Може би щях да 
бъда инженер, добър ерготерапевт, прекрасен 
лекар и какво ли още не!”.

В ръцете ни сега е зародишът на наше-
то бъдеще! Ние решаваме дали да го из-
хвърлим, или след това да откъснем добър 
и качествен плод. Замислете се – толкова ли 
е трудно да осъзнаем, че животът не е само 
купони и дискотеки, а е и много други по-ва-
жни неща?! Ние можем да изберем дали да 
бъдем част от него като нещо значимо и ис-
тинско, или да останем неуки, оплакващи се 
как държавата ни пропада. Затъва, да, но ако 
не направим нещо, и ние ще затънем с нея!

Клуб „Роботика”
Людмила Стоянова, магистратура по Европе-
истика и публична администрация

Мястото, където въображението и техниката 
раждат своите роботи герои и победители, е новият 
клуб „Роботика” в РУ „Ангел Кънчев”. Основан в 
началото на април 2013 г. от студенти ентусиасти 
от Машинно-
технологичния 
ф а к у л т е т  и 
Ф а к у л т е т  п о 
електротехника, 
електроника и 
автоматика, той 
бързо добива 
популярност и 
макар с кратка 
„ ж и т е й с к а ” 
история успява да 
представи идеите 
си на национално 
ниво. 

Само седмица след формирането си той се 
включва в Националното състезание по роботика в 
София в „Деня на роботиката-2013” на Технически 
университет-София. Там извоюва първата си 
купа и сребърен медал. Печели две първи места 
в категориите „Следене на линия” и „Минисумо”, 
две втори в същите категории и едно трето в 
свободния стил. Участва в Третата национална 
конференция и изложба на ИСИР (Институт по 
системно инженерство и роботика) – „Роботика 
и интелигентни системи-2013”. По-късно, през 
същата година, се състезава в „Робо Лига България”, 
където взема много призови места в категориите 

„Следене на линия”, „Минисумо”, „Суперлиния” и 
„Лабиринт по линия”. 

Седмицата на роботиката във Варна също не е 
пропусната от нашите студенти. Там те получават 
една първа и три втори позиции. За 2013 г. „Роботика” 
събира общо 5 купи, 6 медала и много грамоти – 
чудесен старт за толкова млад клуб. 

Един от най-известните и обичани роботи 
се оказва малкият ДЖЕРИ. Конструиран е с цел 
да следи линия, като разполага със сензори за 
разграничаване на черно и бяло. ДЖЕРИ донася 
на клуба 3 златни отличия и се оказва, че е един от 
най-бързите роботи в страната. 

Освен сухоземни роботи русенското младежко 
обединение прави и летателни апарати, наречени 
КОПТЕРИ. Те са безпилотни и мултироторни, 
управляват се дистанционно или автономно и са 
практически приложими в почти всяка човешка 
дейност – бизнес, реклама, журналистика, тв продукции, 

филмова индустрия, спорт, култура, образование, 
развлечения, хоби, научни изследвания, охрана, 
проследяване... Коптерите са малки, леки и маневрени. 
На тях може да се монтират камери и фотоапарати. 
Могат да работят на автопилот. Височината, която 
достигат и е разрешена от контролните авиационни 
органи, е 150 м. Издръжливостта на батериите на 
един коптер е между 10 и 20 минути. 

П о в е ч е т о  о т 
измайсторените роботи 
са автономни и използват 
микроконтролери. 
Роботите, създадени 
да следят линия, са 
снабдени с фотосензори 
за линия. Сензорите 
най-често се изработват 
от фоторезистор и ярък 
светодиод. С колкото 
повече сензори разполага 
автоматизираната 
машина, толкова по-
гладко и бързо тя следи 

линията. 
При състезанието „Следене на линия” роботът 

се движи по трасе, което е бяло, следвайки черна 
линия. Печели по-бързият. В „Минисумо” два 
робота застават в центъра на черна окръжност и 
се бутат, докато един от двата не излезе от бялата 
линия, която ги огражда. Победител е този, който 
в два от три рунда остане последен на тепиха. 
„Суперлиния” е дисциплина, в която се конкурират 
до пет робота максимум. Те се движат по черна 
линия на бял фон. Допуска се пресичане на линиите. 
Съревнованието протича за време от 5 минути, 
като се засича броят на обиколките на всеки робот, 
както и времето, за което ги е изпълнил. Фаворит е 
машината с най-много обиколки. Свободният стил 
е интересен, защото при него се допускат всякакви 
роботи и съоръжения, свързани с роботиката. Тази 
дисциплина е предимно с демонстрационна цел и 
се оценява от жури. 

Друга интересна дейност на клуба е изработването 
на лего роботи. Използвайки отделни лего частици, 
сглобявани в най-причудливи форми, конструкциите 
оживяват под формата на Робогатор, Скорпион, 
Трикоординатна фрезова машина и още много други 
сглобяеми роботи. Най-подходящата изява за този 
вид е свободният стил, защото при тях се набляга 
повече на атрактивността. Именно със свободен 
стил лего робот грабва първия сребърен медал 
за тази категория при последната надпревара във 
Варна. А по-късно добавя и втора бронзова награда 
от двубоя в София. 

В момента председател на клуба е студентът 
Асен Младенов. Тези, които изпитват неудържимо 
влечение към роботиката и искат да се запишат в клуба, 
могат да заявят интересите си при ръководителите 
- доц. д-р инж. Георги Христов и гл. ас. д-р инж. 
Пламен Захариев, в 6-и корпус, стая 211. Ако пък 
сте избрали лего конструирането и искате да се 
запознаете по-добре с този вид роботи, бихте могли 
да посетите лабораторията в 11-и корпус, стая 101 
при ръководителите - инж. Чавдар Костадинов и 
доц. Иванка Пеева.

Какъвто и да е вашият избор, едно е сигурно – 
Русенският университет дава възможност да 
проектирате и реализирате своите идеи. Да се 
състезавате и да печелите с тях.
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Университетският спортен център представя…
Най-успешната спортна година на университета от новото хилядолетие

Студентите спортисти бяха първите отличени 
в „Канев Център ” от ректора проф. дтн Христо 
Белоев при провеждане на традиционното 
годишно тържество-награждаване за значими 
успехи през 2013 г. Преподаватели, съмишленици 
на университетския спорт, граждани и много 
студенти станаха съпричастни към връчените 
призове. 

Сред гостите на събитието бяха: зам.-кметът 
на община Русе – Свилен Иванов; експертът 
на Министерството на младежта и спорта – 
Иван Дончев; националният селекционер 
по баскетбол – Георги Божков; спонсори, 
председатели на спортни секции и треньори. 

Тринадесетата година от новото хилядолетие 
се оказа най-значимата на спортни победи 
за студентите от Русенския университет. 
Върху това акцентира в краткото си експозе 
председателят на Университетския спортен 
център - доц. д-р Борислав Ангелов, който 
маркира постиженията със завоюваните 
отличия на международно и национално ниво. 

Спортните успехи на нашите студенти 
са основание за гордост и уважение. Чрез 
тях през 2013 г. най-добрите от тях оставиха 
своята светла диря в славния спортен летопис 
на университета и прославиха името му извън 
пределите на страната. Благодарим Ви!

Тодор Събев, ІІ курс, Право – състезател 
по Шотокан Карате-до; 2-кратен световен 
шампион за младежи; европейски шампион за 
мъже; балкански и републикански шампион.

Валери Великов, ІІ курс, Кинезитерапия – 
състезател по ММА, джудо и самбо; европейски 
вицешампион по смесени бойни изкуства 
ММА;V място на Световното първенство; 
републикански шампион по бойно самбо; 
държавен студентски шампион по джудо.

Пламен Димитров, ІІІ курс, ЕЕЕО – 
състезател по канадска борба; европейски 
вицешампион в категория до 85 кг; IV място 
на Световното първенство за мъже; I място 
на Meждународния турнир X-Men в Париж.

Габриела Димитрова, І курс, Акушерки – 
състезателка по бокс; бронзова медалистка 
за девойки на Световното първенство; 
републиканска шампионка на България.

Зорница Костова, Маргарита Илиева, 
Виолина Кочева, Радина Кордова – баскетбол-
жени; състезателки на БК „Дунав 8806”; 
републикански шампионки на България 
за жени; носителки на Купата на България; 
участнички в турнира за Европейската купа 
на ФИБА.

Александра Рибарова, ІІІ курс, Ерготерапия – 

състезателка по лека атлетика; републиканска 
шампионка на България при жените в 
дисциплината „Многобой”; 2-кратна студентска 

шампионка в скок-височина и скок-дължина.
Ивайло Каменаров, докторант към катедра 

„Информатика и 
информационни 
тех нологии”  – 
с ъ с т е з ат ел  п о 
спортно ориентиране; 
м н о г о к р а т е н 
ш а м п и о н  н а 
Б ъ л г а р и я  п р и 
мъжете; национален 
състезател, класирал 

се за Финал А на ХХVІІ Световно първенство 
във Финландия в конкуренция със 104 
състезатели от 44 нации.

Станислав Костадинов, докторант към 
катедра „Информатика и информационни 
технологии” – лека атлетика; републикански 
шампион на България при мъжете в дисциплината 
„Многобой”.

От изключително значение са и постиженията, 
които студентите спортисти на Русенския 
университет завоюваха и на Държавните 
студентски първенства. Ето постигнатите 
успехи:

Джудо:
• държавен студентски шампион в категория 

до 100 кг – Атанас Яковчев, ІІІ курс, Промишлен 
дизайн;

• държавен студентски шампион в категория 
над 100 кг – Денис Тодоров, ІІІ курс, ПНУП;

• сребърен медалист – Ваня Райкова, III 
курс, Kинезитерапия;

• сребърен медалист в категория до 70 кг – 
Благовест Тунчев, II курс, Кинезитерапия;

• отборно класиране – второ място.
Кикбокс:
• държавен студентски шампион за 2013 

г. и бронзов медалист от Шампионата на 
България при мъжете – Александър Гергов, 
ІV курс, АИУТ.

Лека атлетика:
• отборно първо място в скокове-жени и 

трето място в хвърляния;
• сребърен медал в скок-височина за 

Десислава Тододрова, I курс, МТ;
• бронзов медал – щафета-жени в състав 

Десислава Петрова, Александра Рибарова, 
Малвина Макариева, Теодора Цачева.

Волейбол-мъже: 
• държавни студентски вицешампиони за 

2013 г. и бронзови медалисти от Националната 
лятна универсиада; 

• лидер в група „Север” на новото Държавно 
първенство 2013-2014 г.

Футбол:
• бронзови медали на финалите на 

Държавното студентско първенство за 2013 г.;
• шампион на Националната лятна 

универсиада „Камчия-2013”;
• лидер в група „Север” след есенния 

полусезон на новото Държавно първенство 
2013-2014 г.

Баскетбол :
• вицешампиони на Националната лятна 

универсиада „Камчия-2013”.

Тенис на маса:
• жени – първо място на Националната 

лятна универсиада „Камчия-2013”; 
• III-ІV място – жени на Държавното 

студентско първенство с капитан на отбора 
Габриела Ангелова, ІІІ курс, Стопанско 
управление.

Спортен бридж:
• отборни студентски шампиони за 2013 

г., капитан на отбора – Станислав Тодоров, 
ІV курс, КСТ.

Шахмат:
• Държавно студентско първенство – I-II 

място (индивидуално) – Ростислав Раев, 
докторант към катедра „Телекомуникации”; 

• отборното класиране – ІV място.
Спортно ориентиране:
• отборно – Държавен студентски шампион 

по спортно ориентиране за 2013 г.; 
• индивидуално – бронзов медал - Хюсеин 

Кехайов, ІVкурс, Индустриално инженерство.
Кросово бягане:
• отборно – ІІ място;
• индивидуално – Ивайло Каменаров, 

сребърен медал.
Продължава на страница 12 
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Продължение от страница 11
Русенският университет е един от малкото 

в България, които ежегодно, без да прекъсва 
дълголетната традиция, провежда свои 
пролетни и есенни вътрешни спартакиади. 
В рамките на Пролетните спортни дни се 
реализираха състезания по 8 вида спорт, като 
станалото вече обичайно съревнование по 
силов многобой – Strong Man-2013, се състоя за 

шести пореден път. Той бе организиран изцяло 
от Спортната комисия към Студентския съвет 
и отново предизвика огромен интерес сред 
студенти, преподаватели, служители и медии 
от Русе. В рамките на Есенните спортни дни 
се осъществиха състезания по 9 вида спорт 
и над 450 студенти, свободно организирани, 
взеха участие в спортните прояви.

Спортните успехи на студентите спортисти на 

Русенския университет не биха били възможни 
без активното участие на преподавателите 
треньори от катедра „Физическо възпитание 
и спорт” и преподавателите председатели 
на спортните секции към Университетския 
спортен клуб „Академик”. Тези колеги са 
в основата и на завоюваните първи места 
по футбол и волейбол, второто място по 
бадминтон и третото място по тенис на маса 
в организираните от община Русе турнири за 
преподаватели. 

Активна бе и дейността на Студентското 
туристическо и природозащитно дружество 
„Академик”. През 2013 г. бяха проведени 38 
пешеходни похода в 9 наши планини, в т.ч. 

походи по многодневни маршрути в Родопите 
и Стара планина. Извършиха се и регати по 
реките Янтра, Арда, Тунджа и Дунав; колопоходи 
в районите на Русе, Карлово и Калофер. 

През 2013 г. се реализира четвъртата по-
значима и мащабна инициатива в най-новата 
история на туристическото дружество – 

университетската патриотична инициатива 
„Памет българска – 2013” под патронажа на 
ректора на университета, с която се отбеляза 
135-годишнината от Освобождението на България 
и 1150-годишнината от Великоморавската мисия 
на Светите братя Кирил и Методий. В рамките на 
инициативата се състоя 12-лъчов звездообразен 
поход с над 200 участниции. Крос походът 
„Русенско Поломие” с маршрут от Ивановските 
скални църкви до с. Божичен обхвана над 370 

участници (студенти, преподаватели, ученици, 
граждани) и бе една крайно интересна и 
динамична проява за бегачи, велосипедисти 
и походници. 

За положените усилия за маркирането и 
обезопасяването на туристическите маршрути 
в българските планини дружество „Академик” 
бе наградено в конкурса на фондация „Лале” и 
Националния алианс за работа с доброволци 
за най-интересни и ефективни доброволчески 
инициативи в България през 2013 г.

Студентите алпинисти извоюваха добри 
класирания в Дунавската алпиниада и в 
Републиканското първенство по спортно 
катерене. 

Церемонията по тържественото наДоброто 
настроение на всички присъстващи поддържаха 

Мажоретният състав на университета с 
ръководител Петя Бонева, Брейк клуб „Фатал 
13” с ръководител Адриан Радев, секцията по 
айкидо с ръководител инж. Светлин Първанов 
и Клубът по спортни танци „Настроение” с 
ръководители сем. Деспотови.

Материалът е подготвен от РУ-спорт

Вестник „Студентска искра” е удостоен с 
почетния знак на Русенския университет
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Пламък за 
Искриците

Е к и п ъ т  н а 
вестник „Студентска 
искра” бе награден за 
медийно отразяване на 
университетския спорт 
през 2013 г. Призът  жест 
на признание от страна 
на Университетския 
спортен център и 

дружество „Академик”, бе връчен на празнично 
тържество в „Канев Център” по повод раздаването 
на отличията за високи спортни победи на студенти, 
спортни деятели и спонсори. Студентският спорт 
през изтичащата година имаше забележителни 
изяви, които екипът на вестника с гордост отрази.

Благодарим за доверието и наградата!


