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Русенският университет откри новата 
2019–2020 академична година

На 16 септември 2019 г. тържествено бе 
открита новата академична година в Русенския 
университет. Гости на събитието бяха Петър 
Николов – зам.-министър на образованието и 
науката, Галин Григоров – областен управител 
на Област Русе, Негово Високопреосвещенство 
Митрополит Наум, Иван Григоров – зам.-кмет по 
хуманитарни дейности на Община Русе, народните 
представители – д-р Андриан Райков, Искрен 
Веселинов и Пенчо Милков, зам.-областните 
управители на Област Русе – Валентин Колев и 
Свилен Иванов. 

Тържественото откриване на академичната 
година започна с приветствено слово на ректора 
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев. От името на 
академичното ръководство той поздрави всички 
над 1500 първокурсници за избора им да бъдат 
студенти в Русенския университет. Проф. Белоев 
припомни, че русенската Алма матер работи 
изключително успешно вече почти 75 години и е 
в услуга на младите хора и бизнеса. Тази достойна 
възраст е доказателство за устойчивостта и 
създадените от висшето училище традиции във 

висшето образование. Международното признание 
и успешно финализираните проекти показват, 
че това е една образователна институция, която 
следва технологичното развитие и новите научни 
тенденции в света. „Вие вече сте избрали своя 
образователен и професионален път. Русенският 
университет ще ви даде всички предпоставки този 
път да бъде успешен и значим!“, завърши той. 

Приветствия от името на министъра на 
образованието и науката, както и лично от свое 
име отправи зам.-министърът на образованието 
и науката Петър Николов. Той каза, че за него е 
чест и винаги е удоволствие да бъде гост на най-
красивия и европейски град в България и да участва 
в събитията на Русенския университет. Русенската 
Алма матер е един от най-бързо развиващите 
се, модерни и отворени университети, който 
същевременно пази традициите на висшето 
образование в България, отбеляза П. Николов. 
Зам.-министърът изказа възхищението си 
от мотивираната и отдадена на професията 
академична общност, която се бори със страст 
за правата и успехите на своите студенти, като 
декларира подкрепата на Министерството на 
образованието и науката за тази значима кауза. 

Областният управител на Област Русе Галин 
Григоров поздрави студентите за правилния избор 
на университет и им пожела да следват мечтите 
си, за да изградят една по-добра България. На 
преподавателите пожела доблестно да отстояват 
своята просветителска мисия. 

Негово Високопреосвещенство Митрополит 
Наум припомни, че просветата е основен приоритет 
на християнството. Русенската митрополия 
има успешно сътрудничество и много проекти, 
свързани с Русенския университет, чрез които 
съвместно се работи за постигане на ползотворни 
научни резултати. 

Продължава на страница 2.

Независимостта  
на България

На 22 септември 2019 г. се навършиха забеле-
жителните 111 години от деня, в който княз Фер-
динанд І обявява България за независимо Българ-
ско царство. Това е един от най-смелите и мъдри 
държавни актове в националната ни история на-
ред със Съединението на Княжество България с 
Източна Румелия.

Ценностите на човешката свобода, на нацио-
налната ни идентичност и независимост са сред 
най-скъпите дарове, завещани от дедите ни.

Нека всички ние, техните днешни наследни-
ци, се стремим да даваме своя принос да се из-
пълнят думите от историческия Манифест: „… 
нищо не бива да спъва България; нищо не тряб-
ва да пречи за преуспяването й“.

Нека Родината ни, свободна и независима, 
да пребъде!

Чл.-кор. проф. Христо Белоев, DHC, Mult., 
Ректор на Русенския университет

Скъпи читатели,
Първенецът на Випуск 2019 Лора Хри-

стова благодари от името на своите състу-
денти на всички преподаватели с думите:

„Да бъдеш истински преподавател това 
е да се радваш и да страдаш заедно с дру-
гите, да вложиш от себе си, за да постигат 
другите. Това е чест. Благодаря ви за това, 
че работите с разбиране и често с искрена 
неподправена обич. Благодаря, че нами-
рате смисъл в това да ни предадате всич-
ко, което сте натрупали като знание, за да 
станем ние по-добри хора, да се справяме 
в съвременния свят по-уверено и смело, с 
удовлетворение и чест“. 

А има ли по-значима признателност за 
преподавателя от добрата дума на обучаемия.

Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор 

Тържествена церемония в Русенския университет
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Продължение от страница 1.
Своите пожелания за успешна учебна година 

отправи председателят на Студентския съвет 
Станимир Бояджиев, студент 5. курс, спец. 
„Право“, а от името на първокурсниците –
Теодора Клименко, приета с максимален бал в 
спец. „Финансова математика“. 

Своите благопожелания и поздравителни 
адреси по случай началото на новата академична 
година в Русенския университет изпратиха: 
президентът на Република България Румен 
Радев; председателят на Народното събрание 
Цвета Караянчева; председателят на комисията 
по образованието и науката в 44-то Народно 
събрание Милена Дамянова; зам.-председателят 
на комисията по образованието и науката в 
44-то Народно събрание доц. Милен Михов; 
генералният консул на Руската федерация в Русе 
Андрей Громов; кметът на Община Видин Огнян 
Ценков; областният управител на Област Силистра 
Ивелин Статев, председателят на Националното 
представителство на студентските съвети в 
Република България Яна Вангелова.

Чрез Русенския университет градовете Русе, 
Видин, Разград и Силистра образуват своеобразен 
духовен мост, изграден чрез филиали с обща мисия.

Филиал Видин
На 13 септември 2019 г. Филиал Видин на 

Русенския университет откри с тържествен 
водосвет новата учебна година.

Гости на тържеството бяха кметът на Община 
Видин Огнян Ценков, областният управител Албена 
Георгиева, председателят на Общинския съвет 
Генади Велков, Негово Високопреосвещенство 

Видински митрополит Данаил, началникът на РУО 
Видин Веселка Асенова, директори на училища, 
представители на институции и бизнеса.

Тържеството започна с програма от 
ансамбъл „Дунав“ и водосвет, отслужен от Н. В. 
Преосвещенство Видински митрополит Данаил 
и свещеници от Видинска митрополия.

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. 
проф. дтн Христо Белоев поздрави всички студенти, 
преподаватели и гости с 
откриването на учебната 
година и присъстващите 
над 150 първокурсници 
с правилния избор да се 
обучават в русенската 
Алма матер.

Учебната 2019–2020 г. 
е специална за филиал 
Видин. За първа година 
в него се обучават над 
600 студенти в пълен 
четиригодишен курс на 
бакалавърско обучение. 
В края на учебната година 
ще бъдат дипломирани и първите випускници.

Предстои разширяване на обучението в 
магистърска степен, стартиране на курсове в 
Центъра за продължаващо обучение и иницииране 
на дейности в трансграничния регион.

Проф. Хр. Белоев благодари на кмета, областния 
управител, председателя 
на Общинския съвет, 
р ъ к о в о д и т е л и  н а 
организации, директори на 
училища и на всички, които 
спомагат за развитието 
и утвърждаването на 
филиала на Русенския 
университет.

П о з д р а в л е н и я 
поднесох а  кме тът 
на Община Видин и 
областният управител. 
Поздравителни адреси бяха 
получени от председателя 

на Общинския съвет, народните представители 
Владимир Тошев и Филип Попов, директори 
на ОД на МВР Враца и Видин, МБАЛ „Св. 
Петка“, председателите на Районен, Окръжен и 

Административен съд, директори на училища.
Филиал Разград
На 16 септември 2019 г. стартира учебната година 

и във Филиал Разград на Русенския университет. 
На откриването присъстваха зам.-ректорът проф. 
д-р Пламен Кангалов, главният секретар доц. 
д-р Таня Грозева, кметът на Община Разград д-р 
Валентин Василев, председателят на Общински 
съвет Надежда Радославова и зам.-кметовете 

Галина Георгиева и Ердинч Хасанов, областният 
управител Гюнай Хюсмен, както и представители 
на фирми. Бе прочетен поздравителен адрес от 
народния представител Десислава Атанасова.

В поздрава си към студентите градоначалникът 
пожела хъс за учене, като освен старанието в 
учебния процес ги призова към усъвършенстване 
на личните качества, спомагащи в живота и в 
професионалната реализация.

Празнична реч поднесе директорът на Филиал 
Разград проф. дн Станка Дамянова и завърши с 
думите „Да си пожелаем успешна година, пълна 
с вдъхновение и ентусиазъм! На добър час, 
скъпи студенти и преподаватели!“ (източник 
Razgrad News).

След откриване на учебната година се състоя 
промоция на Випуск 2019 година. Своите дипломи 
получиха 47 бакалаври и 9 магистри. Приветствие 
от името на випускниците отправи отличникът 
на випуска Магдалена Тодорова.

По традиция и тази година завършващите 
засадиха дърво – отново дарение от Божинел 
Христов. Това е планински ясен – декоративно, 
лечебно и медоносно дърво. „Като него бъдете 
устойчиви и силни! Продължава на страница 3.

Випуск 2019 Филиал Разград

Промоция Випуск 2019 Филиал Разград

Филиал Видин
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Продължение от страница 2.
Попътен вятър и още много успехи, скъпи 

випускници!“, пожела проф. Станка Дамянова.
Филиал Силистра
На 19 септември 2019 г. в зала „Проф. Славчо 

Иванов“ на Филиал Силистра на Русенския 
университет бе проведено тържество по откриване 
на новата академична година, заедно с представяне 
на абсолвентите от випуск 2019 по инженерни и 
педагогически специалности – редовно и задочно 
обучение.

В словото си директорът на Филиал Силистра 
доц. д-р Валентин Стоянов акцентира върху 
увеличения с 48% прием на първокурсници в 
сравнение с предходната година и подчерта, 
че филиалът е разпознаваем като качествена 
образователна структура в Крайдунавска Добруджа 
и е предпочитан от младите хора, както благодарение 
на преподавателите и служителите, така и на 
успешно дипломиралите се и професионално 
реализирали се специалисти с бакалавърска и 
магистърска степен.

От името на ректора на Русенския университет 
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев поздравителен 
адрес прочете доц. д-р Анелия Манукова, зам.-
председател на Общото събрание. Приветствени 
слова произнесоха Стоян Бонев – зам.-областен 
управител на Област Силистра, и Цветана 
Игнатова – директор на дирекция „Хуманитарни 
дейности“ в Общинска администрация Силистра.

На тържествената церемония присъстваха 
проф. д-р Владимир Хвърчилков – председател 
на Контролния съвет на Русенския университет, 
проф. д-р Красимир Мартев – директор на 

Дирекция за чуждестранни студенти, доц. д-р 
Мирослав Михайлов – директор на Център за 
информационно и компютърно обслужване, доц. 
д-р Десислава Атанасова – декан на факултет 
Природни науки и образование, доц. д-р инж. 
Васко Добрев – декан на Транспортния факултет, 
проф. Борислав Ангелов – зам.-ректор по учебната 
дейност в периода 2003–2011 г. и председател на 
Общото събрание на Русенския университет в 
периода 2011–2015 г.

Поздравление към аудиторията бе поднесено 
от първокурсничката 
Те о д о р а  К и р о в а , 
студентка от специалност 
„Педагогика на обучението 
по български език 
и румънски език“. 
Приветствия от името 
на студентите, завършили 
през 2019 г., поднесоха: 
Катрин Георгиева, 
спец. „Педагогика на 
обучението по български 
език и английски език“, и 
Красимир Бухчев, спец. 
„Електроинженерство“, 

успешно реализирали се млади специалисти в 
своите области. 

Със  специа лно 
послание към аудиторията 
бе дългогодишният 
директор на Института 
за подготовка на учители 
(ИПУ), предшественик на 
Филиал Силистра, доц. д-р 
Илияна Горанова, почетен 
гражданин на Силистра. 
Тя връчи дарение от сто 
лева за абонамент за две 
научни списания, както и 
няколко книги, сред които 
и 4 учебни помагала, на 
които е автор.

В изказванията на гостите бе споменато, 
че добра възможност за Филиал Силистра е да 
се приемат за обучение българи от Молдова и 
Украйна по ПМС №103, какъвто опит има от 
90-те години на миналия век. Напомнено също 
така бе, че през 2021 г. ще се навършат 50 години 

от откриването на ИПУ, прераснал през 1998 г. 
в академична структура на най-големия вуз в 
Северна България Русенския университет. 

В настоящата година Студентската учебно-
изследователска лаборатория „Културно-историческо 
наследство“ с ръководител доц. д-р Румяна Лебедова 
стана партньор на Областна администрация 
Силистра в изпълнение на Комуникационната 
стратегия на Република България със създаването 
на постери за изложбата „Европейският дух в 
образователното дело на Силистра в периода 1878–
1913 г.“, която в момента е акцент във фоайето 
в сградата на учебното заведение (източник 
Кворум Силистра).

На 2 септември 2019 г. тържествено се откри 
академичната 2019–2020 г. за студентите в задочно 
обучение. 

Приветствие от името на академичното 
ръководство отправи ректорът на Русенския 
университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев. 
Той увери първокурсниците, че всички техни 
очаквания ще бъдат оправдани, защото постъпват 
в академична институция със 75-годишен опит 
и стабилни традиции, заслужила репутацията 
на модерно висше училище. Ректорът представи 
Русенския университет като регионален и 
национален академичен център, който е уважавана 

международна интелектуална институция. В него 
се подготвят специалисти в най-търсените области 
на пазара на труда, като е осигурена възможност за 
квалификация във всички образователни и научни 
степени на висшето образование, подчерта той. 

Информацията е предоставена от ДВОР, 
Кворум Силистра и Разград нюз. 

Випуск 2019 Филиал Силистра

Промоция Випуск 2019 Филиал Силистра
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Промоция на Випуск 2019
На 27 септември 2019 г. се състоя тържествената церемония по връчва-

нето на дипломите на Випуск 2019 на Русенския университет, на която 830 
абсолвенти получиха дипломите си за висше образование, като 83 от тях 
са първенци на своите специалности, а 15 са пълни отличници. 

В първата част на церемонията в Канев център бяха отличени тези, кои-
то за годините си в университета са постигнали отлични оценки. Остана-
лите получиха дипломите си на церемониите, организирани по факултети. 

Ректорът изрази възхищението и гордостта 
на цялото академично ръководство към пър-
венците и отличниците на специалности. Той 
отбеляза, че в техните успехи се вижда най-до-
брият резултат от изследователските и педа-
гогическите усилия на целия университетски 
колегиум! Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев 
пожела на добър час на всички абсолвенти и 
добави: „Връщайте се при нас, когато имате 
нужда от съвет, от подкрепа, от насока. Връ-
щайте се при нас, когато имате нови мечти, 
идеи и амбиции, за да ви подкрепим в тях-
ното постигане. Връщайте се при нас, за да 

се радваме заедно на вашите успехи! Вие затворихте успешно вратата на 
един етап от образованието си, но помнете, че вратата на Русенския уни-
верситет остава винаги отворена за вас!“

Гости на тържеството бяха Галин Григоров – областен управител на 
Област Русе, Андрей Громов – Генерален консул на Руската федерация в 
Русе, Иван Григоров – зам.-кмет по хуманитарни дейности на Община 
Русе, народният представител Пенчо Милков, зам.-областният управител 
на област Русе Валентин Колев, Гюнай Хюсмен – областен управител на 
Област Разград, Росица Георгиева – началник на Регионално управление 
на образованието. 

Приветствия към абсолвентите от име-
то на Областна администрация Русе отпра-
ви Валентин Колев. Той отбеляза, че дър-
жавата очаква много и има нужда от тях, и 
изрази надеждата си те да реализират про-
фесионалния си път в България и град Русе. 
Андрей Громов изрази своята увереност, че 
знанията и опитът, които са получили, ще 
им осигурят един успешен живот.

 Поздравителни адреси бяха получени 
от министъра на образованието и науката 
Красимир Вълчев, кмета на община Русе 
Пламен Стоилов, областните управители 
на областите Русе, Силистра и Видин, Во-

енна академия „Г. С. Раковски“ и народни представители.
От името на първенците абсолвенти приветствено слово произнесоха 

магистър инженер по компютърни системи и мрежи Ленимир Здравков, 
специалност „Компютърни системи и мрежи“, магистър по международно 
сътрудничество и европейски проекти Лора Христова, специалност „Меж-
дународно сътрудничество и европейски проекти“, и бакалавър по компю-
търни науки Светослав Хаджииванов, специалност “Компютърни науки“. 

Промоция на Випуск 2019 в Русенския университет

Европейска нощ на учените 2019 
На 27 септември 2019 г., в Русенския университет за тринадесети 

път се проведе инициативата Европейска нощ на учените. Тази 
година тя премина под мотото „Науката в подкрепа на икономиката и 
общественото развитие“.

Официален старт на поредицата от събития беше даден от ректора 
на русенската Алма матер чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев. Той пожела 
успех и много приятни мигове на участниците. Проф. Юлиана Попова, 
зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика 
представи програмата и увери гостите, че и тази година тя ще бъде 
изпълнена с много изненади и приятни емоции. Бяха обявени резултатите 
от конкурса „Иновациите в полза на икономиката и обществото“. 
Ректорът връчи награда (таблет) за есето на Ана Тодорова, студентка 
в 4. курс, спец. „Бизнес и мениджмънт“. Откриването продължи с 
представянето на документалната изложба „Безпределният космос 
на човешкия ум“, посветена на проф. Виден Табаков (1919–2015). 
Изложбата беше предоставена от д-р Румяна Ангелова – нейн основен 
инициатор и организатор. 

Събитията, посветени на Европейската нощ на учените, продължиха 
с дискусионния клуб на тема „Науката среща бизнеса“ и срещи на 
абсолвенти от випуск 2019 с представители на бизнес средите от град 
Русе и региона. В събитието участваха бизнес организациите „Монтюпе“– 
Русе, „ФААК“ – България (Русе, Тутракан), „Региоком“ – Варна (Русе), 
„BHTC“ – София, „Фотолитикс“ – Русе, „Дунарит“– Русе, „Сименс“ – 
София (Русе), „Пътинженеринг“. По-голямата част от работещите в 
русенските фирми експерти са възпитаници на Русенския университет. 
Техният добър пример за професионална реализация вдъхна увереност 
на присъстващите млади специалисти. 

Над 40 ученици от русенските средни училища ПМГ „Баба Тонка“, 
ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ и ПГ по транспорт посетиха лабораториите 
на Русенския университет. Младежите участваха в лаборатория 
по приложна електроника, където се запознаха с приложенията на 
системите за измерване с „Arduino“. След това разгледаха лабораториите 
по „Електротехника и електрообзавеждане“ и „Иновативни технологии 
в транспорта“. 

Своите иновативни разработки във фоайето на Централен корпус 
представиха и екипите, работещи в областта на бързото прототипиране 
и дигитализация на културното наследство и виртуална реалност. 

В Дискусионния клуб „Глобалното затопляне през погледа на 
науката“ д-р Емил Иванов запозна ученици от ПМГ „Баба Тонка“ и 
преподаватели и служители с актуалните тенденции на климатичните 
промени в света и Европа. Той разказа и за специалната климатична 
станция от мрежата на НИМХ, която е устроена и функционира на 
територията на Русенския университет. 

Програмата продължи с традиционната за Русенския университет 
„Академия на скритите таланти“, в която учените и служителите напуснаха 
сериозния тон на ежедневието и се впуснаха в приключението на 
различните изкуства – поезия, музика, фотография, рисуване, бродиране, 
гравиране и много други. Края на изпълнената с много събития и емоции 
Нощ на учените в Русенския университет беше белязан с интересната 
културна програма, представена от самодейните състави на Русенския 
университет.                        Материалите са подготвени от ДВОР.

Първенци на Випуск 2019

Лора Христова
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На 14 юни абсолвентите от Випуск 2019 на Юридическия факултет 
към Русенския университет „Ангел Кънчев“ получиха своите дипло-
ми на тържествена церемония. 

 „Преследвайте последователно и неотклонно мечтите си! Вие раз-
полагате със забележителен интелектуален ресурс, за да ги постигне-
те! Винаги помнете своя университет и не забравяйте, че сте негови 
посланици! Представяйте достойно Русенския университет и защита-
вайте с познание, талант и морал неговата диплома“ – поздрави абсол-
вентите ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев от 
свое име и от името на академичното 
ръководство. 

Деканът на Юридическия факул-
тет доц. Красимир Димитров произ-
несе приветствие на латински език и 
завърши с думите: „Търсете справед-
ливостта и се борете за правото! Граб-
нете мига и покорете бъдещето! Бъде-
те благословени!“.

Приветствия към абсолвентите от-
правиха и Анна Александрова – предсе-
дател на Комисията по правни въпро-
си на 44-то Народно събрание, Калин 
Костов – съветник на министъра на об-
разованието и науката по въпросите за 
висшето образование и науката, народните представители от Русенски 
многомандатен избирателен район Пенчо Милков и Искрен Весели-
нов, Свилен Иванов – зам.-областен управител на Област Русе, Ната-
лия Кръстева – зам.-кмет на Община Русе, ставрофорен иконом Марин 
Попгеоргиев – представител на Негово Високопреосвещенство Русен-
ския митрополит Наум, съдия Ивайло Йосифов – представител на Ад-
министративен съд – Русе, старши комисар Теодор Атанасов – Директор 
на Областна дирекция на МВР – Русе. Официални гости на събитието 
бяха и Драгомир Николов – изпълнителен директор на Агенцията по 
заетостта към Министерството на труда и социалната политика, Ва-
лентин Колев – зам.-областен управител на Област Русе, Георги Геор-

гиев – окръжен прокурор – Русе, Яна Илиева – районен прокурор, Ру-
се, преподаватели, студенти и граждани. 

Дипломираните абсолвенти от специалност „Право“ са 105. От ма-
гистърската програма „Правен режим на защитата на националната 
сигурност“ се дипломираха 17 студенти. Общо абсолвентите с отли-
чен успех са 17. 

Първенци на Випуск 2019 са Сениха Алиева Масуркова от специал-
ност „Право“ и Милена Стоянова Перчемлиева от магистърската про-
грама „Правен режим на защитата на националната сигурност“.

Сениха Масуркова отправи 
поздравление от името на завършващите. 
Словата й докоснаха аудиторията – „...Сега 
е моментът да благодаря от мое име и от 
името на всички завършващи студенти 
на цялото ръководство на университета 
за създадената организация по време 
на обучението ни. Благодаря на всички 
преподаватели за споделения ценен опит. 
Благодаря за това, че си поставиха за цел 
не само да ни предадат правни знания, но 
и познание. Изпитвам дълбоко уважение 
и признателност към вашата отдаденост, 
скъпи преподаватели, към стремежа 
ви да подготвите достойни юристи, 

които да притежават необходимите качества, за да надграждат вашата 
дейност и да се стремят към утвърждаване на идеята за справедливост. 
Благодаря и на нашите семейства и близки за непрекъснатата подкрепа. 
Без всички вас ние нямаше да стигнем до тук. 

Пожелавам да имаме куража и волята да извървим трудния път, 
който ни предстои, да съумеем да бъдем гаранти за справедливостта и 
законността в страната ни, както повелява Конституцията, и достой-
ни защитници на правата на хората. Нека създадем свой компас на жи-
вота и нека стрелките му да бъдат нашия пътепоказател, а посоките му 
– нашите стремления“.

Материалът е подготвен от ДВОР.

Промоция на Випуск 2019 в Русенския университет

Благодарност 
Първенец на Випуск 2019 на Юридическия 

факултет, Сениха Масуркова е един от най-
активните репортери на вестник „Студентска 
искра“ през последните пет години. Пристъпила 
прага на редакцията през 2014 г. след спечелен 
конкурс за есе към Русенския университет, тя 
създаде над 12 репортажа и интервюта и остави 
светла диря сред студентите репортери. 

Приемайки темата за образованието и 
изграждайки рубриката „Професионалните клубове 
в Русенския университет“, Сениха Масуркова се 
утвърди като репортер с позиция и отношение 
към написания материал. Съдържателните 
статии представят различни аспекти, свързани с 

предизвикателствата на съвременното общество 
към младите хора и необходимостта от тяхната 
качествена професионална подготовка. Вникването 
на репортера Масуркова в тематиката и работата 
на клубовете позволи подготвените репортажи 
и интервюта да представят отношението на 
студентите към изучаваната област и на репортера 
към проблематиката на клуба. Живият изказ, 
докосването до личните емоции създадоха 
уникални репортажи.

В публикацията си от Деня на отворените 
врати в Русенския окръжен съд Сениха Масуркова 
представи открит симулативен съдебен спор 
по гражданско право и запозна читателите с 
особеностите на професията юрист.

Съпричастността не остава надалеко от 

перото на Масуркова. В материала „Дарете кръв, 
спасете живот“ тя отваря душата си и елегантно 
изказва личната си позиция: „Кръводаряването 
е най-безценното нещо, което човек може да 
направи за другиго. [...] то е един незаменим жест 
на солидарност и съпричастност. Даряваш малка 
частица от себе си, а в същото време получаваш 
толкова много в замяна… получаваш морална 
удовлетвореност, че си направил нещо добро, 
че си вдъхнал надежда на някого за живот“.

Редакцията на вестник „Студентска искра“ 
изказва дълбока благодарност за приноса на Сениха 
Масуркова към развитието на академичната 
медия. Успех в попрището на юриста.

Материалът е подготвен  
от доц. д-р Анелия Манукова.

Промоция Випуск 2019 на Юридически факултет

Първенец на Випуск 2019 
Сениха Масуркова

Първенец на Випуск 2019 
Милена Перчемлиева
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Научни конференции и семинари
XX международна конференция по 
компютърни системи и технологии 

CompSysTech
На 21 юни 2019 г. се откри ХХ международна конференция по компютърни 

системи и технологии CompSysTech и се отбеляза 20-годишнината от създаването 
на академичната общност по компютърни системи и информационни технологии.

В академичната общност по компютърни системи и информационни 
технологии членуват над 60 компютърно ориентирани катедри и институти 
от цялата страна.

Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката, откри 
официално конференцията с думите „Русенският университет осъзнава 
важността на знанието, за да бъдат мотивирани младите хора в обществото!“ 
Тя изрази радостта си да даде старт на такава устойчива на времето инициатива 
и пожела на екипа да бъде изпълнен с енергия и ентусиазъм още много години. 
Заместник-министър Ангелиева отбеляза, че обстановката в Русенския 
университет е много специална и се чувства късметлийка да бъде негов гост. 
„…Различните научни екипи на университета са пример за изграждане на 
мостове, както между самите тях, така и към различните представители на 
публичния, частния и неправителствения сектор“, завърши тя. 

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев 
също отправи поздравление по случай двойния юбилей. Той пожела на 
академичната общност по компютинг да се укрепва и развива, а на участниците 
в конференцията успех и ползотворни контакти. 

В началото на конференцията хуманоидни роботи се състезаваха по 
четене от екран. 

В пленарната сесия се включиха докладите на: проф. Иван Димов – БАН, 
„Колко близко сме до реалния квантов компютър?“; проф. Аврам Ескенази – 
БАН, „Как развитието на ИКТ ще повлияе на пазара на труда – кои професии ще 
изчезнат и кои ще се появят?“; и на проф. Роман Захариев – БАН, „Използване 
на хуманоидни роботи в здравеопазването“. 

По време на отделните сесии се представиха 63 доклада на над 100 учени 
от 10 страни, както и 5 ученически доклада.

 

Конференция по Ерготерапия  
„От корена до плодовете  

в Балканските страни“
В края на месец май 2019 г. в Русенския университет се проведе Втората 

международна конференция по Ерготерапия „От корена до плодовете в 
Балканските страни“, организирана съвместно с Университета „Василе 
Александри“ в Бакъу, Румъния. Двата университета са дългогодишни партньори 
и пионери в развитието на Ерготерапията като университетска специалност 
и здравна професия в България и Румъния.

Целта на форума е да постави началото на конструктивен диалог между 
ангажираните държавни институции, висши училища и неправителствени 
организации за изясняване на същността на Ерготерапията като университетска 
специалност и здравна професия.

Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев поздрави 
участниците и гостите на конференцията и припомни, че Русенският 

университет е съорганизатор на първата международна конференция по 
ерготерапия, проведена в град Бакъу, под мотото „Ерготерапия – настояще и 

бъдещи перспективи“. Фактът, че днес Русенският университетът е домакин на 
втората конференция, е доказателство за ангажираността към инициативата и 
ползотворното сътрудничество с университета в град Бакъу. Ректорът се ангажира 
висшето училище да продължава да подкрепя и работи за утвърждаването на 
ерготерапията като университетска специалност и здравна професия. Доц. 
Лилия Тодорова, организатор и зам.-декан на факултет „Обществено здраве 
и здравни грижи“, припомни, че вече 13 години в България специалност 
„Ерготерапия“ се предлага единствено в Русенската Алма матер, а през 2014 
г. бе официално призната от Световната федерация на ерготерапевтите. 

Приветствия към гостите отправиха Наталия Кръстева – зам.-кмет на 
Община Русе, Саманта Шан – вицепрезидент на Световната федерация на 
ерготерапевтите, доц. Богдан Раца – декан на здравния факултет в Университета 
„Василе Александри“, Бакъу, Румъния, д-р Ивана Радонова – държавен експерт 
в дирекция „Висше образование“ на МОН. Поздравителни адреси бяха връчени 
от името на Областния управител на Област Русе Галин Григоров и кмета на 
Община Русе Пламен Стоилов. 

На форума бяха обсъдени съвместни действия и нормативни инициативи 
за хармонизиране с европейските и международните стандарти в областта 
на ерготерапията.

Kонференция на Европейската 
асоциация за образование  

в областта на ЕИТ
Русенският университет „Ангел Кънчев“ бе домакин на 29-ата годишна 

Конференция на Европейската асоциация за образование в областта на 
електротехниката и информационните технологии (European Association 
for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE) в периода 
от 4 до 6 септември 2019 г. В асоциацията членуват повече от 70 европейски 
университета, представители на бизнеса и държавни структури.

Форумът бе открит от почетните председатели на конференцията – ректора 
на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и председателя 
на EAEEIE д-р Яромир Храд.

Проф. Белоев приветства гостите и ги увери, че русенската Алма матер 
осъзнава необходимостта и изцяло подкрепя работата за подобряването 
на качеството на образователните ресурси и процеси в тази значима за 
човечеството област – електротехника и информационни технологии. 

Продължава на страница 7.

Конференция CompSysTech

Конференция по Ерготерапия

Конференция EAEEIE
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Научни конференции и семинариНаучни конференции и семинари Визити и постижения
Продължение от страница 6.

Председателят на EAEEIE д-р Яромир Храд благодари за гостоприемството. 
Той пожела на участниците в конференцията тя да премине успешно за всички 

и да бъдат създадени много нови контакти, защото работата в тази област за 
развитието на Балканите е от изключитено значение. 

Заявки за участие в конференцията са подадени за 127 доклада, а 
първоначалното оценяване са преминали 97. След повторната проверка 
са селектирани за участие 62 доклада, написани от съавтори от 19 страни 
(Франция, Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Исландия, Финландия, 
Португалия, Словения, Хърватия, Румъния, Израел, Италия, Чехия, Полша, 
Гърция, Испания, Латвия и България). 

Ново в тазгодишното издание на форума е, че той обедини професионалисти, 
изследователи и преподаватели, които работят в областта на добавените и 
3D технологиите. Специална тема на конференцията бе използването на 
безпилотни летателни апарати в образователния процес.

Годишната конференция на EAEEIE е спонсорирана от международния 
институт на инженерите по електроника и електротехника – IEEE (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers) и от българската секция на института – 
IEEE България. Партньори на конференцията бяха няколко национални и 
европейски проекта, в които Русенският университет участва – „Университети 
за наука, информатика и технологии в е-обществото“ (УНИТе), „Система 
за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона 
Балкани-Средиземно море“ (SFEDA), „Информационни и комуникационни 
технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ 
(ИКТвНОС), както и Великобританско-Ирландската инженерна и образователна 
научна мрежа (UK&IR EER). 

Юбилеен медал
На 26 септември 2019 г. бе отбелязана 100-годишнината на Менделовия 

университет в Бърно, Чехия, и на Агрономическия факултет. Академичният 
съвет на факултета номинира ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. 
дтн Христо Белоев за Юбилеен медал за дългогодишна съвместна дейност 

между университетите и за изключителен 
принос като учен за развитие на науката. 
Удостояването с високото отличие се състоя 
на церемония, организирана в рамките на 
тържественото честване на юбилея. На 
празника присъства и зам.-ректорът по 
учебната работа проф. д-р Пламен Кангалов.

Проф. дтн Христо Белоев е Доктор 
хонорис кауза на Менделовия университет – 
висше училище с история, традиции, 
много успехи и постижения. Русенският 
университет и Университет Мендел имат 
подписан меморандум за сътрудничество 
и споразумения по програмата Еразъм 

за обмен на студенти и преподаватели. Съвместната работа на двете висши 
училища в областта на научните изследвания, издаването на съвместни 
публикации, организирането на конференции и обмена на преподаватели и 
студенти е изключително ползотворна. 

Материалите на страници 6. и 7. са подготвени от ДВОР.

Конференция EAEEIE

15 години Тараклийски университет
На 1 октомври 2019 г. тържествено беше отбелязана 15-годишнината от 

създаването на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ 
в Тараклия, Р Молдова. В честването се включи делегация от Русенския 
университет с участието на зам.-ректора по интернационализация и 
комуникационна политика проф. д-р Юлиана Попова, декана на Факултет 
„Природни науки и образование“ доц. д-р Десислава Атанасова и директора 
на Дирекция „Чуждестранни студенти“ проф. д-р Красимир Мартев. 

На тържественото събрание от българска страна присъстваха съветникът 
на министъра на образованието и науката на Р България проф. дн Костадин 
Костадинов и посланикът на България в Молдова Н. Пр. Евгений Стойчев. 
От молдовска страна в честването се включиха висши представители на 
президентската институция, на правителството и местната власт. Съветът 
на ректорите на висшите училища в Молдова засвидетелства респект 
към Тараклийския университет с многочислено присъствие на ректори 
от молдовски университети. Ректори на партньорски университети от 
Румъния и Украйна също участваха в събитието.

Към делегацията на Русенския университет бе демонстрирано специално 
топло отношение във връзка със създадените през годините отношения 
на взаимопомощ и приятелство, както и по повод широко огласената 
информация в български и молдовски медии за трансформирането на 
Тараклийския университет във филиал на Русенския университет, като 
един от резултатите от срещата между българския президент Румен Радев 
и молдовския президент Игор Додон, състояла се наскоро.

В провелите се срещи на ректора на Тараклийския университет доц. 
д-р Мария Паслар с академичното ръководство и с Районния съвет на 
Тараклия беше изразена волята на българската диаспора в Молдова 
Тараклийският университет да пребъде като духовен център, в който се 
съхраняват и предават на поколенията българските национални ценности, 
българската култура и национална идентичност.

Програма Еразъм
Над 58 чуждестранни студенти пристигнаха в Русенския университет 

за обучение по обменната програма Еразъм+ за академичната 2019–2020 г.  
На 3 октомври 2019 г. за новите Еразъм студенти бе организирано 
празненство по случай пристигането им. Програмата Еразъм+ се финансира 
от Европейската комисия и в нея участват както държавите членки на 
Европейския съюз, така и определени държави партньори от целия свят. 
Страните, откъдето през зимния семестър в Русенския университет 
идват обучаеми по Еразъм+, са общо 7, а университетите – 20. Най-много 
са студентите от Испания – двадесет и трима. Останалите държави са 
представени както следва: Италия, Франция и Румъния – по 8 студенти, 
Полша и Турция – по 4, и Португалия – 2 студенти. Младежите ще проведат 
обучението си в различните факултети на Русенския университет. Най-
голям брой са записани към факултет „Електротехника, електроника и 
автоматика“ – общо 29 студенти. Обучението си във факултет „Природни 
науки и образование“ ще проведат 12 студенти, във факултет „Бизнес и 
мениджмънт“ – 9, във факултет „Аграрно-индустриален“ – 5, и по трима 
във факултет „Юридически“ и „Транспортен“.

Материалите са подготвени от проф. д-р Юлиана Попова.
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Капацитет и перспективи  
за развитие на научните изследвания 

На 20 и 21 юни 2019 г. в Русенския университет на работно посещение 
бе Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката, и Милена 
Дамянова, директор на дирекция „Наука“ в Министерството на науката и 
образованието. 

Първ ат а  ср еща в 
програмата бе с бивши 
възпитаници на специалност 
„Европеистика“ от Русенския 
университет. Модератор 
на събитието бе зам.-
кметът по „Европейско 
развитие“ на Община Русе 
д-р Страхил Карапчански, 
който е преминал през 
трите степени на обучение 
в Русенския университет – 
бакалавър, магистър и доктор. 
Участниците представиха 
т. н а р .  о б щ е с т в о  н а 
специалност „Европеистика“, 
което включваше реализирани 
в различните сфери на 
публичния, частния и 
неправителствения сектор. 

Участие в срещата взе и изпълнителният директор на Русенската търговско-
индустриална камара Милен Добрев, който сподели за успешното 
сътрудничество на камарата и университета по много национални и 
международни проекти. Сред гостите беше и Анна Сипос – началник на 
отдел „Култура“ в Община Русе. Бяха обсъдени възможности за повече 
съвместни дейности, като изграждането на електронен портал „Наука“ 
в община Русе, аналогичен на националния, който да бъде активиран 
на 1 юли тази година, и организирането на обсъждания с участието на 
експерти от Европейската комисия на предизвикателства и въпроси 
от значение за региона. Зам.-министър Ангелиева препоръча да бъдат 
поканени в университета лектори, които да споделят опита си от писането 
и изпълняването на научноизследователски проекти. Тя изяви желанието 
си за участие в такива събития. 

По време на втората среща бяха представени политиката и практиките 
на научноизследователската дейност на Русенския университет от проф. 
д-р Диана Антонова, зам.-ректор по научноизследователската дейност. 
Ръководители на работните екипи по проекти от стратегическо значение 
презентираха постигнатото до момента и предстоящите дейности. Бяха 
представени проектите: Център за върхови постижения: Университети за 
Наука, Информатика и технологии – УНИТе; Център за компетентност: 
Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни – ДИГД; Проект 
„Модернизиране на системата на висшето образование в страните от 
Централна Азия чрез новите образователни технологии“ и Разработване 
и реализиране на футуристична концепция за комплексно ресурсно 
осигуряване на обучението „Виртуална класна стая“. 

Запознаването с Русенския университет завърши с посещения в 
научноизследователските лаборатории. Проф. д-р Велизара Пенчева 
представи лабораторията „Нисковъглеродна мобилност“ (електромобилни 
прототипи). Отборът „HydRU Racing Team“ представи своя прототип на 

градски автомобил, задвижван от водородна горивна клетка. Автомобилът 
е изцяло създаден от студенти, докторанти и млади учени от различните 
факултети на Русенския университет – от идейната концепция – до 
допълнителните резервни части. 

 В лабораторията „Човеко-модални интерфейси и 3D кинематика“ бяха 
представени възможностите на технологията за 3D-принтиране, чрез която 
са изработени всички части на автомобила на отбор „ HydRU Racing Team“. 
Доц. Георги Георгиев демонстрира създадените от екипа на лабораторията 
виртуален музей, агроробот за прецизно земеделие и система за откриване 
на дим и пожари. 

Усъвършенстване на практическите 
умения на студентите 

На 4 юли 2019 г. представители на компанията „Ericsson“ (Global Site 
Center Romania at Ericsson) от Букурещ, Румъния, посетиха Русенския 
университет „Ангел Кънчев“. Те се срещнаха с ректора чл.-кор. проф. 
Христо Белоев, който им представи възможностите, които университетът 
предлага на студентите за обучение и професионално развитие. Деканът 
на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ проф. Михаил 
Илиев запозна гостите с вече изградените партньорства на факултета с 
други големи компании на електронния пазар. 

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество 
между двете институции за осигуряване на практики и следдипломен стаж 
за студенти от Русенския университет. 

Рамков договор  
за сътрудничество с Украйна

На 5 юни 2019 г. в Русенския университет на посещение бе проф. Ярослав 
Кичук – ректор на Измаилски държавен хуманитарен университет, град 
Измаил, Украйна, Никола Караиванов – почетен председател на „Българска 
асоциация за изследване и развитие“, и Никола Драганов – програмен 
директор „Енергетика, икономика и околна среда“ в „Българска асоциация 
за изследване и развитие“. 

Ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев представи пред гостите 
историята, структурата и международните постижения на русенското висше 
училище. Той сподели, че Русенският университет поддържа контакти с 
повече от 15 университета в Украйна. 

Продължава на страница 9.

Визити и постижения

Карина Ангелиева и Милена Дамянова

Среща с Карина Ангелиева и Милена Дамянова

Представители на компания „Ericsson“

Чл.-кор. проф. Христо Белоев и проф. Ярослав Кичук
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Визити и постижения
Продължение от страница 8.

„Договорът с Измаилския държавен хуманитарен университет, който 
е разположен на брега на река Дунав в град Измаил, дава перспективи за 
разширяване на контактите и възможностите за сътрудничество в Дунавския 
регион“, отбеляза проф. Белоев. 

Проф. Ярослав Кичук представи Измаилския държавен хуманитарен 
университет като единствения държавен университет на територията 
на Измаил. Във факултетите на университета, които са четири на брой, 
се преподава български език, има специалност „Българска филология“. 
Българският език се преподава и в неделни училища, както и в курсове за 
повишаване на квалификацията, добави проф. Кичук. 

В края на срещата двамата ректори подписаха рамков договор за 
сътрудничество, а първа дейност от неговото изпълнение ще бъде участие 
в Научната конференция на Русенския университет през месец октомври. 

Посещението завърши със запознаване с материалната база на Русенския 
университет. 

Договор  
за сътрудничество с Косово

На 9 юли 2019 г. ректорът проф. Баирам Косуми (Prof. Asoc.Dr. Bajram 
Kosumi), зам.-ректорът по международната дейност и президентът на 
управителната комисия на Университет „Кадри Джека“ в град Гниляне, 
Косово, бяха на посещение в Русенския университет. 

Ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев изрази задоволство от 
свое име и от името на академичното ръководство да посрещне гостите от 
Университет „Кадри Джека“. Русенският университет е модерен и иновативен, 
инициатор е на редица политики за развитие на образованието в България. 
С голям опит в международни проекти, над 500 договора по програмата 
Еразъм+ и членството в различни международни организации, отбеляза 
проф. Белоев. Той изрази увереността си, че сътрудничеството между 
двата университета ще бъде ползотворно и ще допринесе за развитието 
на образованието на Балканите. 

Проф. Баирам Косуми обясни, че историята на образователната 
институция, която има честта да представлява, започва още от 1963 г. 
като педагогическо училище, през 2004 г. са създадени факултетите, а през 
2013 г. е утвърден Университет „Кадри Джека“. Днес висшето училище има 
около 7000 студенти, които са от Източно Косово, Южна Сърбия и Северна 
Македония. Макар и млад университет, той има утвърдени позиции при 
изпълнението на проекти по програмата Еразъм, обучава магистри по 
две магистърски програми с двойни дипломи и планира разширяване на 
партньорствата, както и създаването на нови факултети, каза още проф. 
Косуми.

По време на срещата беше подписан рамков договор за сътрудничество 
и се обсъдиха възможности за партньорство в научноизследователската 
работа, съвместни научни публикации, работа по проекти и обучение. 

Работни срещи във Виетнам
На 31 юли 2019 г. бе поставено началото на поредица от работни срещи 

в университет Nong Lam University в град Хо Ши Мин, Виетнам.
Програмата на посещението включваше срещи между ректорите – чл.-

кор. проф. дтн Христо Белоев и проф. Нгуен Хай, с декана на инженерния 

факултет проф. Нгуен Бич, с преподаватели от направленията: земеделие, 
земеделска техника, транспорт и информатика, както и посещение на отдел 
международно сътрудничество.

По време на срещата ректорите на висшите училища анализираха 
досегашната дейност по подписания през 2015 г. договор за сътрудничество 
и отчетоха постигнатите резултати при обмена на преподаватели, студенти и 
докторанти по програма Еразъм +, участието в общи събития и провежданата 
Еразъм седмица в Русенския университет, работата по общи научни теми 
и др. Обсъдени бяха и възможностите за бъдещи съвместни инициативи. 

Договорени бяха параметрите за обучение по общи бакалавърски и 
магистърски програми, съвместно обучение на докторанти, работа по общи 
научни проекти, публикации в списания, участие в научни конференции 
и други.

По време на срещата беше обсъдена и възможността за съвместни 
дейности в асамблеята ASEM „Дунав-Меконг“, в която Русенският университет 
активно участва.

Материалите на страници 8. и 9. са подготвени от ДВОР.

Договор с Шанхайския 
политехнически университет

На 12 септември 2019 г. делегация от Шанхайския политехнически 
университет, Китай, бе на еднодневно посещение в Русенския университет. 
Гости на русенското висше училище бяха деканът на инженерния факултет 
проф. Cao Jianqing, ръководителят на катедра „Компютърни науки и 
технологии“ проф. Chen Lin, ръководителят на катедра „Електроника“ проф. 
Song Shaojing и преподавателката от катедра „Електроника“ проф. Hu Jinyan.

Целта на посещението е преподписване на договор за сътрудничество 
между двата университета, коментиране на състоянието на сключения 
договор за издаване на двойни дипломи по специалност „Компютърно 
инженерство“ и обсъждане на възможностите за подписване на договор с 
цел съвместно обучение и издаване на двойна диплома и по специалност 
„Електроника“.

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев 
изрази радостта си да се срещне отново с декана на инженерния факултет 
на Шанхайския политехнически университет. Той представи историята и 
множеството национални и международни успехи на Русенската Алма матер, 
които са предпоставка за затвърждаване и разширяване на сътрудничеството 
между двете институции. 

Продължава на страница 10.

Чл.-кор. проф. Христо Белоев и проф. Cao Jianqing
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Продължение от страница 9.

Възможността за съвместно обучение и издаване на двойна диплома 
по специалност „Електроника“ е естествено последствие от успешната до 
момента работа по специалност „Компютърно инженерство“, както и по 
програмата Еразъм+, в която е одобрен обмен на преподаватели и студенти 
между университетите за втора поредна година. 

Шанхайският политехнически университет е създаден през 1960 г., 
обучава студенти в 78 специалности, като основната им част е в областта на 
инженерството. Висшето училище обучава и в специалностите мениджмънт, 
икономика, литература, наука и изкуство. В него работят 1100 души, от които 

800 са преподаватели. Студентите в редовно обучение са 13 044, а в задочно – 
8 500. Шанхайският политехнически университет си сътрудничи със 150 
партньори от 36 страни по програми за съвместно обучение, студентска 
и преподавателска мобилност, съвместни изследвания, конференции и 
други дейности.

Делегацията се запозна с концепцията на Русенския университет за 
адаптиране на образователната система към дигиталното поколение, посети 
Канев център, издателския център и се разходи в кампуса на университета, 
за да разгледа условията за обучение. Осъществени бяха работни срещи 
с преподаватели от катедри „Компютърни системи и технологии“ и 
„Електроника“, презентира се научната работа на факултетите на двата 
университета. 

Материалът е подготвен от засл. доц. Стоянка Смрикарова.

Обучение на студенти  
от Азербайджан

В края на месец май 2019 г. студентите от Азербайджан Исмет 
Агайев и Елвин Хасанли, които са на обучение по програмата Еразъм+ в 
Русенския университет за един семестър, представиха пред академичната 
общност културата на своята страна. Събитието бе организирано в чест 
на 101-годишнината от създаването на Азербайджанската демократична 
република, навършена на 28 май 2019 г. Проф. Пламен Даскалов, зам.-
ректор по развитие, координация и продължаващо обучение, поздрави 
от името на академичното ръководство студентите от Висшето петролно 
училище в Баку. 

За първи път през 
тази академична година 
Русенският университет 
получи финансиране 
за обмен на студенти 
и преподаватели по 
програма Еразъм+ с 
Азербайджан. В резултат 
на това на едноседмично 
посещение в Русе през 
месец април бяха 
ръководител катедра 
„Автоматизация на 
инженерните процеси“  

д о ц .  Н а й л а 
Аллахведиева и 
доц.  Сюлейман 

Сюлейманидзе. 
Сътрудничеството между двата университета стартира още през 2014 

г. с подписването на двустранен договор. Чрез него Висшето петролно 
училище в Баку прие за обучение на своите студенти учебния план на 
бакалавърската специалност „Компютърно управление и автоматика“ в 
Русенския университет. Предвижда се задълбочаване на сътрудничеството 
между двете институции чрез разработването на магистърска програма с 
перспектива за получаване на диплома от двата обучаващи университета. 

Материалът е подготвен от проф. д-р Пламен Даскалов.

Обучение на ученици от Молдова
На 13 юни 2019 г. група от 26 ученици и придружаващите ги шест педагози 

от Тараклийски регион, Молдова, получиха официално сертификатите си за 
преминатото обучение в квалификационни курсове в катедра „Български 
език, литература и изкуство“ към факултет „Природни науки и образование“. 
Курсът, който завършиха учениците, е „Лингвистична практика по 
практически български език“, а техните преподаватели – „Методика на 
обучението по български език, литература и история“. 

Ректорът на университета чл-кор. проф. дтн Христо Белоев изрази 
надеждата си групата да запази атмосферата на топли и приятелски чувства 

към Русенския университет и град Русе. На учениците пожела много успехи 
в учението. „Вратите на Русенския университет ще останат отворени към 
вас и ние ще се радваме всички вие да бъдете наши студенти“, завърши той. 

Научна литература, създадена от членовете на катедра „Български 
език, литература и изкуство“, бе предоставена на гостите от доц. д-р Яна 
Пометкова – ръководител на катедрата, за да бъде предадена на библиотеката 
„Христо Ботев“ в град Кишинев като дарение.

Педагозите от Молдова изразиха своята благодарност към академичното 
ръководство и преподавателите от катедра „Български език, литература 
и изкуство“. За да засвидетелстват топлите си чувства и удовлетворение, 
молдовските учители, заедно с учениците си, изнесоха кратка програма, 
която включваше български стихове, песни и танци. Видяното и чутото 
трогна академичната публика. 

През последните академични години Русенският университет посреща 
по няколко групи ученици за езиково обучение от Украйна и Молдова по 
постановление на Министерския съвет. 

Материалът е подготвен от проф. д-р Юлиана Попова.

Университетска делегация от Китай

Университетска делегация от Китай

Обучение на ученици от Молдова

Исмет Агайев, Елвин Хасанли,  
проф. Пламен Даскалов
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Oбучение на преподаватели от 

Палестина
В края на месец юни 2019 г. в Русенския университет успешно приключи 

обучението на преподаватели от Палестина по проект I-CARE „Увеличаване на 
съответствието на академичните среди с рехабилитационното инженерство“.

Група от 10 преподаватели от университети в Палестина – Газа, бе 
на посещение в Русенския университет, за да премине ускорен курс по 
Кинезиология. 

Програмата на преподавателите включваше посещение на двете 
университетски болници в град Русе. Освен обучението, което беше 
проведено във факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, те посетиха 
и лаборатории във факултет „Машинно-технологичен“. 

Проведе се среща на проектния консорциум за 2019 г., на която бе 
направен преглед на постигнатите резултати и предстоящите обучения в 
Словения и Палестина. Бяха връчени и сертификати за проведеното обучение. 

Проектният консорциум се състои от 8 партньори, 4 от Палестина и 
4 от Европейския съюз. Координатор е университетът „Ал Азар“ в Газа, 
представляван от д-р Ахмед Исса. 

Русенският университет участва в проекта с катедра „Обществено 
здраве и социални дейности“ от факултет „Обществено здраве и здравни 
грижи“. Преподавателите от Русенския университет запознаха своите 
колеги от Газа с добрите практики в рехабилитационните технологии и 
създадоха предпоставки за стартиране на обучение по Рехабилитационно 
инженерство в партньорски университети от Газа.

Проектът I-CARE е финансиран по програмата Еразъм+ на Европейския 
съюз и е с бюджет от EUR 914 469.00. Той цели в рамките на три години да 
осъществи трансфер на знания и умения по рехабилитационни технологии 
от утвърдени европейски академични институции към университети и 
болници в ивицата Газа. 

Shell Eco-marathon 2019 
На 8 юли 2019 г. на пресконференция отборите на Русенския университет 

„Автомобилист“ и “HydRU Racing Team“ представиха участието си в 
състезанието Shell Eco-marathon 2019. 

Надпреварата се проведе от 1 до 5 юли 2019 г. на пистата на Mercedes 
Benz World в близост до Лондон. В състезанието взеха участие над 1500 
студенти от инженерни специалности със 140 превозни средства от 28 страни 
на Европа, Африка, Азия и Америка. Екипите наредиха своите автомобили 
на стартовата решетка, разпределени в две основни категории: прототипи 
и автомобили от градски тип. Във всяка категория има възможност за 
задвижване от двигатели с енергийни източници, вариращи от традиционно 
дизелово и бензиново гориво, до свръхнисковъглеродни технологии като 
електрически батерии и водородни горивни клетки. Основната цел на 
състезанието бе изминаване на възможно най-голяма дистанция с еквивалент 
на един литър гориво или 1 kWh електроенергия. 

Отборът „Автомобилист“ участва в състезанието за шести пореден път. 
Екипът се състезава с прототип на електрическа батерия в категорията за 
екоболиди. Тийм „Автомобилист“ измина 424 km/kWh и се класира на 
15-о място от 41 участници в клас прототипи, задвижвани от електрическа 
батерия. Екипът беше разработил изцяло нов автомобил. Дизайнът на 
електромобила бе оценен високо от организаторите на състезанието. 

Генералният директор на Shell Eco-marathon Норман Кох сподели, че това 
е един от автомобилите с впечатляващ дизайн.

За трета поредна година отборът „HydRU Racing Team“ взе участие в 
надпреварата в категорията градски тип автомобил, задвижван от водородна 
клетка. След една година неуморна работа върху своя нов автомобил, екипът 
на „HydRU Racing Team“ успешно премина техническата инспекция и успя да 
реализира резултат, с който подобри всичките си постижения до момента. Това 

го нареди на 5-то място в крайното класиране в категорията. Благодарение 
на положените в годините усилия името на Русенския университет стана 
фактор в състезанието, а по време на техническата инспекция колата 
беше аплодирана от участващите в комисията за перфектното техническо 
изпълнение.

Специални награди от МОСВ 
На 19 септември 2019 г. в София се проведе форум на тема „Бъдещето 

на мобилността“. Събитието бе организирано от Shell България и е част от 
официалната програма на Европейската седмица на мобилността 2019 г. 
Специален гост на форума бе зам.-министърът на околната среда и водите 
Красимир Живков. Той връчи специални награди от Министерството на 
околната среда и водите на българските отбори, взели участие в състезанието 
Shell Eco-marathon 2019. Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell 
България, изброи някои от целите на компанията, най-важната от които – да 
намали осезаемо въглеродния отпечатък от своята дейност. 

България участва в състезанието Shell Eco-marathon 12 поредни години, 
като през 2019 г. бе достойно представена от: ПГ по селско, горско стопанство 
и туризъм –Чепеларе, ПГ по механоелектротехника и електроника – Бургас, 
отборите „Автомобилист“ и „HydRU Racing Team“ към Русенски университет 
и отбор на Техническия университет – София. 

Shell Eco-marathon е една от най-успешните глобални инициативи на Shell, 
която дава възможност на ученици и студенти от целия свят да проектират, 
конструират и да се състезават с най-енергийно ефективните автомобили. 

Материалите на страници 8., 9., 10. и 11. са подготвени от ДВОР.

Oбучение на преподаватели от Палестина

Отбор HydRU Racing

Отбор Автомобилист
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Иновативни прояви в Русенския университет
Международен консорциум  

за насърчаване  
на предприемчивите университети

Русенският университет „Ангел Кънчев“ получи ново, заслужено 
признание за политиката си на предприемачески университет в България 
и Европа чрез включване като единствено висше училище от Източна 
Европа в Международен консорциум за насърчаване на предприемчивите 
университети. Университетската мрежа BeyondScale се финансира по 
програма ЕРАЗЪМ+ чрез нов проект № 612887-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA3-
PI-FORWARD, който стартира от септември 2019.

Създаването на мрежата BeyondScale е резултат от активното 
взаимодействие на участващите партньорски организации с Европейската 
комисия по направлението HEInnovate – Иновации във висшето образование. 
Инициативата на Европейската комисия HEInnovate (Насърчаване на 
предприемаческите университети в Европа) възниква през 2014 г. Тя 
застъпва визията, че университетите са в центъра на икономическото 
развитие и социалното единство на Европа и света. Със своята всеобхватна 
мисия университетите образоват граждани, подготвят изследователи, 
професионалисти, изобретатели и предприемачи. Те произвеждат 
висококвалифициран човешки капитал, нужен на европейските икономики 
за повишаване на конкурентоспособността и подпомагане на социално-
икономическото развитие и единство. С възможностите си да развиват 
интердисциплинарните изследователски умения и опит в сложните проблеми 
на нашето общество университетите по градове и региони действат като 
центрове за диалог и обмен на иновации и знания. 

За участие в мрежата BeyondScale са одобрени 12 водещи в предприемаческото 
обучение и академичния обмен институции от седем европейски държави: 

Австрия: WPZ Research GmbH и The University of Applied Sciences 
Campus Vienna (UAS Campus Vienna);

Ирландия: Institute of Technology Cork; Dublin City University и The Higher 
Education Authority (HEA); 

Португалия: Polytechnic Institute of Viana do Castelo и Universidade 
NOVA de Lisboa;

България: University of Ruse “Angel Kanchev“;
Холандия: NHL Stenden University of Applied Sciences и Center for Higher 

Education Policy Studies (CHEPS) – University of Twente; 
Германия: DAAD – Германска агенция за академичен обмен; 
Испания: Joint Research Centre – Seville.
Целта на проектния консорциум BeyondScale е в периода 2019–2023 г. да 

създаде мрежа от висши училища и национални институции, които прилагат 
подхода HEInnovate. Предвидено е да се разработят добри практики, които 
да се представят пред национални и местни институции. 

Включването на Русенския университет в тази международна мрежа не 
е случайно. През 2018 г. той бе организатор и домакин на международната 
конференция „HEInnovate – Институционална промяна във висшето 
образование“, на която бе представено осмото измерение на предприемаческата 
активност – Дигиталната трансформация, област, в която Русенската Алма 
матер има водещи позиции в България и Европа. Форумът се проведе 
като част от програмата на Българското председателство на Съвета на 
Европейския съюз. Още през 2014 г. Русенският университет е сред 5-те 
български висши училища, препоръчани от МОН на Европейската комисия 
и преминали успешен мониторинг на обучението по предприемачество и 
иновации. Ежегодно представители на Русенския университет са неизменно 
сред поканените от Европейската комисия да представят своя опит и добри 
практики на международни конференции по линия на HEInnovate с гости 
от всички страни членки на Европейския съюз.

Русенският университет  
в инициативата „HEInnovate“ 

На 20 и 21 юни 2019 г. делегация на Русенския университет „Ангел 
Кънчев“ участва в инициативата „HEInnovate“ на Европейската комисия за 
стимулиране на предприемчивите университети. Събитието бе под надслов 
“Supporting Innovation and Entrepreneurship in and through Higher Education“ 
и съвпада с официалните събития в Букурещ за закриване румънското 

председателство на Съвета на Европейския съюз.
Международната инициатива се проведе в ректората на университета 

Политехника Букурещ в присъствието на академични представители от 
всички страни членки на ЕС. Още със самото откриване на събитието се 
представиха достиженията по HEInnovate на Русенския университет, който 
участваше във форума с трима свои представители:

Проф. д-р Юлиана Попова, зам.-ректор по интернационализация и 
комуникационна политика, участва в панел „Setting the Scene – The innovative 
and entrepreneurial higher education institution“ и запозна официалните участници 
и гости с основните направления, в които Русенският университет активно 
работи на местно, национално и международно ниво с представители на 
бизнеса, академичната общност и публичната администрация.

Доц. д-р Даниел Павлов, ръководител на Центъра за насърчаване на 
предприемачеството, участва в панела „Preparing and Supporting Entrepreneurs“ 
и представи най-новите инициативи в Русенския университет за стимулиране 
на предприемаческото поведение у студентите – INNOVENTER, INTERGEN, 
„Из опита на един предприемач“, „Конкурс за разработване на бизнес 
план“ и други.

Анабел Кръстева, студентка от спец. „Бизнес мениджмънт“, участва 
в студентския панел „Preparing and Supporting Entrepreneurs“ и привлече 
вниманието на цялата аудитория с предприемаческия си дух и успехи на 
фирмата си за производство на осветителни тела – „Балкан Лайт Експорт“ 
ЕООД – www.balkanexportltd.com.

Участието на тримата представители като презентатори бе по покана на 
Петър Бауър от Европейската комисия въз основа на цялостния принос на 
Русенския университет за подобряване състоянието на местно, национално 
и международно ниво.

 

Поредно признание  
за предприемчивостта на 

Русенския университет
На 13 септември 2019 г. на работна среща в Брюксел Европейската комисия 

за пореден път отличи предприемчивостта на Русенския университет. В 
сградата на директората „Образование и култура“ се проведе среща с подбрани 
експерти по предприемачество за обсъждане на документа „Предложение за 
решение на Европейския парламент и Съвета на Стратегическата адженда за 
иновации на Европейския институт по иновации и технологии 2021–2027: 
Повишаване на иновационния талант и капацитет на Европа“. 

Продължава на страница 13.

Проф. Юлиана Ппопова

Анабел Кръстева
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Иновативни прояви в Русенския университет
Продължение от страница 12.

По време на събитието бе отбелязано, че в Европейския съюз в бъдеще 
се очаква да има повече хибридни специалности, които да изграждат у 
всеки студент технологични умения и предприемачески (бизнес) умения. 

Акцент на срещата беше възможността „Стратегическата адженда“ 
да се подпомогне чрез инструмента „heinnovate.eu“, който през 2014 беше 
изпробван с помощта на Министерството на образованието и науката в пет 
български висши учебни заведения, сред които бе и Русенският университет. 

Представянето на опита на русенскaтa Алма матер впечатли всички 
международни експерти, сред които бяха представители на Австрия, Белгия, 
Великобритания, Германия, Ирландия, Португалия, Унгария. Те изразиха 
своето възхищение от уменията и постигнатото до момента от ръководния 
екип на университета, академичната му общност и представителите на 
подкрепящите го власти, стопански и обществени организации.

Материалите на страници 12. и 13. са подготвени  
от доц. д-р Даниел Павлов и ДВОР.

Заключителна среща  
по проект ESCOLA

На 3 септември 2019 г. в Русенския университет се проведе заключителна 
среща по проект „Приложение на цифрови обучителни материали в 
инженерното образование“. Събитието се организира в рамките на проект 
„Engineering Student Centered Learning Approaches“ (ESCOLA), финансиран 
по програмата ЕRASMUS+, КА203. Водеща организация на проекта е 
Егейският университет (EGE), Турция, а партньори са организации от Дания, 
Полша, Холандия, Ирландия, Испания и екип от Русенски университет, 
с ръководител проф. д-р Николай Михайлов. Основната цел на проекта 
е разработване на обучителна електронна платформа за подпомагане на 

обучението на студенти от инженерните специалности.
Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев поздрави 

гостите и им пожела ползотворна работа, като изрази надежда да бъдат 
обменени ползотворни идеи от представените резултати. Той припомни, 
че университетът има дългогодишен опит в разработването на проекти 
за дигитализация на образованието в България и сподели увереността 

си, че постигнатите резултати ще бъдат отправна точка за подготовката и 
изпълнението на нови инициативи. 

Професор Н. Михайлов и екипът от българска страна представиха 
разработената електронна платформа за обучение и демонстрира работата 
с нея.

В обучителния семинар участваха: учители от училища – ПГО „Недка 
Иван Лазарова“, ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, ПГПТ „Атанас Буров“, старши 
учители по информатика и информационни технологии; преподаватели от: 
университети ШУ „Епископ К. Преславски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
както и представители на фирми и фондации, Соларис М ООД, Фотолитикс 
ООД, РУО, Мастер ООД, НТС – Русе, Фондация „Русе – град на свободния 
дух“, РТИК, Siemens България.

Материалът е предоставен от проф. Николай Михайлов.

Национален летен турнир  
по информатика 

В периода от 7 до 9 юни 2019 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ 
се проведе Националният летен турнир по информатика. В него взеха участие 
200 ученици от 11 града. В първия ден след сериозна надпревара бяха излъчени 
победителите в петте възрастови групи. При най-малките в група E (4–5 клас) 
имаше две първи места – Виктор Ванев (Плевен) и Мартин Недев (Хасково), 
и трето място на Огнян Огнянов (София). В останалите групи първите три 
места бяха заети от: група D (6 клас) – 1. Кристина Стоянова (София), 2. 

Веселин Маркович 
(Варна), 3. Александър 
Георгиев (Варна); група 
С ( 7–8 клас) – Теодор 
Тотев (София), Деян 
Хаджи-Манич (Варна), 
Велислав Гърков 
(София); група B (9–10 
клас) – Константин 
Каменов (София), 
Иван Смиленов 
(Шумен), Биляна 

Инджева (Русе); и 
група А (11–12 клас) – 
Радослав Димитров 
(Пловдив), Александър 
Кръстев (Варна), 
Петър Няголов (Русе).

В последния 
ден бяха проведени 
к о н т р о л и  з а 
о п р е д е л я н е  н а 
националните отбори, 
които ще представят България на международните състезания. Националният 
отбор (старша възраст), който ще участва в Международната олимпиада 
по информатика в Азербайджан, е в състав Радослав Димитров (Пловдив), 
Александър Кръстев (Варна), Мартин Копчев (Габрово) и Петър Няголов 
(Русе). В състава му за Балканската олимпиада по информатика учениците 
от 12 клас ще бъдат заменени от по-младите и съставът му ще е Мартин 
Копчев (Габрово), Виктор Кожухаров (Русе), Андон Тодоров (София) и 
Александър Радославов (София). В националния отбор (младша възраст), 
който ще представя страната ни на Европейската младежка олимпиада по 
информатика в Словения, влизат Атанас Димитров (София), Деян Хаджи-
Манич (Варна), Благо Гунев (София) и Велислав Гърков (София).

Много добро бе представянето на русенските информатици, които се 
подготвят в школите към Центъра за ученическо и техническо творчество 
с ръководители проф. Каталина Григорова и доц. Пламенка Христова от 
Русенския университет.

Допълнителни награди за отличилите се ученици бяха осигурени от 
Мусала Софт, Форк Пойнт и Светлин Наков.

Материалът е предоставен от доц. Десислава Атанасова.

Доц. Даниел Павлов

Среща по проект ESCOLA
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Фестивал на студентите 
франкофони

От 1 до 5 юли 2019 г. в Пловдив, за първи път в 
България, се проведе международният фестивал на 
студентите франкофони от Централна и Източна 
Европа. Изданието е под мотото „Да творим заедно“. 

В него участваха близо 80 студенти от 16 
държави. Сред тях бе и Пламена Янкова. Тя следва 
спец. „Педагогика на обучението по български 
език и по френски език“ във Филиал Силистра на 
Русенския университет „Ангел Кънчев“, включена 
в ателието за музика.

Фестивалът се организира от Университетската 
агенция на франкофонията – най-голямата 

световна университетска мрежа, включваща 900 
институции от петте континента. Дейностите, в 
рамките на които участниците творят, са: музика, 
танци, театър, дигитална култура и графити.

 „Фестивалът ни дава различни усещания 
и емоции с много възможности за по-различен 
опит“, сподели Пламена Янкова в сутрешния блок 
на Нова телевизия „Здравей, България!“, в който 
бе отразено събитието. 

С традиционна българска национална носия 
и на отличен френски език, Пламена допринесе 
за укрепване на приобщаването на Русенския 
университет и Филиал Силистра към пъстротата 
на семейството на университетите франкофони 
от Централна и Източна Европа и от цял свят.

Още от самото начало на членството си в 
УАФ Русенският университет участва със свои 

представители на фестивала: 2017 г., Загреб – Лъчезара 
Кожухарова, факултет „Бизнес и мениджмънт“, 
специалност МИО; 2018 г., Ереван, Армения – Ива 
Миткова, студентка също във Филиал Силистра на 
Русенския университет, специалност „Педагогика на 
обучението по български език и по френски език“.

Наред с други дейности, тези участия бележат 
успехи на световно ниво на възпитаниците на 
университета в рамките на УАФ. Реализацията на 
студентите в тази посока е възможна благодарение 
на далновидността на ръководството на Русенския 
университет за приемане, продължаване и 
разширяване на сътрудничеството в международната 
организация.

Материалът е подготвен  
от Румяна Иванова.

Зад завесата на соца
На 11 юни 2019 г. в Русенския университет се 

състоя национална премиера на новоизлязлата книга 
на Калин Станков Тодоров „Зад завесата на соца“. 
Представянето бе част от поредицата събития, 
организирани във връзка с честването на 140 
години от началото на българската дипломация. 
Областният управител на Област Русе Галин 
Григоров изпрати поздравителен адрес до 
Калин Тодоров във връзка с премиерата. 

Авторът обясни, че е избрал град Русе 
за представянето на книгата, защото е 
емоционално свързан с него – преди почти 
30 години той получава поканата да изнесе 
лекция в Русе във връзка с атентата срещу 
Йоан Павел II във Ватикана. 

 Причините да напише книгата са 
две – първата е, че семейството му му дава 
възможността да вижда събитията „отвътре“, 
а втората, защото като журналист, пишещ за 
чужбина, има нуждата да отразява реалността. 
В книгата той се стреми да бъде обективен и да 

напише своята истина. „Зад завесата на соца“ 
излиза сега, защото 30 години са достатъчен 
период, за да бъде направена равносметка за 
добрите, лошите моменти и последиците на „соца“. 

Книгата е вече истински бестселър, една от 
най-търсените на книжния пазар сега у нас.

За автора: Калин Станков Тодоров е завършил 
право, дългогодишен журалист е в БТА, писал е 
много за истината по случая „Антонов“, а след това 
с Владимир Береану – за случая „Георги Марков“.

Бащата на автора, Станко Тодоров Георгиев, 
е министър-председател на България в две 
последователни правителства на Народна 
република България – 75-о (1971 – 1976) и 
76-о (1976 – 1981), заемал най-дълго този 
пост в българската история. Председател е на 
Народното събрание в периода 1981 и 1990 г. 
След падането на социалистическия режим 
през есента на 1989 г. остава председател до 
учредяването на 7-то Велико народно събрание.

Майката на Калин Тодоров, журналистката 
Соня Бакиш, застава твърдо зад протестиращите 
русенски майки през 1988 г. заради обгазяването 
на Русе. Тя е един от основателите на „Русенския 
екологичен комитет“, който поставя началото 
на гражданското общество у нас.

Материалът е подготвен от ДВОР  
и Галина Антонова.

Репортер от миналото време
На 4 октомври 2019 г. в Канев център на 

Русенския университет се състоя премиерата 
на книгата „Репортер от миналото време“ на 
авторитетния български журналист Йосиф 
Давидов. Посещението на автора във висшето 
училище започна със среща с академичното 
ръководство – проф. д-р Юлиана Попова, 
зам.-ректор по интернационализация и 
комуникационна политика, и проф. д-р 
Пламен Кангалов, зам.-ректор по учебната 
работа. Директорът на университетската 
библиотека Елисавета Недева представи 
на Йосиф Давидов постоянната изложба, 
посветена на 140-годишнината от създаването 
на българската дипломация. 

По време на премиерата на книгата си авторът сподели, че в работата 
си следва няколко основни принципа – винаги е честен пред читателя, 
винаги отива подготвен за интервю, старае се да гледа, за да вижда, както 
и да слуша, за да чува. За своята книга той каза, че в нея са включени 
множество моменти отпреди 40 години, които несъзнателно или съзнателно 
не са били публикувани, но се оказват актуални и днес. 

Първият репортаж, който Йосиф Давидов прави, е през 1972 г. в Китай. 
Оттогава е интервюирал политици и известни бизнесмени в повече от 
60 страни. Той е първият български журналист, интервюирал Симеон 
Сакскобургготски. Интервюто е взето на 31 януари 1990 г. и е отпечатано 

във в. „Отечествен фронт“.
През 80-те и началото на 90-те години на миналия век Давидов е 

кореспондент на БТА в Мадрид, а за известен период – и главен редактор на 
сп. „По света“. В Испания, където остава да живее, работи в международната 
агенция „Глобалпрес“, специализирана в изготвянето на приложения с 
икономическа насоченост за отделни държави, които се публикуват в 

„Ню Йорк Таймс“, „Вашингтон пост“, „Дейли нюз“, „Нюзуик“, „Форчън“, 
„Форбс“ и други престижни издания. След фалита на „Глобалпрес“ работи 
за вестника на българите в Испания – „Нова дума“, както и за други 
български и испански издания.

Материалът е подготвен от ДВОР  
и Галина Антонова.

140 години българска дипломация

Проф. Юлиана Попова и Калин Станков Тодоров

Йосиф Давидов и Елисавета Недева
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Университетски спортен център представя...
Осми летни университетски 

игри 2019
10 златни от общо 17 медала

 
Престижната комплексна купа за втори 

път е в Русе. Доц. Златко Джуров, председател 
на Асоциацията за университетски спорт 
„Академик“, връчи отличието на председателя 
на Университетския спортен център проф. д-р 
Борислав Ангелов.

На Осмите летни университетски игри 
Русенският университет се представи в 6 вида 
спорт – баскетбол, волейбол, футбол, тенис на 
маса, плуване и комбинирана щафета.

Много силни бяха изявите на тримата наши 
отлични състезатели по плуване, извоювали 
общо 7 медала.

С три златни медала в 
дисциплините 50 и 100 метра 
„гръб“ и 50 метра „свободен 
стил“ се отличи студентът 
Богомил Яковчев от спец. 
„Право“. Берна Чавдарова 
извоюва 2 златни медала на 
200 метра „съчетано“ и 100 
метра „свободен стил“ и един 
сребърен на 100 метра „бруст“. 
Нейната съотборничка Севиляй 
Сали е със сребърен медал на 
50 метра „гръб“ и четвърто 
място на 50 метра „свободен 
стил“.

Шампионско 
бе представянето 
на двойката 
волейболисти 
– Константин 
Начев и Христо 
Костов, които 
победиха всички 
свои конкуренти 
в дисциплината 
плажен волейбол. 
Д р у г а т а  н и 
представляваща 
д в о й к а 
с ъс те з атели 
Давид Димитров 
и Беркант Юмер 
се нареди на осмата позиция.

Много добре се състезаваха баскетболистите 
в турнира „3х3“: Пламен Ангелов, Октан 
Маринов, Диян Евстатиев, Даниел Денев, които в 
решителна среща за медалите надиграха отбора 

на ТУ–София и спечелиха второто място. 
Футболистите заслужаваха да застанат на 

първото място, но едно подценяване в срещата 
с УНСС–София, последва загуба с 3:4 ги остави 
със сребърните медали. 

Нашите отлични състезателки по тенис на 
маса Весела Асенова и Стелияна Николаева 
бяха над всички и извоюваха първо и второ 
място в индивидуалния турнир, първо място на 
„двойки“ и първо място в отборната надпревара.

В комбинираната десетпостова щафета, 
завършваща Летните игри, се явиха 9 отбора. 
Русенските студенти убедително спечелиха 
първото място и това натежа да получат купата, 
носеща името на дългогодишния ректор 
на НСА проф. Никола Хаджиев.

Материалът е предоставен  
от Университетски спорт.

Проф. Борислав Ангелов и доц. Златко Джуров

Берна Чавдарова

Отбор Баскетбол

Отбор Футбол 

Отбор Волейбол Весела Асенова и Стелияна Николаева Константин Начев и Христо Костов

Богомил Яковчев
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Вестник „Студентска искра“ е носител на 
Орден „Св. св. Кирил и Методий“  

II степен с указ № 1517/19.05.1983 г. на ДС  
на Р България, удостоен е с Почетния знак  

на Русенския университет на 05.02.2013 г. и с 
Кристалния приз на Русенския университет 

на 05.02.2018 г.

Главен редактор: доц. д-р Анелия Манукова
ДВОР: Виктория Иванова, Юлияна Андонова, 
Милена Попова 
Коректор: Йовка Райчева
Спорт: Валентин Каменаров
Фоторепортер: Юлияна Андонова, Юксел Алиев
Вестникът се издава в електронен формат и на 
хартиен носител и се разпространява безплатно.
Редакционно броят е приключен на 04.10.2019 г.

Университетски спортен център представя...

Книжарница „Академи Книга“ 
Вестник „Студентска искра“ продължава рубриката, свърза-

на с представянето на най-новите книги, учебници и помагала в 
книжарницата на Русенския университет. 

Книжарницата на Русен-
ския университет е спътник 
и приятел на студентите 
и преподавателите през 
годините, като докосва 
търсещите със събраните 
знания. 

Очакваме ви на място 
в Централен корпус на Ру-
сенския университет или на 
адрес: https://www.facebook.
com/academikniga/. 

При нас, освен книги, 
учебници и помагала, ще 
намерите необходимите 
пособия за писане, чертане, 
съхранение, класификация.

Вашите  
нови книги

Университетски спортно-туристически 
празник на Русенския университет

 Спортно-туристическият празник на Русенския университет 
„Ангел Кънчев“ се проведе на 27 юни 2019 г. в местността „Белите 
брези“, град Борово. Организатори на събитието са висшето училище и 
университетският синдикат. Община Борово оказа специална подкрепа 
на празника, а нейни представители се включиха в спортните игри. 
Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев даде 
официалния старт на събитието и пожела успех на всички участници.

Програмата на спортния празник, освен традиционните състезания, 

включваше посещение на Боровското съкровище и възстановената 
Тракийска гробна могила. Съкровището е открито през 1974 г. в 
землището на село (днес град) Борово, Русенско, в местността „Сиври 
тепе“. То датира от IV век пр. Хр. и представя златни съдове, украсени 
с протомета на животни и митологични сцени, с надписи на гръцки 
език („На Котис от Беос“). 

Участие в празника взеха представители на Филиалите на Русенския 
университет от Разград и Силистра, както и деца на служители. 
Състезателите бяха на възраст от 2 до 82 години.

Материалът е предоставен от Даниела Йорданова.

Спортно-туристическият празник на Русенския университет

Среща  
Випуск 1969

На 8 юни 2019 г. в Русенския 
университет се състоя среща на 
Випуск 1969, по случай 50 години 
от завършването на висшето им 
образование.

Основният организатор на срещата е 
Христо Тодоров, който от дълги години 
работи в Канада. Преподаватели в 
Русенския университет от този випуск са 
доц. д-р Стефан Вичев, доц. д-р Чавдар 
Везиров и гл. ас. д-р Бранимир Нейков. Випуск 1969, среща 8 юни 2019 г.Николай Ковачев и Ана Чолакова, 

приемственост


