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Филиалите на Русенския университет празнуват четвърт век в Алма матер

Еразъм студентите в Русенския университет
Русенският университет посреща 90 студенти 

по програма Еразъм+ през летния семестър на учеб-
ната 2021–2022 г. Студенти от 25 университета от 
8 страни – Азербайджан, Йордания, Китай, Испа-
ния, Португалия, Румъния, Турция и Франция, се 
обучават във всички факултети на русенската Ал-
ма матер и във Филиал Силистра. 

Най-многобройна е групата на румънските сту-
денти – 22-ма, от които 14 ще се обучават, а 8 ще 
провеждат учебна и производствена практика. Ра-

достен е фактът, че четирима румънски студенти 
от Университета в Питещи, които се обучаваха при 
нас през зимния семестър, удължиха своите Ера-
зъм мобилности с още един семестър. Този факт 
ясно показва тяхното удовлетворение от предло-
женото им обучение. 

За трета поредна година Русенският универ-
ситет посреща студенти от Франция. През летен 
семестър във факултет „Електротехника, електро-
ника и автоматика“ се обучават 20 френски сту-
денти от частното висше училище ЕСЕ в Париж и 
Лион. Сътрудничеството започна преди 3 години, 

като оттогава вече има обучени над 50 студенти. За 
сравнение, само през тази академична година вхо-
дящите френски студенти са 35 – 15 през зимния 
семестър и 20 през текущия.

Интерес представляват студентите от Китай и 
Йордания. За първи път в Русенския университет се 
обучават йордански студенти. Групата от шест мла-
дежи от Университета в Зарка е разпределена меж-
ду координаторите от ФЕЕА, ФБМ и ФОЗЗГ. Пан-
демията временно ограничи пътуванията от и до 

Китай на студенти и препода-
ватели, но шест от китайски-
те студенти вече са в Русе и с 
нетърпение очакват да започ-
нат своите лекции във ФПНО 
и ФЕЕА. Те са пристигнали по 
споразумения с университети 
в Шанхай и Ляонинг – Шан-
хайски Политехнически уни-
верситет и Институт по нау-
ка и инженерство в Ляонинг.

Традиционно в универси-
тета се обучават еразъм сту-
денти от Испания, като пове-
чето от тях избират Русенския 
университет за цяла учебна 
година. Испанските студен-

ти са избрали специалности от шест от осемте фа-
култета на университета, както и във Филиал Си-
листра. Очевидно усилията на преподавателите и 
координаторите се оценяват високо, защото прис-
тигналите студенти са от 12 университета партньо-
ри от цяла Испания.

Входящата студентска мобилност през тази 
академична година надвишава 150 души от 34 уни-
верситета от 11 държави. Какъв по-добър атестат 
за качествено свършена работа в международен 
план!               Еразъм офис

Преди 25 години, на 27 януари 1997 г. висшето училище в Разград става част от структурата 
на Русенския университет с Постановление на Министерски съвет № 16/27.01.1997 г. 

В Държавен вестник – бр. 10, 4 февруари 1997 г., е публикувано Постановление №15 от 27 
януари 1997 година на Министерския съвет на Република България, според което се открива 
филиал на Русенския университет в Силистра.                                    Четете на страници 2. и 3.

В. „Студентска искра“ 
на 64 години

Честит рожден ден, вестник „Студентска 
искра“!

Бъди медийното лице на Русенския университет 
и неговия летопис! Живей и пулсирай заедно с 
живота и пулса на университета!

Честит празник на всички бивши и настоящи 
екипи на вестника! Нека заедно продължим да 
отразяваме постиженията на русенската Алма 
матер! Нека заедно развиваме и създаваме 
историята на най-дълго съществувалия, без да 
променя своето име, академичен вестник у нас!

***
На 5 февруари 2022 г. вестник „Студентска 

искра“ навърши 64 години. През тези години 
вестникът спомага за изграждането на мост 
между поколенията и изказва с думи историята 
на русенската Алма матер, а именно: градеж и 
създаване на традиции; поглед от миналото към 
бъдещето; поглед от лиричното към прозаичното; 
поглед от научното към прагматичното; непрекъснат 
стремеж към национален и европейски стандарт, 
повече от шест десетилетия с пулса на времето и 
отразяване живота и настроенията в русенската 
Алма матер.

За тази достолепна възраст вестникът създава 
много редакционни колегии, които обхващат  
11 главни редактори и над 600 сътрудници.

Доц. д-р Анелия Манукова,
Главен редактор
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Филиал Силистра
За трета поредна година Филиал Силистра на Русенския университет 

„Ангел Кънчев“ чества годишнина – след достолепните 130 години от 
откриването на Педагогическото училище и началото на педагогическото 
образование в Силистра (2020 г.) и половинвековния юбилей от създаване 
на Полувисшия педагогически институт за подготовка на учители, днес 
Филиал на Русенския университет (2021 г.), през 2022 г. образователната 
институция навършва 25 години, откакто е в структурата на Русенския 
университет.

В Държавен вестник (бр. 10, 4 февруари 1997 г.) е публикувано 
Постановление №15 от 27 януари 1997 година на Министерския съвет 
на Република България, според което се открива филиал на Русенския 
университет „Ангел Кънчев“ със седалище Силистра със статут на 
юридическо лице. Полувисшият педагогически институт в Силистра 
се преобразува в Педагогически факултет в състава на Филиала на 
Русенския университет с предмет на дейност подготовка на учители на 
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалностите:

• Български език и чужд език (руски, френски, английски);
• Математика и физика;
• Биология и химия.
Със същото постановление Полувисшият институт по машиностро-

ене и електротехника – Силистра, се преобразува в Технически колеж 

в състава на Филиала и подготвя кадри на обра-
зователно-квалификационна степен „специалист 
по…“ по специалностите:

• Транспортна техника и технология;
• Електроенергетика;
• Електроника;
• Радио и телевизионна техника;
• Автоматизация на производството.
Министър Илчо Димитров присъства в Силистра 

и лично обявява правителственото решение, чрез 
което се легитимира включването на двете учебни 
заведения в системата на висшето образование.

Двете звена създават обща академична струк-
тура на Русенския университет в Силистра, чийто 
колективен орган за управление е Общо събрание 
на Филиала. 

Днес, 2022 г., Филиал Силистра е акредитирана 
образователна структура на Русенския университет 
„Ангел Кънчев“, която отговаря на съвременните 
критерии, изискващи качествено образование 
като предпоставка за интеграция в Европейското 
културно и образователно пространство. Вече 
четвърт век учебното заведение се развива и се 

реформира в условията на цялостна промяна на обществения модел. 
Въпреки демографската криза, въпреки икономическата криза, остава 
устойчив стремежът на академичния състав да съчетава добрата тра-
диция и професионализма при подготовката на кадри за просветната, 
културната, социалната и инженерно-техническата сфера на обществения 
живот в региона с  иновативни решения. 

Устойчивото развитие на Филиала, социалната му роля в региона и 
адекватността към изискванията на времето в образователен и в социо-
културен аспект са резултат от усилията на студентите и преподавателите 
да работят качествено в условията на многото реформи в системата на 
висшето образование и да осъществяват мисията на Русенския универ-
ситет: „Разпространяване на знания, извършване на фундаментални и 
приложни научни изследвания, внедряване на иновации в практиката, с 
цел подготовка на висококвалифицирани специалисти, които допринасят 
за устойчивото развитие на региона и страната“, мисия, изразяваща и 
основния стремеж: Русенският университет „Ангел Кънчев“ да бъде 
не само университет с бъдеще, но и университет на бъдещето.

Със своята дейност и традициите, утвърдени през годините, Филиал 
Силистра е пълноценна част от Дунавската ос, която изграждат Русен-
ският университет и неговите три филиала, и която създава облика и 
авторитета му на Българската академична дунавска столица.

Материалът е подготвен от доц. д-р Румяна Лебедова,  
директор на Филиал Силистра

Филиалите на Русенския университет празнуват 25 г. в Алма матер
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Филиалите на Русенския университет празнуват 25 г. в Алма матер

Филиал Разград
Преди 25 години, на 27 януари 1997 г.,  висшето училище в Разград, 

тогава  Институт по химични технологии и биотехнологии, интегриран 
с ВХТИ – София,  става част от структурата на Русенски университет 
„Ангел Кънчев“ с Постановление на Министерски съвет № 16/27.01.1997 г. 

Във Филиал Разград се обучават студенти в образователна и 
квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ по професионалните 
направления: Химични технологии, Биотехнологии, Хранителни 
технологии.

Специалностите, по които се обучава в Разград, са търсени 
заради възможностите за професионална реализация в сферата на 
фармацевтичната, биотехнологичната, хранителната, силикатната и 
керамичната индустрии в региона и страната. Филиалът се гордее със 
своите възпитаници, голяма част от които са успешни и утвърдени 
специалисти и ръководители.

Филиал Разград има подкрепата на ръководството на Русенския 
университет и в годините бележи възходящо развитие. Важни 
приоритети са обновяването на базата, прилагането на съвременните 
методи на обучение и развитието на академичния състав. Филиалът в 
Разград си сътрудничи активно с университети у нас и в чужбина и се 
осъществяват съвместни научни проекти, участия в различни форуми, 
обмен на студенти и преподаватели. 

Филиалът осъществява активно и ползотворно сътрудничество с 
фирмите от региона, общинската и областна администрации в Разград 
и региона.

Русенският университет със своята единствена академична структура 
в Разград е възможност за развитие на младите хора и за обучение 
на кадри, необходими за икономиката на региона. Университетът 
ще продължава да работи за силни позиции и за доброто бъдеще на 
Разград и региона. 

Материалът е подготвен от проф. д-р Генчо Попов – директор,  
и проф. д.н. Станка Дамянова – адм. директор.
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Прием на нови студенти за академичната 2022–2023 г.

Посланикът на Обединените Арабски Емирства 
посети Русенския университет

На 25 февруари 2022 г. Н. Пр. Султан Рашид Султан Алкайтуб Алнуайми посети Русенския 
университет, където беше обсъдено разширяване на партньорските взаимоотношения между 
Русенската Алма матер и университетите в Обединените Арабски Емирства (ОАЕ). През декември 
2021 г. ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев бе на работни срещи в два от най-
големите университети в ОАЕ, където бе обменен ценен опит и бяха дискутирани възможностите 
за сътрудничество и бъдещи съвместни дейности. 

Срещата премина в приятна дружеска обстановка. Разговорите бяха насочени към нови идеи 
за продължаване на съвместната работа, обмен на научен потенциал, установяване на механизми 
за устойчиво партньорство и диалог чрез срещи, дискусии и посещения. Двете страни намират 
общи позиции за развитието на отношенията на сътрудничество и взаимна подкрепа. 

Заявката към МОН за броя на приеманите студенти в Русенския 
университет, завършили средно образование, през учебната 2022–2023 
г. за обучение на държавна издръжка в редовна, задочна и дистанционна 
форма е за 48 специалности от 23 професионални направления в 7 области 
на висшето образование, включително и една специалност „Земеделска 
и автотранспортна техника“ за прием на българи, живеещи извън 
Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 
г. Допълнително е обявен прием в две специалности с финансиране 
само на собствена издръжка „Публична администрация“ и „Дигитален 
мениджмънт и иновации“, съответно в задочна и дистанционна форма.

Новите моменти в приема на студенти след завършено средно 
образование са свързани с промените в обучението и дипломирането на 
учениците от учебната 2021–2022 г., определени от Закона за предучилищното 
и училищното образование и Закона за професионалното образование 
и обучение. Русенският университет участва активно в общественото 
обсъждане на новите правила, проведено по инициатива на МОН, както 
и в дискусията, предизвикана от поставените въпроси от омбудсмана 
на Република България. 

1. Оценките от двата задължителни държавни зрелостни изпита, вкл. 
и държавния изпит за придобиване на професионална квалификация, 
положени съгласно изискванията на Закона за предучилищното и 
училищното образование и Закона за професионалното образование и 
обучение и от Закона за степента на образование, общообразователния 
минимум и учебния план след 01.01.2008 г., се признават за оценки от 
съответстващи конкурсни изпити в Русенския университет, съгласно 
приложената таблица за съответствие. 

2. За оценка от съответстващ конкурсен изпит се признават и оценките 
от положени след 01.01.2008 г. допълнителни държавни зрелостни изпити 
(по желание на ученика) по избрани измежду следните учебни предмети: 
български език и литература, математика, информатика, информационни 
технологии, история и цивилизация, химия и опазване на околната 
среда, география и икономика, биология и здравно образование, физика 
и астрономия, предприемачество и английски език.

3. При формиране на състезателния бал оценките от дипломата по 
предмети, влизащи в балообразуването, се вземат от задължителната 
подготовка на дипломата за средното образование от втори гимназиален 
етап. Ако такава оценка липсва, тя може да бъде заменена с оценка от 
положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.

Кандидатстудентските изпити за прием след средно образование 
се провеждат в две сесии – предварителна и редовна, по изготвен график, 
публикуван на страницата на университета https://www.uni-ruse.bg/
admission/bachelors/guide/annexes/preliminary-exam-schedule.

Предварителната сесия ще се проведе в осем съботни дни – на 
22 януари 2022 г.; 5 и 19 февруари 2022 г.; 5 и 19 март 2022 г.; 2, 16 и 30 
април 2022 г., с начало 9 часа. Редовната сесия е в два дни на 9 и 10 юли 
(събота и неделя) 2022 г. от 9 и 13 часа.

Кандидатите могат да подадат заявки за участие в изпити на място 

в сектор Прием на нови студенти – корпус 1, етаж 2, стая 1.322.3 или 
онлайн на адрес https://online.uni-ruse.bg/ (с достъп и през страницата 
на университета www.uni-ruse.bg) до 2 дни преди определената дата. 
Изпитите ще се провеждат в Русе, Силистра, Разград и Видин.

При явяване на изпити кандидатите заплащат такса в размер на 50 
лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ.

Изпитите са под формата на тест с обща и специална част. Общата част съдържа  
20 въпроса по български език и езикова култура, а специалната част 
обхваща 40 въпроса в области по избор: Български език, История на 
България, Общотехническа подготовка, Математика, Информатика и 
информационни технологии, Икономическа география на България, 
Биология и Химия. 

Процедура за предварително записване за избрана специалност
Във връзка с ограничаването на опасността от разпространение на 

КОВИД 19 и спазването на противоепидемичните мерки, Русенският 
университет осигурява възможност за предварително онлайн кандидатстване 
с гарантиран прием за една избрана специалност в редовна форма на 
обучение. За целта платформата https://online.uni-ruse.bg е надградена 
с полето „Запазване на място в желана специалност“. Освен директно 
до платформата е предвиден достъп и през страницата на университета 
https://uni-ruse.bg/. Опцията ще бъде активна от 25 ноември 2021 г. до 
7 юли 2022 г. и се ползва след предварителна регистрация от самата 
страница https://online.uni-ruse.bg/. 

Абитуриентите, завършващи през тази година, могат да се възползват 
от възможността за предварителен гарантиран прием със само няколко 
кликвания и избор на желаната специалност от падащо меню. За 
притежаващите диплома за завършено средно образование от предходни 
години е предвидена допълнителна опция за въвеждане на данни от нея. 

За заплащане на кандидатстудентските и семестриалните такси 
системата генерира вносна бележка с необходимите данни за различни 
видове банкиране. 

Освен онлайн процедурата може да се проведе и на място в сектор 
Прием на нови студенти или  чрез оператор по телефон на: 082 841 624, 
082 888 247, 0887 592 349, както и на адрес admission@uni-ruse.bg. 

Кандидатстудентските изпити по Български език и История на 
България за специалност Право, и по Биология за специалностите 
Акушерка, Медицинска сестра и Лекарски асистент са задължителни. 
Оценките от държавни зрелостни изпити не могат да заместват тези 
изпитни оценки. 

Напомняме, че въведената от Русенския университет технология за 
онлайн провеждане на кандидатстудентски изпити е базирана на оригинална 
платформа за генериране на многовариантни тестове от затворен тип в 
реално време при зададена продължителност и автоматична проверка. 
За осигуряване на видео- и аудионаблюдение на изпита програмата е 
интегрирана със системата за конферентни връзки BigBlueButton.

Сектор „Прием на нови студенти“,  
admission@uni-ruse.bg.
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Визити
Работни срещи в смарт 

университети в Дубай, ОАЕ

От 12 до 14 декември 2021 г. ректорът на Русенския университет  
акад. Христо Белоев, дтн, бе на работно посещение в Смарт университет 
Хамдан Бин Мохамед (Hamdan Bin Mohammed Smart University) и Висши 
колежи по технологии (Higher Colleges of Technology) в Дубай, Обединени 
Арабски Емирства (ОАЕ). Срещите в двата университета бяха организирани 
със съдействието на посланика на Обединените Арабски Емирства в 
Република България Н. Пр. Султан Рашид Султан Алкайтуб Алнуайми.

На 12 и 13 декември 2021 г.  акад. Христо Белоев, дтн, посети Смарт 
университет Хамдан Бин Мохамед (Hamdan Bin Mohammed Smart University) 
в Дубай, Обединени Арабски Емирства (ОАЕ). Президент на университета е 
Н. Х. Шейх Хамдан бин Мохамед Бин Рашид Ал Мактум, престолонаследник 
на Дубай. От страна на домакините участие в срещата взеха: проф. Набил 
Байдун, зам.-ректор по академичните въпроси; проф. Райед Авдех, зам.-
ректор по технологии и развитие; Расград Дахам, директор на дирекция по 
бизнес и развитие; директорът по международните въпроси, ръководители 
на отдели, сътрудници и др.

По време на срещата бяха представени двете образователни институции, 
организационната им структура, интелигентните кампуси, информационните 
системи, които осигуряват обучението, функционалните взаимодействия 
между отделните звена. 

По време на дискусиите двете страни договориха подписването на рамков 
договор за сътрудничество. В него се предвиждат съвместни дейности  в 
областта на академичния обмен на студенти и преподаватели, работа по 
общи проекти и публикуване на научни резултати в реферирани списания. 

Смарт университет Хамдан Бин Мохамед предлага 21 акредитирани 
академични програми в областта на бизнеса, управлението на качеството, 
образованието, здравеопазването и околната среда. Мисията на висшето 
училище е да насърчава култура на качество, иновации и изследвания чрез 
смарт (интелигентно) обучение. 

На 13 и 14 декември 2021 г. акад. Христо Белоев, дтн, посети Висши 
колежи по технологии (Higher Colleges of Technology), Дубай, ОАE. Висши 
колежи по технологии е най-голямото държавно висше училище в ОАЕ. От 

страна на домакините участие в срещата взеха президентът, зам.-ректори, 
ръководители на дирекции и направления.

Срещата започна с представяне на двете образователни институции. 
Висши колежи по технологии (Higher Colleges of Technology) организира 
обучение в общо 16 кампуса в различни градове и предлага програми, 
съобразени с  икономиката на съответния регион. Висшето училище обучава 
над 24 000 студенти. Ръководството на университета има за цел техните 
възпитаници да бъдат висококвалифицирани и конкурентоспособни на 
пазара на труда и затова работи в непрекъснат контакт с бизнеса и предлага 
различни квалификационни курсове. 

По време на дискусиите бе договорено подписването на рамков договор 
за сътрудничество и бяха обсъдени бъдещи общи инициативи. Предвиждат 
се съвместни дейности  в областта на академичния обмен на студенти и 
преподаватели, организиране на семинари и обучения на докторанти. 

В края на посещението се състоя обиколка на кампуса и беше представена 
програмата за развитие на стартъпи и високотехнологичното пространство. 
Това е обособено място, където студентските компании могат да развиват 
своите предприемачески идеи. Бяха демонстрирани различни разработки 
в сферата на медиите, обучението, екологията, 3D технологиите и други. 

 Материалите са предоставени от акад. Христо Белоев, дтн,  
Ректор на Русенския университет.
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Иновативни прояви и проекти
Международен проект  

за игрова терапия на деца
Русенският университет „Ангел Кънчев“ започва 2022 г. с нов международен 

проект, насочен към разработването на учебни програми и материали, базирани 
на игрова терапия като ефективен инструмент за интервенция при деца.

Резултатите от проекта ще бъдат приложими в практиката на учителите 
в детски ясли и градини и начални училища, както и в полза на всички 
специалисти, чието приложно поле е свързано с холистично решаване на 
медицински, образователни и психологически проблеми, проявяващи се в 
ранна детска възраст.

В контекста на социално-психологическите негативи, вследствие на 
рестрикциите на пандемичната криза на COVID-19,  инициативата на 
Русенския университет придобива още по-голяма актуалност. Тя стартира 
на 20 януари 2022 г. с хибридна среща на партньорите от България, Белгия, 
Турция и Португалия, които се събират физически и виртуално в Русе, за да 
дискутират реализацията на двугодишния проект „Обучение по игрова терапия 
за интервенция при деца в ранна възраст, в съответствие с Европейската 
кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET)“, 
за който Университетът подписа договор за финансиране с Националната 
агенция  на програма Еразъм+. 

Терапията чрез игри е както научна област, така и професионална дейност, 
по тази причина съществен принос за успешната реализация на проекта се 
очаква да имат Национална асоциация на професионалисти, работещи с хора с 
увреждания и Център за психологическа подкрепа и интервенция „Аналитична 
зона“, които са партниращи организации с голям практически опит.

Предизвикателното международно начинание ще бъде координирано от 
Русенския университет, който планира да въвлече в изпълнението му академичен 
състав от два факултета с различна експертиза поради интердисциплинарния 
характер на проекта.

Проектът се финансира по програма ЕРАЗЪМ+, дейност КА2, и има 
проектен номер  2021-1-BG01-KA220-VET-000024805. 

Информацията е предоставена от доц. д-р Десислава Атанасова.

Предизвикателства пред 
социалното взаимодействие и 

човешките права
На 17 декември 2021 г. ученици от Русе, Разград, Лом и Търговище 

заедно със студенти от  специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Социални 
дейности“ на Русенския университет се конкурираха отборно, защитавайки 
своите идеи за социални кампании, бизнес инициативи или социални услуги 
по време на онлайн състезание на тема „Предизвикателства пред социалното 
взаимодействие и човешките права в навечерието на Коледа“, организирано 
от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Факултет „Бизнес и 
мениджмънт“ при Русенския университет. 

Инициативата се провежда традиционно веднъж годишно. Общо 97 
участници – ученици от 11. и 12. клас от 12 средни училища се състезаваха, а 
в ролята на техни ментори влязоха студенти от 3. и 4. курс от специалностите 

„Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“. Тринадесет отбора формулираха 
и презентираха своите уникални предложения за решения за преодоляване 
или намаляване на негативните ефекти  при социални взаимодействия в 
контекста на защитата и отстояването на човешките права. 

Компетентно и взискателно жури от преподаватели и практици с 
председател проф. дн Юлия Дончева и членове: доц. д-р Даниел Павлов – 
ръководител на Център по предприемачество на Русенския университет; 
Катя Петрова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“, Община 
Русе; Антоанета Ябанозова – директор на БЧК, Русе; Таня Георгиева – главен 
финансов консултант на ЗАД Алианц България и възпитаник на Русенския 
университет, и Кристиян Огнянов – студент в специалност „Социални 
дейности“, оцени идеите по предварително обявени критерии в категориите 
креативност, иновативност, приложимост, социален ефект и екипна работа. 

Специалната награда на Община Русе получиха учениците на ПГИУ „Елиас 
Канети“ – Русе, и ПГМТ „Юрий Гагарин“ – Русе, а специалната награда на БЧК 
– Русе, отиде при учениците от ПГТ  „Ив. П. Павлов“ – Русе. Най-голямото 
отличие  „Гран при“ единодушно и заслужено грабнаха учениците от ПГО 
„Недка Иван Лазарова“ – Русе, със своята идея за социално предприемачество, 
която младежите биха искали да реализират. 

Онлайн формата на състезанието не се отрази на емоциите, споделената 
радост и удовлетворение на участниците, а организаторите получиха 
многобройни поздравления и положителни коментари за качеството на 
събитието и се разделиха с участниците с пожеланието скоро да се срещнат 
отново, но като студенти в Русенския университет.

Международен пилотен проект  
за студентски стажове  

в електронна среда
На 28 февруари 2022 година приключи периодът на изпълнение на дейностите 

по проект 2020-1-RS01-KA226-HE-094527 „Digital internship model for higher 
professional studies“ – DIMPS, който е финансиран по програма Erasmus+ 
на Европейския съюз и се изпълнява по компонента KA2 - Cooperation for 
innovation and the exchange of good practices и покана KA226 - Partnerships for 
Digital Education Readiness. 

Водещ партньор в проекта е Академията за приложни науки на Западна 
Сърбия (Ужице, Сърбия), а в изпълнението на дейностите участват още 
Русенски университет, Университетът на Западна Атика (Егалео, Гърция) 
и Висшето техническо училище за приложни науки (Нови Сад, Сърбия).

Резултатите от изпълнението на проект DIMPS са три – създадена е 
методология за провеждане на студентски стажове в електронна среда, 
проектирана и реализирана е онлайн платформа за провеждане на стажове в 
различни сфери на висшето образование и е разработен набор от спомагателни 
инструменти – ръководства и инструкции, за провеждането на стажовете и 
работа с платформата. В условията на глобалната пандемия от COVID-19, 
която не позволява качественото присъствено провеждане на студентски 
стажове, създаването и използването на тази онлайн платформа позволява 
на студентите да участват пълноценно в ефективното провеждане на този 
задължителен елемент от тяхното обучение.

В периода на месеци октомври–декември 2021 година 21 студенти от 
Сърбия проведоха онлайн своите задължителни студентски стажове, спазвайки 
разработената методология и използвайки създадената платформа. Темите 
на стажовете бяха в сферите на софтуерно инженерство, информационни и 
комуникационни технологии, предприемачество, туризъм и хотелиерство. 
От българска страна, като асоциирани партньори за предоставяне на стажове 
в сферата на информационните и комуникационните технологии, участваха 
русенските фирми „Торнадо Студио“ ООД и „Тераком ООД“, а стажове в сферата 
на туризма предложи туристическа агенция „Александра Травел“ ЕООД. Пет 
от сръбските студенти избраха и проведоха успешно своите стажове именно 
в тези фирми партньори на Русенския университет.

 В изпълнението на задачите по проекта от страна на Русенския 
университет участваха доц. Георги Христов (координатор 
на проекта за Русенския университет), доц. Нина Бенчева,  
доц. Пламен Захариев, гл. ас. д-р Дияна Кинанева, инж. Георги Георгиев от 
Катедра „Телекомуникации“ и доц. Иван Белоев от Катедра „Транспорт“.

Информацията е предоставена  
от доц. д-р Пламен Захариев.
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Иновативни прояви и проекти
Номинация за награда  

„Изобретател на годината 2021“
На 08.12.21 г. бяха връчени традиционните награди в конкурса „Изобретател 

на годината 2021“.
Домакин на събитието бе Патентното ведомство на Република България. 

Събитието се проведе в партньорство със Съюза на изобретателите и 
Българската търговско-промишлена палата.

Сред 22-те кандидатури бе и тази на колектива от Русенския университет  
в състав: доц. д-р Симеон Илиев, доц. д-р Данчо Гунев, инж. Емил Митев, с 
която получиха номинация в категория „Електроника и електротехника“ с 
изобретението: „Бордова система за управление на електромобили“.

Бордовата система за управление на електрически превозни средства е 
предназначена за прецизно и сигурно управление. Тя осигурява възможност 
воланът да е захванат непрекъснато с двете ръце, без да има нужда от пускането 
му при изпълнение на други основни или допълнителни дейности в процеса 
на управление. Захватът на волана се осъществява само от безименния и 
малкия пръсти (в тях завършва улнарният нерв) и дланта на ръката. Палецът, 
показалецът и средният пръсти оперират с органите за управление или 
допълват захващането.

Информацията е предоставена от доц. д-р Симеон Илиев.

STEM обучителен курс  
„Роботика с micro:bit“

На 28 февруари 2022 г. в Русенския университет се проведе връчване на 
сертификати на участниците в STEM обучителен курс „Роботика с micro:bit“.

Присъственият курс беше организиран в периода ноември–декември 2021 
г. и в него взеха участие учители по математика, информатика, компютърно 
моделиране и информационни технологии от основни и средни училища в 
Община Русе. Обучението се реализира в подкрепа на общинската инициатива 
за въвеждане на занятия по роботика за учениците от 3-ти и 4-ти клас.

Специално разработен от доц. д-р Пламен Захариев и доц. д-р Георги 
Христов, преподаватели в катедра „Телекомуникации“ на Русенския университет, 
обучителният курс от вида „Обучение на обучаващите“ запозна учителите 
с учебната програма и с особеностите на различните хардуерни платформи 
и среди за блоково програмиране. Разглежданите теми обхванаха базови 
понятия и приложни особености от сферата на роботиката, основните 
видове програмни оператори и конструкциите за реализиране на програмни 
сегменти чрез блокове.

На участниците в курса бяха предоставени безвъзмездно микроконтролери 
„micro:bit“ и роботизирани платформи „micro:maqueen“ за провеждане на 
занятия по роботика с учениците. Дарението на хардуерните компоненти е 
осигурено от дългогодишния партньор на Русенския университет „Вистеон 
Електроникс България“ ЕООД, световен лидер в автомобилната електроника 
и се осъществява със съдействието на проф. дн Михаил Илиев, депутат 
в 47-мото Народно събрание и дългогодишен преподавател във висшето 
учебно заведение.

Проведеният образователен курс e в съответствие с политиката на МОН 
за въвеждане на STEM обучение в образователния процес на учениците.

Информацията е предоставена от доц. д-р Пламен Захариев.

Oбучително посещение 
на палестински специалисти

На 23 февруари 2022 г. успешно приключи обучителното посещение на 
палестински преподаватели по клинично хранене и диететика в Русенския 
университет. В рамките на седмица 10-членната делегация обсъжда с 
българските си партньори проблеми на специализираното болнично 
хранене при различни хронични заболявания; храненето на новородени 
и най-съвременните практики в него, въведени от Световната здравна 
организация; проблеми на националните системи за клинично хранене в 
държавите членки на Европейския съюз. Като партньор и съкоординатор 
в проект „Подобряване на практиката в клиничното и диетично хранене в 
Палестина“, Русенският университет предложи  лекции на европейско ниво, 
подготвени от преподавателите в катедра „Здравни грижи“ на Факултет 
„Обществено здраве и здравни грижи“ и катедра „Мениджмънт и социални 
дейности“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“, а като гостуващ лектор в 
екипа на Русенския университет бе привлечен националният консултант по 
клинично и диетично хранене проф. д-р Донка Байкова.

Гостите от университета Ал Азра в Газа и Палестинския технически колеж 
благодариха на Ректора на Русенския университет за топлото посрещане 
и за продължаващото вече две години ползотворно партньорство между 

палестинските висши учебни заведения и Русенски университет. Академик 
Христо Белоев, от своя страна им пожела успех в съвсем нелеката задача да 
променят културата и моделите на установени с години клинични практики, 
които обаче трябва да бъдат осъвременени и обърнати с лице към пациентските 
нужди. Той ги увери, че както досега, така и за в бъдеще могат да разчитат 
на европейския опит, експертиза и сътрудничество в лицето на Русенския 
университет.

По време на своето обучение в Русе палестинските специалисти посетиха 
и УМБАЛ „Медика“, където им бе представена практиката на лечебното 
заведение в организацията на клиничното хранене.

Предстои през следващите месеци представители на българския екип по 
проекта, финансиран от програма Еразъм на ЕС,  да посети университета Ал 
Азра, за да се оцени на място възможностите за трансфер на европейската 
експертиза, ноу-хау и опит в системата на клинично хранене в Палестина.

Информацията е предоставена от проф. д-р Иваничка Сербезова.
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Иновативни прояви и проекти

На 22 февруари 2022 г. в Ру-
сенския университет се прове-
де семинар на тема „Възмож-
ности за автоматизирано из-
пълнение на складови и други 
дейности в животновъдство-
то (рп 9)“ по Националната на-
учна програма „Интелигентно 
животновъдство“. В семинара 
участваха студенти, докторан-
ти и преподаватели изследова-
тели. Модератор на събитието 
бе проф. д-р Велизара Пенчева. 

Задачите на Национална 
научна програма „Интелигентно 
животновъдство“ и на Работен пакет 9 
„Управление на складови наличности“ бяха 
представени от доц. д-р Иван Белоев и  
доц. д-р Димитър Грозев. Доц. д-р Асен Асенов и  
гл. ас. д-р Емил Янков обясниха защо е необходимо 
да бъдат прилагани интелигенти складови системи 
в рибопреработката и представиха проектирана 
и изградена от екипа иновативна система за 
измерване и контрол на редица показатели като: 
температура, CO2, pH и др. Направена бе и 
демонстрация на работата на системата, която в 

реално време отчита стойностите на параметрите.
Доклад изнесоха и гл. ас. д-р Ивайло Хрис-

таков и проф. д-р Владимир Хвърчилков, като 
споделиха добрите практики в прецизното жи-
вотновъдство и технологиите за прецизно пче-
ларство (разработка по проект №КП-06-ПН46/7 
„Разработване и изследване на фундаментални 
технологии и методи за прецизно пчеларство“).

 Информацията е предоставена  
от проф. д-р Велизара Пенчева.

Споразумение за 
сътрудничество  

с АЕЦ „Козлодуй“
Русенският университет „Ангел Кънчев“ 

сключи споразумение за сътрудничество с АЕЦ 
„Козлодуй“ ЕАД, което обхваща дейности, свързани 
с учебния процес, научните изследвания, проектната 
дейност, популяризирането и внедряването на 
научни, технически и професионални постижения. 

Целта на споразумението е повишаване на 
ефективността на образователната, научно-
изследователската и развойната дейност в областта 

на енергетиката и сектора за сигурност, основаващи 
се на съвместно използване на човешките и 
материалните ресурси и постигнатите резултати 
от университета и дружеството.

Русенският университет ще подготвя студентите 
в области и специалности, пряко свързани с 
енергетиката и националната сигурност, която 
да позволи тяхната успешна реализация в 
дружеството. Висшето училище ще провежда 
и обучения за повишаване на квалификацията 
на работници и служители от дружеството в 
областите на висшето образование, за които е 
акредитиран университетът, включително в тези, 
свързани с ядрената енергетика.

Обучение по социално 
предприемачество

Националната агенция за оценяване и 
акредитация (НАОА)  даде зелена светлина за 
новата магистърска програма  по „Социално 
предприемачество“ на Русенския университет 
„Ангел Кънчев“  в края на миналата година. 
Програмата е в професионално направление 3.4. 
„Социални дейности“ и напълно отговаря на 
изискванията, формулирани в критериалната 
система на НАОА. Тя е плод на инициативността 
и усилената работа на преподавателите от катедра 
„Мениджмънт и социални дейности“, които на 
своето първо заседание за 2022 г. приветстваха 
старта на магистратурата, която е предназначена за 
завършили специалности в областта на „Стопански, 
правни и социални науки“.

Обучителният процес предвижда съвместната 
работа на преподаватели от четири факултета 
на Русенския университет: Факултет „Бизнес и 
мениджмънт“, Факултет „Обществено здраве и 
здравни грижи“, Юридически факултет и Факултет 
„Природни науки и образование“.

Необходимостта от обучение по „Социално 
предприемачество“ беше идентифицирана в рамките 
на реализацията на проект BeyondScale.eu, където 
Русенският университет е единствен партньор 
от Източна Европа в проектния консорциум 
BeyondScale. Международният консорциум на 
проекта потвърди, че разработената магистърска 
програма напълно съответства на измерението 
„Подготовка и подпомагане на предприемачи“ от 
инструмента HEInnovate на Европейската комисия, 
което и прави бъдещите магистри по „Социално 
предприемачество“ конкурентоспособни на 
европейския пазар.

Информацията е предоставена  
от доц. д-р Даниел Павлов.

Проект ICT_EDUPAND 
2020-1-PL01-KA226-

HE-096196
На 11 февруари 2022 г. бе проведен семинар 

на тема „The Role of Communication and Trust in 
a Team“ в изпълнение на Дейност IO2 по проект 
2020-1-PL01-KA226-HE-096196 Holistic approach 
towards problem-based ICT education based on 
international cooperation in pandemic conditions 
(ICT_EDUPAND). 

 Лектори на семинарите бяха преподавателите 
Anna Kononiuk, PhD и Urszula Ryciuk, PhD от Bialystok 
University of Technology (Politechnika Białostocka). 
Обучението се проведе в онлайн среда в платформата 
Microsoft Teams. Семинарите включваха презентации, 
време за дискусия и 20-минутни брейнсторминг 
подходи към решаването на казуси, зададени от 
лекторите. 

 Целта на обучението е да се развият ключови 
умения и компетенции в преподавателите за успешно 
използване и прилагане на дигитални ресурси по 
инженерни дисциплини, свързани с проблемно-
ориентирано обучение в условията на пандемия.

 В семинара се включиха 24 преподаватели от 
четирите партньори по проекта, от които шест 
бяха от Русенския университет. Образователната 
инициатива е финансирана по програма Еразъм+ 
на Европейската комисия. Партньори на русенския 
екип са още Нишки университет, Ниш, Сърбия, 
и Норвежки университет за науки и технологии, 
Трондхайм, Норвегия.

Работата по този образователен проект дава 
възможност на русенския екип да използва натрупания 
си до момента опит и капацитет и да осъществи 
успешен обмен на нови и ефективни образователни 
практики. Дейностите се координират от доц. 
Теодор Илиев (ръководител на екипа).                                                                  

Материалът е подготвен  
от доц. д-р Теодор Илиев.

Проект ASEAN FACTORI 4.0
Преподавателски екип от Русенския универ-

ситет  ще обучава свои колеги от университетите 
Chulalongkorn University (Тайланд)  и Savannakhet 
University (Лаос), съгласно заложените дейнос-
ти  по проект Across South East Asian Nations: From 
Automation and Control Training to the Overall Roll-
out of Industry 4.0: ASEAN FACTORI 4.0. Ръководи-
тел на проекта е доц. Нина Бенчева от катедра „Те-
лекомуникации“. 

В рамките на проекта преподаватели от катедри-
те „Телекомуникации“ и „Автоматика и мехатрони-
ка“ са предвидени редица обучителни семинари със 
студенти и преподаватели от седем партньорски уни-
верситета от Югоизточна Азия. Обучението на пре-
подавателите от двата партниращи азиатски универ-
ситета в Русенския университет ще се проведе през 
месец март 2022 г. Преподавателите от Русенския 
университет разработват обучителни материали.

Обучението в Русе ще продължи десет дни, ка-
то занятия ще се провеждат от преподаватели от 
катедри „Телекомуникации“ и „Автоматика и меха-
троника“. Практическите упражнения ще се прове-
дат с две лабораторни платформи, проектирани от 
проф. Пламен Даскалов и доц. Цветелина Георгие-
ва. Платформите са вече изградени със съдействи-
ето на фирма „ЕЛСИ“ ЕООД. 

Семинар по програма  
„Интелигентно животновъдство“
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Дигитализация на Крепчанския 
средновековен скален манастир
Скалният манастир до село Крепча, Поповско, е възникнал в 

Средновековието, вероятно в X век, по време на управлението на цар 
Симеон Велики и е дом на множество скални надписи. 

Два от тях се определят като най-важните надписи от времето на 
Първото българско царство. Един от надписите е открит през XIX век 
от Карел Шкорпил – считан от мнозина за един от основоположниците 
на българската археология. Археологът и епиграф проф. Казимир 
Попконстантинов намира другия през 1971 г. Именно този надпис се 
счита за първия датиран надпис на кирилица в света – поставен е на 
скалите в разцвета на Златния век на България, през месец октомври 
921 година. По съдържание надписите от Крепча разказват за монаси 
и книжовници – за светия отец Антоний, както и за неговите ученици 
Михал и Пафнутий.

На 20 ноември 2021 г., по покана на проф. Казимир Попконстантинов 
и негови колеги, учени от катедра „Телекомуникации" на Русенския 
университет извършиха дигитализация с 3D скенери на надписите 
по стените на Крепчанския манастир. Обработената информация 
предостави на проф. Попконстантинов един съвременен и по-различен 
поглед върху надписите, с което спомогнa за разчитането на скритата в 
тях информация. Сканирането на надписите позволи тяхното запазване 
под формата на 3D модели за бъдещите поколения.

Информацията за Крепчанския средновековен скален манастир, 
надписите и тяхното изследване станаха обект на документалния филм 
„Графити от Златния век“ на популярния български журналист Бойко 

Василев – телевизионен водещ и изпълнителен продуцент на предаването 
„Панорама“ на Българската национална телевизия. „Графити от Златния 
век“ бе излъчен за първи път на 15 януари 2022 г. по БНТ, а в онлайн 
пространството може да бъде видян от страницата на БНТ на адрес: 
https://bnt.bg/news/grafiti-ot-zlatniya-vek-302098news.html.

Информацията е предоставена от доц. д-р Пламен Захариев.

Иновативни прояви и събития
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Поздравления за спечелената награда! Разкажете ни повече за себе си: 
какво учите, с какво се занимавате като активен студент?

Цветелина Стефанова: Много благодаря! В момента съм студентка втори 
курс в две специалности в различни университети. Изучавам „Компютърни 

системи и технологии“ в Русенския 
университет „Ангел Кънчев“, редовна 
форма на обучение, и „Българска 
филология“ в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, задочна 
форма на обучение. Средното си 
образование съм получила в СУЕЕ „Св. 
Константин-Кирил Философ“ с профил 
английски и втори чужд руски език. 
Завършила съм и тригодишен курс 
по националната програма на МОН 
„Обучение за ИТ кариера“. Още от 
ученическите си години се занимавам 
активно с технологии, математика, 
математическа лингвистика, езици и 
литература, като съм участвала и съм 
печелила множество национални и 
международни олимпиади и състезания. 
Като студент продължавам да участвам 

в студентски олимпиади и се старая да допринасям за подбора и подготовката на 
националния отбор по лингвистика, който представя България на Международната 
олимпиада. Също така се интересувам от компютърна лингвистика и изкуствен 
интелект и се надявам, че бъдещето ще ми даде възможност да се развия и в 
тази посока.

Ангел Иванов: Аз съм четвърта година студент в Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, в Аграрно-индустриалния факултет, специалност „Растениевъдство“, 
и втора година в Юридическия факултет, специалност „Право“. През цялото 
време на следването ми имам отличен успех .

Участвал съм в много състезания и конкурси, използвайки чужди езици – 
говоря свободно английски, руски и испански езици. Също така мога да 
комуникирам и на немски. Участвал съм в доста извънкласни дейности като 
състезания по танци, проекти и конкурси на университета, писал съм статии 
за вестник „Студентска искра“. Също така съм автор на няколко статии във 
вестник „Млад земеделец“.

Какво означава за вас наградата „Студент на годината” на Община Русе?
Цветелина Стефанова:  За мен това е едно огромно признание за усилията, 

които съм полагала през годините, и за отдадеността на науката и обучението. 
Когато четем дадено CV, виждаме основно резултати, но в действителност зад 
тях стоят много труд и постоянство, често пъти лишаване от свободно време 
за сметка на дълги часове подготовка. Разбира се, времето, което човек влага, е 
въпрос на личен избор, но ако той харесва това, което прави, иска да се развива 
в съответната посока и вярва, че чрез усилията си инвестира в бъдещето, то това 
е правилното решение за него. В този смисъл наградата „Студент на годината“ 
е и стимул за мен да продължавам да се усъвършенствам, да правя това, което 
ми доставя удоволствие, и всеки следващ ден да бъда по-добра от предходния.

Ангел Иванов: „Студент на годината“ на Община Русе не е просто една 
награда. Тя е оценка. Насочен съм към завършването на първата избрана 
специалност и поглеждайки назад към изминалите четири години, получавайки 
признанието на Община Русе за натрупания опит, за постигнатите успехи в 
различните области и в цялостното ми развитие като личност, осъзнавам, че 
всичко си е струвало отделеното време.

Удостояването с наградата „Студент на годината” на Община Русе е въз 
основа на много критерии – отличен успех, трайни интереси и постижения 
в научноизследователската дейност. Кои бяха вашите най-силни страни? 
Какво ви отличава, според вас, от другите студенти, за да получите тази 
награда? Какво ви направи силна кандидатура за такава награда?

Цветелина Стефанова: Трудно е да се отговори на такъв въпрос. Всички 
хора са различни и същевременно си приличат. Със сигурност всеки студент 
има своите силни страни, някои са ги открили, други все още ги търсят. Няма 
как всички студенти да са отличници, нито всички да имат засилен интерес към 
науката – може, например, да са ориентирани към бизнеса. От друга страна, това, 
което ми е помогнало да стигна дотук и да бъда удостоена с наградата, са моята 
воля и упоритост да не се отказвам, когато срещна трудности, и мотивацията 
ми – да продължавам да търся и да намирам смисъл в многобройните неща, 
с които се занимавам. Бих се определила като търсещ човек, който обича 
динамиката и търси връзките между нещата, затова не мога да се огранича 
само с една научна област, нито само с наука – без изкуството, без спорта, без 
обичайните ежедневности, картината на света няма да е пълна, в пъзела ще 
има липсващи части, а всички те образуват едно цяло.

Ангел Иванов: Може би изброените постижения ще отговорят най-точно 
на въпроса. През 2020 г. на 59-ата научна конференция на Русенски университет 
„Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе, бях удостоен с първо място за 
доклада ми на тема „Green house technologies for tomatoes“ и с награда Crystal 
prize Best paper. През 2021 г. бях награден с Crystal prize Best paper през месец 
май в 60-ата научна конференция на университета за студенти, докторанти и 

млади учени за доклада ми на тема 
„Non-specific physiological diseases 
in rapeseed”.

Участията ми в програма „Еразъм+“ 
като летен стаж усъвършенстваха 
уменията ми в избраната специалност. 
През лятото на 2019 г.  бях на практика 
в Южна Испания, където за два месеца 
специализирах в лабораториите в град 
Ориуеля. През 2020 г. трябваше да се 
обучавам в Палермо, Италия, но всичко 
бе отменено заради пандемичната 
обстановка. През 2021 г. проведох 
практиката си отново в Южна Испания 
в град Картахена, където за два месеца 
не само обогатих знанията си по 
теми като почвознание и селекция, 
но усъвършенствах и знанията си по 
испански език.

През 2020 г. взех участие в проекта „ELF – Engage, learn, facilitate“, който 
завърших успешно и получих квалификация от Европейската комисия, чрез 
програмата „Еразъм+“, като фасилитатор на проекти и организации.

От 2020 г. работя в екипа за създаването на Университетската ботаническа 
градина и в момента активно участвам в нейното поддържане.

През 2021 г. взех участие в програма към Посолството на САЩ в София за 
обмен за изтъкнати студенти (SUSI for Student Leaders) на  тема „Граждански 
активизъм“. Поради пандемичната обстановка програмата се проведе онлайн, 
но съм от малкото участници, избрани да присъстват на програмата през 2022 г. 
в Колумбия, Южна Каролина, и Вашингтон.

Вие сте активни личности, които непрекъснато създават и участват 
в различни инициативи. Кои са вашите най-големи проекти, които сте 
успели да реализирате? С  кое постижение се гордеете най-много?

Цветелина Стефанова: Собствени проекти все още не съм имала възможност 
да създам и реализирам, все пак съм едва втори курс. Участвала съм в краткосрочни 
международни проекти за обучение и обмен – проект „Environment and you“ 
(по програма „Erasmus+“), курс по анимация към Естонската академия по 
изкуствата (част от проекта „Transform4Europe“) и други. Преминала съм редица 
присъствени и онлайн (MOOC) курсове. Моите успехи са основно свързани с 
обучението. Най-големите от тях за миналата учебна година са първо място от 

Студент на годината на Община Русе 2021
Понякога е лесно да се възхищаваме на успехите на другите и просто 

да си представяме, че те ги постигат с лекота. Но преки пътища към успеха 
не съществуват… и дори да има такива, резултатът не бихме го нарекли 
„успех”. Истината е, че през повечето време пътят към постигането 
на желаното e труден. За да успее в живота, човек трябва да понесе 
предизвикателствата, които той поднася, и да работи, за да преодолее 
тези предизвикателства. Ако ние като личности не работим усилено, за 
да успеем, тогава не получаваме същото удовлетворение, което бихме 
получили, ако влагаме час след час или дори година след година работа, за 
да постигнем целите си. 

Нивото на всеотдайност, подготовка и безброй часове, прекарани за 
усъвършенстване на уменията, в крайна сметка се отплащат във всичко, 
което правим. Пример за това са Цветелина Стефанова и Ангел Иванов, 
възпитаници  на Русенски университет „Ангел Кънчев”, които бяха 
удостоени  с наградата „Студент на годината” на Община Русе за 2021 г. 
на 8 декември 2021 г.

Онлайн среща и интервю с отличените студенти проведе 
сътрудникът на в. „Студентска искра“ маг. Сениха Масуркова.
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Университетския кръг на Русенския университет на Студентската олимпиада 
по програмиране и бронзов медал от Националната студентска олимпиада по 
математика, а преди университета – един сребърен и два бронзови медала от 
индивидуалното състезание и един сребърен медал от отборното състезание 
на Международната олимпиада по лингвистика.

Ангел Иванов: Последните две години в гимназията бях председател на 
Ученическия съвет, което ми даде шанс да усъвършенствам лидерските си 

умения, както и умението да работя в екип. В момента участвам активно в 
Студентския съвет към Русенски университет „Ангел Кънчев“. Също така 
от две години съм активен член към доброволческата организация „Ерасмус 
стюдънтнет уърк“ (ЕСН). Бях избран за президент на секцията в Русе, което 
ми помага да усъвършенствам не само комуникативните си умения, но и 
лидерските си качества. Основната цел на  ЕСН е да помага на студентите по 
програма „Еразъм+“. Участват над 40 държави, в които има над 500 секции.

През 2020 г. бях избран за Национален координатор проекти, като с ЕСН 
България имплементирахме проекта ни „Студенти помагат на студенти – 
достъпно образование за млади хора с увреждания“. Също така два пъти 
годишно се организират дните за социално включване – много социални 
събития свързани с екологията, равенството между половете, приобщаването 
на хората с увреждания, информационни уебинари и др.

Включих се в инициативата на МОН за студенти доброволци в училищата и  
бях учител по английски език в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе.

Какво ви научи Русенският университет „Ангел Кънчев“, какви 
качества, които не притежавахте, смятате, че дължите на обучението 
си в университета?

Цветелина Стефанова: В университета съм научила много неща и от 
академична, и от личностна гледна точка. Въпреки Covid пандемията, която 
ни прикова към компютрите и наложи по-голямата част от обучението да е 
онлайн, учебният процес се осъществява по най-добрия за ситуацията начин, 
успях да създам и нови приятелства. Може би станах малко по-търпелива, 
подобрих уменията си за комуникация и развих някои лидерски качества.

Ангел Иванов: Русенският университет ми предаде не само всички уроци, 
свързани със специалностите ми, но и ме научи на себеобразуване като личност. 
Контактът с всички тези професионалисти в техните области ме научи на това 
как да се справям в бъдещата си работа, а контактът с колегите около мен и в 
частност членовете на Студентски съвет ми помогна да вземам трудни решения 
и да работя в екип.

Кои са факторите за това един студент да бъде успешен?
Цветелина Стефанова: На първо място, трябва да е много мотивиран 

да участва активно в учебния процес и в извънаудиторни дейности. Без 
силна вътрешна мотивация дори самото учене би било много трудно. Човек 
трябва да обича това, което прави. Старанието и любознателността също 
имат голямо значение. Важен фактор е студентът да си е определил правилно 
целите – следва те да са високи, но постижими. Оттам нататък отдадеността, 
търпението, упоритостта да не се отказва при среща с трудности и способността 
за адаптация към променящите се обстоятелства са ключът към реализирането 
на целта. Разбира се, може би е необходим и малко талант, но вярвам, че всеки 
си има своя дарба.

Ангел Иванов: Може би главният фактор, който според мен трябва да 
притежава един студент, за да бъде успешен, е именно този да бъде мотивиран, 
но не и на последно място да полага усилия. Мотивацията, не е самодостатъчна, 
тя трябва да бъде придружена с усилена работа и нестихващ дух.

Остава ли Ви свободно време и с какво обичате да се занимавате, когато 
не сте в университета?

Цветелина Стефанова: За съжаление, не ми остава много свободно време, 
по-голямата част от него е заета от учене и извънаудиторни дейности. Когато 
все пак имам такова, обичам да чета книги, да слушам музика, понякога пиша 
стихове, занимавам се с квилинг. Виждам се с приятели. Също така ходя на 
народни танци, харесва ми да се разхождам сред природата и да карам колело.

Ангел Иванов: Свободното ми време е изключително оскъдно и е 
обикновено вечерта, когато излизам с приятели, а през останалото време съм 
доброволец в множество организации, също така замествам като учител по 
английски език, танцувам народни танци (от повече от 17 години) и разбира 
се уча за изпитната сесия.

Какво бихте пожелали на вас и вашите колеги за тази година?
Цветелина Стефанова: Най-вече да сме здрави и да имаме късмета да се 

видим на живо в учебните зали. Да имаме достатъчно градивна енергия, която 
да прилагаме в положителна посока – самоусъвършенстване и подобряване на 
средата около нас (социална, битова, природна и пр.). И не на последно място – 
на всеки от нас да се случват неща, които го правят щастлив.

Ангел Иванов: Да не спират, да са все така вдъхновяващи и успешни в 
постигането на целите си и разбира се им пожелавам една успешна сесия.

Такива дейни студенти като вас сигурно си имат мото. Какво е вашето?
Цветелина Стефанова: Според мен разстоянието между мечтата и целта 

е само една крачка. Аз тази крачка обикновено избирам да я направя. С други 
думи, смятам, че невъзможното става все по-възможно, когато се предприемат 
действия, затова решавам да следвам мечтите си.

Ангел Иванов: Ако не си достатъчно зает, започваш да си губиш времето.
А имате ли модел за подражание?  
Цветелина Стефанова: На този въпрос много хора биха посочили имена 

на някои известни личности, или на роднина, или на любим учител. По същия 

начин бихме могли да подражаваме на литературен или филмов герой. Аз 
обаче не бих казала, че има конкретна фигура, на която да подражавам. Да 
подражаваш, донякъде означава да не бъдеш себе си или да не бъдеш изцяло 
себе си. Познавам немалко вдъхновяващи лица, знам за други, включително 
от миналото, виждам добрия пример и го оценявам като такъв, но далеч не се 
стремя да го копирам. По-скоро си мисля „Може и така, а може и така“ и се 
стремя да намеря моя начин да извадя най-доброто от себе си.

Ангел Иванов: Опитвам се да взема най-доброто от всички.
Какво ви предстои оттук нататък и как си представяте бъдещето? 

В България ли смятате да се реализирате?
Цветелина Стефанова: Като цяло избягвам да правя планове за бъдещето, 

защото планът може да се осъществи само, ако станат точно определени събития 
и няма случайни и неочаквани пречки или други възможности. Въпреки това ще 
се опитам да дам отговор на въпроса поне относно това какво би ми се искало 
да се случи. Ако разглеждаме близкото бъдеще, сега ми предстои четвъртият 
семестър в Русенския университет, вероятно съпроводен с подготовка и 
участие в студентски олимпиади, а през лятото ще имам студентска практика 
в някоя IT компания. В по-общ план имам желание да се занимавам с наука и 
технологии, свързани с компютърната лингвистика и изкуствения интелект. 
Реализацията в чужбина има своите предимства и недостатъци, но смятам, че 
нашата страна също дава добри възможности и засега бих искала да живея и 
работя в България.

Ангел Иванов: Оттук нататък ми предстои да се дипломирам по първата си 
специалност, а след това да започна своето професионално развитие в областта 
на Агрономията, като смятам това да се случи в България.

Материалът е подготвен от маг. Сениха Масуркова.
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Страници за академично творчество

О-глеждане 
Щастлива хрумка на баща и дъщеря роди тази 

огледална поетическа книга. Два свята, които се 
оглеждат един (в) друг. И си говорят с чудния език 
на озарението за Смисъла, Любовта, за уловения 
миг-чудо, за Болката и Пре-ображението, за 
идеите – огледала на Времето. Защото човешкото 
в нас е питащо и питано едновременно. 

За да се огледаш в огледалото, трябва първо да 

се видиш. Неговото предназначение, както казва 
философът Петър Петров, е не просто да отразява, 
а да о-глежда. 

Кого вижда в тези 24 стихотворения Поетът – 
себе си или другия? Или другия в себе си? Във 
всеки случай те са карта за талантлива поетическа 
самоличност с особени белези: красиво, умно, 
вдъхновено лице.

Велислава Донева,
редактор на стихосбирката

„Това е Голямата ми любов”, 
каза ми ти преди 

Къде Голямата любов отмина?
Да беше като кана, пълна с вино,
могъл бих с късна точност да отмеря
днес колко е останало от вчера.
Да беше любовта от чисто злато,
аз бих могъл да оценя карата…
Да беше даже връх във Хималаи,
да беше полет в Космоса безкраен,
дори да беше с нищо несравнима…
пак бих могъл да кажа, че я има…
Но кой ще каже – как разбират двама,
че тяхната любов не е Голяма…
Или единият от тях открива,
отишла си е…

Не, не! Не си отива…
Живодар Душков

Стихосбирката „Поетическо огледало“ от 
Мира Душкова и Живодар Душков е зами-
слена в навечерието на 2020 година. Авторите 
държат тя да излезе през 2021 година, когато 
Съдбата се усмихва по свой си начин: тогава 
бащата, роден през 1947 г., навършва 74 годи-
ни, а дъщерята – 47 години (рождената година 
е 1974).

При конструирането на книгата авторите 

подбират един на друг своите творби от издаде-
ните вече техни стихосбирки. Така се очертават 
двете части. В частта „4 + 7. Аз и той“ поетесата 
се представя с 4 стихотворения, а поетът – със 
7. Във втората част „7 + 4. Тя и аз“ дъщерята 
помества 7 текста, а бащата – 4. По такъв на-
чин празните огледала от първата корица на  
„Поетическо огледало“ се изпълват със съдър-
жание – с творби, в които личните трепети 

заемат централно място, но и с творби с об-
щочовешко звучене, защото чувства като лю-
бов, надежда, разочарование и пр. нямат един-
единствен адрес.

Книжката „Поетическо огледало“ събира 
два различни поетически почерка, подчинени 
на обща житейска съдба. Тя е знак, че родители 
и деца биха могли да обединят в едно творче-
ските си енергии.

Има нещо в тихите листа на есента,
в рижата усмивка на тревата –
някаква забавеност на кадъра.

Облакът е като тънка марля
за рапирите на слънцето.
Тишината се прелива с вятъра

и оплита с тънки нишки хората,
крачещи безспирно по площада.
Ето те и теб! Внезапната ти хубост

разсича пъстрите, преливащи тълпи
и твоите дълбоки, тъмни-тъжни,
магьосващи очи филтрират времето.

Имай всичко в този ден на есента –
от подмолната река на тихото спокойствие,
чак до златните нюанси на листата.

Имай малката ръка на дъщеря си
в слоновата кост на твоята ръка.
И понякога сe спирай да послушаш

вятъра – как прошепва името ти –
златна роза между имената –
Жана.

Мира Душкова

Честит юбилей! 
Засл. доц. Живодар Душков, главният 

редактор, отдал четвърт век от живота си 
на вестник „Студентска искра“, на 16 март 
2022 г. отбелязва своя 75-годишен юбилей.

В периодите май 1977 – март 1981 г. и ноември 
1990 – декември 2010 г. той с отговорност 
превежда вестника през трудностите на времето 
и успява да запази искрата за следващите 
поколения.

Живодар Душков е носител на различни 
национални и регионални награди и отличия, 
между които Наградата „Русе“ в областта 
на публицистиката (2007), Златната значка 
на Русенския университет (2007), Златното 
перо на Съюза на българските журналисти 
(2008), званието „заслужил доцент на 
Русенския университет“ (2010), Грамота за 
принос в изграждането и утвърждаването 
на Русенския университет (2010), Почетния 
знак на електронното издание „Червеният 
ездач“(2016), Почетния знак на Отечествения 
съюз (2017) и др.

Преди няколко години, по повод рождения 
ден на „Студентска искра“, Живодар Душков 
отправи своите послания към университетския 
вестник:

Да съхрани онова, което е характерно 
за младостта: любопитство, сърдечност, 
ентусиазъм и чистота!

Да запази името си, защото традициите 
са коренно различни от временността, 
непостоянството, маниерността…

Да получи най-високата награда, присъждана 
за журналистика, защото стимулиране е имало, 
има и ще има място в обществения живот.

Днес редакционният екип на вестник 
„Студентска искра“ отвръща на благопожеланията 
и се присъединява към празника на юбиляря. 
Обръщаме се към него с думите: „Благодарим за 
създаденото и съхраненото, за творческия дух 
и за живата памет! Бъдете здрав, все така 
вдъхновен и вдъхновяващ! Продължавайте да 
носите искрата на знанието, разпалвайте 
я и я дарявайте!“

Страницата е подготвена  
от доц. д-р Анелия Манукова.
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Страници за академично творчество
Живот и наука през моите очи

На 3 февруари 2022 г. в заседателната зала на Русенския университет 
бе представена книгата на акад. Атанас Атанасов „Живот и наука през 
моите очи“. Промоцията беше открита от ректора на университета 
акад. Христо Белоев. 

На събитието присъстваха преподаватели, студенти и служители на 
университета, както и учени от Института по земеделие и семезнание 
„Образцов чифлик". 

Представянето на книгата бе подкрепено от чл.-кор. Иван Гранитски 
с думите: „Едно от ярките имена на българската наука е акад. Атанас 
Атанасов. Учен с храбър дух и неизтощима енергия“.

Прелиствайки страниците на книгата, читателят несъмнено ще се 
впечатли от изключителната широта на научните интереси на акад. 
Атанас Атанасов, както и от огромната енергия, която той влага в 
развитието на редица научни звена и центрове.

Една от най-важните насоки в научната и практическата дейност 
на акад. Атанасов е свързана със земеделието и биоикономиката като 
опора за бъдещото развитие на земеделието в България. В книгата 
авторът предлага конкретни програми и действия, които да доведат до 
това, че земеделието да се превърне във водеща индустрия до 2050 г. 
Много ценни са разсъжденията и анализите, свързани с влиянието на 
изменението на климата върху селското стопанство.

Основополагащи са разсъжденията на акад. Атанасов за отговорността 
на съвременната наука, прогреса и бъдещото развитие на редица сектори 
в икономиката, свързани със селското стопанство в България. 

Академик Атанасов не се уморява да повтаря отново и отново, че ако 
България не възвърне загубените си позиции в сферата на земеделието 
и земеделската наука, ще има трудно бъдеще, че ни е крайно нужен 
стратегически научен пробив в науката за земеделието и практически 
приложения. И посочва, че спасението на българското земеделие е в това 
да възстановим генната банка на всички сортове семена, с редица от 
които преди десетилетия България се е гордеела и е изнасяла в целия свят.

Представянето на книгата предизвика голям интерес сред университетската 
общност.

Студентски съвет  
при Русенски университет

На 7 февруари 2022 г. се проведе учредителното събрание на 
новоизбрания Студентски съвет. Заседанието бе открито от Станимир 
Бояджиев, председател на Студентския съвет в мандат 2019 – 2021 г., а 
новите студентски съветници бяха поздравени от Ректора на Русенския 
университет акад. Христо Белоев, дтн.

Новият състав на Студентския съвет се състои от 43 студенти и 
докторанти, представители на всички факултети и филиали в университета.

Студентският съвет прие отчет за дейността на предходния състав 
на студентския орган и избра ръководство за новия мандат.

За Председател на Съвета бе избран Ангел Иванов, който е студент във 
втори курс в специалност „Право“ на Юридическия факултет. „Смятам 
че за изминалите вече 2 години като член на Студентския съвет съм 
успял да придобия нужните качества, необходими за управлението на 
съвета. Опитът, който придобивам и досега от другите доброволчески 
организации и НПО, ми дава компетенциите да се кандидатирам за 
председател на Съвета“ – заяви А. Иванов.

За заместник-председатели бяха избрани докторантите Станимир 
Бояджиев от Юридическия факултет и Вирхиния Сентено от Факултет 
„Природни науки и образование“. Цветомир Веселинов, 4. курс в 
специалност „Компютърни системи и технологии“ във факултет 
„Електротехника, електроника и автоматика“, бе избран единодушно 
за главен секретар на студентския орган.

Дейността на Студентския съвет обхваща всички интереси на 
учащите се: условия на живот, качество на образование, професионална 
реализация, наука, спорт, културен и обществен живот.

Основни инициативи на Съвета са подпомагане на професионалните, 
културните и спортните клубове на Университета на проектен принцип. 
Студентският съвет се стреми към популяризирането и приобщаването 
на все повече студенти към дейностите, реализирани от него, като по 
този начин способства за изграждането на нови и полезни умения в 
бъдещите специалисти.

Студентският съвет е активен член на Националното представителство 
на студентските съвети в Република България от създаването му през 
2000 г.
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Университетски спортен център представя...

Ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев, дтн, и ръководството 
на Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“ благодариха 
на управителя на фирма ЙОРГ 2915 ООД/ Pirin Hill, която, с решение на 
Управителния съвет на дружеството, е удостоена с приза „Корпоративен 
дарител на годината 2021“. Сертификатът за дарение бе връчен на инж. Йоргов 
лично от ректора на университета. Благодарност за дарителството изказаха  
и представителите на ръководството на дружеството  доц. д-р Руси Минев, 
председател на управителния съвет, и инж. Стефан Георгиев – зам.-председател.

През 2021 г. ЙОРГ 2915 ООД е основен партньор - спомоществовател и 
съизпълнител на СТПД „Академик“ при реализиране на каузи и дейности за 
обновяване на туристическата микроинфраструктура в Русенското Поломие. 

Управителят на фирмата инж. Йоргов е възпитаник на Русенската Алма матер, 
страстен почитател на планините, на велосипеда и опазването на природата. 
Той привлича за каузата свои сътрудници и приятели, голяма част от които – 
също възпитаници на университета. Съвместно е осъществено разчистване 
от множество паднали дървета на непроходимата от над 7 години уникална 
екопътека „Грамовец“, извършен е основен ремонт на ключов за маршрутите в 
района мост над река Черни Лом, обозначен с указателни табели е атрактивен 
панорамен път от с. Кошов до Скалния комплекс „Грамовец“. По маршрутите 
се поставят табели с логото на Университета и СТПД „Академик“.

Ръководството на дружеството не пропусна да изрази благодарност и към 
останалите организации и сърцати лични дарители, 
оказали финансова и материално-техническа подкрепа 
през изминалата година. Сред тях са Дирекция на НП 
„Централен Балкан“; Български туристически съюз; 
Дирекция на ПП „Русенски Лом”; GROHE AG – България 
с посредник  Мила Ганчева; фондация „Бикоуз в помощ 
на благотворителността“, много преподаватели, студенти 
и възпитаници на Русенския университет, както и други 
русенци. 

Председателят на Университетския спортен център 
проф. д-р Борислав Ангелов предаде поздравите на 
Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом“ до 
университетските преподаватели и служители – дарители 
за туристическите каузи в Поломието, и обяви получения 
приветствен адрес до председателя на СТПД „Академик“ 
доц. д-р. Руси Минев. Адресът бе връчен от ректора 
академик Христо Белоев. 

В края на срещата инж. Георгиев изрази стремежа на 
дружеството да се работи за създаване на съобщество от 
партньори и единомишленици, подкрепящи дейностите 
по развитието на туризма в региона.

Материалът е подготвен от Стефан Георгиев.

СТПД „Академик“ благодари за дарителство на ЙОРГ 2915 ООД/ Pirin Hill
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Университетски спортен център представя...

Въпреки липсата на общовалидни правила, на координация 
и подобаващо финансиране от държавата, туристическата мар-
кировка в страната през последните години, макар с по-бавни 
темпове и различия при изпълнението, се обновява и допълва.

Освен в планините, това се случва и на територията на При-
роден парк „Русенски Лом“ и други райони на Русенска област.

Консултативна група от представители на 7 туристически 
и спортни организации от Русе – Спортно туристическо и 
природозащитно дружество „Академик“, Дирекция на Приро-
ден парк „Русенски Лом“, Туристическо дружество „Приста“ – 
Русе, Спортен клуб Ruse GO, Клуб на пътешественика – Русе, 
Русенски клуб за пътешествия „БЯЛА ЗВЕЗДА“, Сдружение 
ВелоРусе – постави начало на осъвременено, съобразно но-
вите условия, регламентиране на дейностите по създаване, 
поставяне и поддръжка на туристическата маркировка в ПП 

„Русенски Лом" и в районите в съседство. Това стана възможно, 
благодарение на предложение на СТПД „Академик“, както и 
чрез съпричастността и оказаната подкрепа от директора на 
Парка инж. Цонка Христова.

В резултат бе одобрен проект на СТПД „Академик“ за 
обособяване със съответните цветове за маркиране на един 
регионален маршрут с 21 странични маршрутни отклонения.

Съществена част от маркирането на маршрутите вече е 
изпълнена от десетките всеотдайни и обичащи  Поломието 
и Русенския край доброволци и дарители – студенти, уни-
верситетски преподаватели, други русенци. Постигнатото е 
благодарение и на финансовата и материално-техническата 
подкрепа от Pirin Hill ООД, Русенския университет, Дирекцията 
на ПП „Русенски Лом“.

Работата през 2022 г. продължава, предстоящо е разработ-
ването на още няколко маршрута, с което да бъде обхваната 
цялата Русенска област.

За изпълнението на маркировката са възприети по-голямата 
част от изискванията на действащия от 2003 г. Правилник на 
Българския туристически съюз, нововъведенията в проекта 
за Правилник, иницииран от Българския планинарски съюз, 
както и Основните правила на ЕRA за маркировката на пеше-
ходните пътеки. 

За подпомагане на туристите в избора на маршрути и 
улесняване преминаването по тях, както и с цел поддръжката 
и допълването им със знаци, табелки, табла, кътове за отдих 
и др. е изготвена начална кадастрално-регистрационна доку-
ментация. Същата ще се актуализира ежемесечно.    

Тя е общодостъпнa в Rusenski-Lom.BG, а голяма част от 
включените маршрути вече са нанесени на BGMountains online 
map. Предложена е за публикуване и в сайтовете на общините 
от областта, на БТС и други туристически и спортни клубове 
и сдружения. 

Материалът е подготвен от Стефан Георгиев.

Дружество „Академик“ с нов принос за развитието на туризма  
в Поломието и Русенска област
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Вестник „Студентска искра“ е носител на 
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Университетският вестник представя...

Книжарница „Академи Книга“ 
Вестник „Студентска искра“ продължава рубриката, свързана 

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

Книжарницата на Русенския университет е спътник и приятел 
на студентите и преподавателите през годините, като докосва 

търсещите със събраните знания. 
Очакваме ви на мяс-

то в Централен корпус на 
Русенския университет 
или на адрес: https://
www.facebook.com/
academikniga/. 

При нас, освен кни-
ги, учебници и помагала, 
ще намерите необходи-
мите пособия за писане, 
чертане, съхранение, 
класификация.

Вашите  
нови книги

Център за кариерно развитие  
при Русенския университет „Ангел Кънчев“
Центърът за кариерно развитие (ЦКР) осигурява връзката между 

фирмите, потребители на кадри, и студентите на Русенския университет. 
Целта на ЦКР е постигане високо ниво на заетост сред възпитаниците 

на университета и подпомагане на професионалната им реализация. 
Основен момент от дейността на ЦКР е установяване на тесен контакт 
между Центъра и студентите.

Със съдействието на ЦКР се организират интервюта за работа 
между представители на фирми и студенти на Русенския университет. 
ЦКР съдейства на водещи фирми от производството за въвеждане на 
нови технологии в учебния процес.

Центърът за кариерно развитие предлага: Кариерно консултиране;  
Организиране на семинари по кариерно развитие; Организиране на 
стажантски програми; Провеждане на дни на стажовете и на кариерата;  
Осигуряване на взаимодействие между бизнеса и университета;  
Изграждане на практически умения и опит сред младите хора за добра 
реализация.

За контакти: 7017, Русе, ул. „Студентска“ 8, корпус 2, стая 115,  
тел: (082) 888 425; е-mail: kariera@uni-ruse.bg, http://ckr-admin.uni-ruse.
bg, http://ckr-firmi.uni-ruse.bg.

Център за продължаващо обучение  
при Русенския университет „Ангел Кънчев“
Центърът за продължаващо обучение (ЦПО) е структурно звено в 

Русенския университет с предмет на дейност обучение и  придобиване,  
разширяване и  усъвършенстване на професионалната квалификация 
на студенти, докторанти, членове на научно-преподавателския състав 
на университета, специализанти и курсисти, завършили средно или 
висше образование с цел подпомагане на професионалната кариера 
и индивидуалното развитие. ЦПО провежда консултантска дейност 
и услуги в съответствие с Правилника за дейността на Русенския 
университет и Закона за висшето образование.

Центърът за продължаващо обучение организира и провежда:  
Дългосрочни специализации за придобиване на нова квалификация в 

различни направления с лектори от бизнеса и университета.
Краткосрочни обучения за повишаване на квалификацията с над 

200 заглавия на теми в различни направления: Инженерно-техническо; 
Педагогика; Икономика; Здравни грижи; Компютърни курсове; Чужди 
езици;

Периодични обучения за актуализиране и усъвършенстване 
познанията на специалисти, работещи като: Инструктори за обучение на 
кандидати за придобиване на правоуправление В, С и други категории; 
Председатели на изпитни комисии за практически и теоретични изпити; 
както и на работещи в Пунктове за годишни технически прегледи.

ЦПО предлага голяма гама от езикови курсове по английски, немски, 
румънски и испански езици. Обученията се провеждат по европейската 
езикова рамка – А1, А2, В1, В2, С1, С2. Също провеждат обучения по 
кредитната система за повишаване квалификацията на педагогически 
специалисти съгласно Закона за предучилищното и училищното 
образование и Наредба 15 за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и други педагогически специалисти.

ЦПО участва в изпълнение на дейности по проекти, договори по 
Оперативни програми, финансирани от Европейския съюз, обществени 
поръчки  и други.  

Партньори на ЦПО са над 500 фирми, училища и организации на 
територията на цялата страна, които помагат за успешната работа и 
организиране на обученията.

За контакти: 7017, Русе, ул. „Студентска“ 8, корпус 1, стая 213.1, тел: 
(082) 888 567; IV Студентско общежитие (за чужди езици), етаж 1, стая 
43, тел: (082) 888 406; е-mail: cpo@uni-ruse.bg, https://www.uni-ruse.bg/
education/PO; Facebook: Център за продължаващо обучение.

Именната стипендия „Станчо Цонев“  
при Русенския университет „Ангел Кънчев“
Стартира кампания за отпускане на Именната стипендия „Станчо 

Цонев“, учредена от „София Франс Ауто“ АД. Тя се присъжда веднъж го-
дишно на един студент от Русенския университет с българско граждан-
ство, обучаващ се в ОКС „бакалавър“ по специалностите на факултети 
„Електротехника, електроника и автоматика“, Транспортен и Машин-
но-технологичен. Срокът за кандидатстване е от датата на завърш-
ване на втори курс до 30 юли 2022 г.

Информация относно условията за кандидатстване и присъждане на 
стипендията, правилата за получаването и размера й, провеждането на 
стипендиантската програма и сключването на споразумение на кандида-
та със „София Франс Ауто“ АД се съдържа в Правилата за присъждане на 
почетни звания, награди и именуване на зали в Русенския университет.

За повече информация: доц. Таня Грозева, главен секретар на 
университета, тел: (082) 888 258. 


