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Русенският университет спечели Националния приз „Студент на годината“

Президентът на Република България  
Румен Радев в Русенския университет

На 11 март 2022 г. президентът на Република 
България Румен Радев присъства на откриването 
на Държавното първенство по спортна стрелба, на 
което Канев център към Русенския университет 
бе домакин. 

Държавният глава беше посрещнат в Канев 
център от заместник-ректора по учебната работа 
проф. д-р Пламен Кангалов и заместник-ректора по 
развитие, координация и продължаващо обучение 
проф. д-р Пламен Даскалов. 

На откриването на Държавното първенство 

по спортна стрелба присъстваха председателят 
на Българския стрелкови съюз Весела Лечева, 
олимпийската шампионка Мария Гроздева и 
вицеолимпийската шампионка от Токио Антоанета 
Костадинова. Кметът на Община Русе Пенчо Милков 
откри церемонията, след което президентът Румен 
Радев произнесе приветствено слово към спортистите. 

На церемонията по откриването бяха наградени 
най-добрите стрелци за 2021 г. сред момичетата и 
момчетата на възраст между 10 и 14 години. Весела 
Лечева връчи отличията на наградените. 

За първи път студент на Русенския уни-
верситет печели Националния приз „Сту-
дент на годината“. 

На 8 април 2022  г. на официална цере-
мония в Университета по архитектура, стро-
ителство и геодезия в София бяха отличени 
най-добрите студенти в България за 2021 г. 

Академичната общност на Русенския 
университет се гордее с постижението на 
студентката Цветелина Стефанова, 2. курс, 
специалност „Компютърни системи и техно-
логии“, факултет „Електротехника, електро-
ника и автоматика“. Tя спечели Национал-
ния приз „Студент на годината“ за 2021 г. 

Йордан Ганев, 3. курс в специалност „Со-
фтуерно инженерство“, факултет „Природни 
науки и образование“, спечели втора награда 
в категория „Природни науки, математика и 
информатика“ на официалната церемония 
„Студент на годината“ 2021 г.

Четете на страници 10.

Обществен съвет 
На 19 май 2022 г. академик Христо Белоев, дтн, 

оглави учредения Обществен съвет за развитие 
на висшето образование в Република България.

Съветът ще помага за реализацията на ос-
новните цели в Стратегията за развитие на ви-
сшето образование.

Четете на страница 6.
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На 14 и 15 април 2022 г. се проведе форум, иницииран от Националния 
браншов синдикат Висше образование и наука – КНСБ, с любезното 
домакинство на Русенския университет. 

Присъстваха ректори, които са част от Управителния съвет на Съвета 
на ректорите – проф. Анастас Герджиков – председател; акад. Христо 
Белоев, дтн – зам.-председател, проф. Димитър Димитров – главен 

секретар; председателят на Контролния съвет на Съвета на ректорите – 
проф. Евгени Станимиров; проф. Христо Бонджолов и проф. Марияна 
Божинова. 

Обсъдени бяха важни въпроси, свързани с:
• Правилата и механизмите за разпределяне на средствата, предвидени 

в Закона за държавния бюджет, свързани с висшето образование.
• Затруднения на системата на ВО, във връзка с инфлационните 

процеси (комунални разходи, работни заплати и др). 
• Промени в нормативната уредба, свързани с наукометрия, правила 

за атестиране на академичния състав и др.
В дискусиите дистанционно се включи министърът на 

образованието и науката акад. Николай Денков. Обсъжданите 
въпроси имат системен характер – бюджетът за висше образование 
се пречупва през призмата на оптимизация на системата, 
Стратегията за развитие на висшето образование, атестирането на 
преподавателите и др. Към форума се присъедини и генералният 
директор на БТА Кирил Вълчев.

Материалът е подготвен от ВОР.

Национални форуми в Русенския университет

Форум „Национални дни 
на кариерата“ 

На 14 април 2022 г. в Русенския университет бе открит форумът 
„Национални дни на кариерата“, организиран от JobTiger. Събитието 
стартира с приветствено слово от зам.-ректора по развитие, координация и 
продължаващо обучение проф. д-р Пламен Даскалов, заместник областния 
управител на Област Русе Людмил Христов и Светлозар Петров – директор 
на JobTiger. 

За 20 години форумът се утвърди не само като най-мащабното кариерно 
събитие в страната, но и като място, откъдето са започнали много кариерни 
пътища. Това категорично доказа ефективността на изпълнение на неговата 
основната цел – работодателите да се срещат със своите потенциални 
стажанти и служители, а студентите и младите специалисти да откриват 
възможности за професионална реализация. Участници в изданието на 
форума за 2022 г. са над 20 фирми и организации. 

Интензивните връзки с бизнес средата, регионалната администрация 
и социалните институции имат важно значение за Русенския университет 
и са негов основен приоритет. Висшето училище с годините е изградило 
добри практики на сътрудничество с регионалния бизнес, като се поддържа 
постоянен диалог за партньорства на пазара на труда, с цел гарантиране 
на успешна професионална реализация на випускниците. 

Сътрудничеството между университета и бизнеса стимулира трансфера 
на знания, на наука и иновации и в двете посоки, засилва взаимодействието 
университет-наука-бизнес и допринася за икономическия и иновационния 
растеж в регионите на влияние на Русенския университет. Това сътрудничество 

има значителни положителни икономически и социални последици за 
региона.

На форума студентите от Русенския университет имаха възможност 
да осъществят пряк контакт с работодателите за обявените свободни 
позиции, както и да проведат директни срещи, дискусии и консултации.

Материалът е подготвен от доц. д-р Калоян Стоянов.

Форум на национално представителните институции 
и организации на висшето образование
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На 10 май 2022 г. се откри на Иновационен лагер: Декарбонизирането 
на транспорта за Русе в зеления преход – изграждане на иновативен 
капацитет на бъдещето, на който Русенския университет бе любезен 
домакин. Събитието се провежда по Програма „Науката среща регионите“ 
на Съвместния изследователски център на Европейската комисия. 

Организатори на събитието са Община Русе, Русенският университет, 
Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. Събитието се провежда 
под патронажа на Президента на Р България Румен Радев, който заедно с 
министъра на образованието и науката акад. Николай Денков изпратиха 
поздравителни адреси до организаторите на форума. 

Участниците са 120 политици и практици, учени и иноватори, предприемачи, 
бизнес асоциации и организации на гражданското общество в областта на 
транспорта, енергийните системи, градското и крайбрежното планиране, 
местното и регионално развитие, околната среда, студенти и докторанти. 

На откриването присъстваха ректорът на Русенския университет акад. 
Христо Белоев, дтн; евродепутатът Петър Витанов; народните представители 
проф. Михаил Илиев и Калин Иванов; кметът на Община Русе Пенчо 
Милков, зам.-кметът на Община Русе Димитър Недев; заместник областният 
управител на Област Русе Людмил Христов; проф. д-р Велизара Пенчева, 
както и много други преподаватели, общественици и граждани. 

Специален гост на събитието бе Мария Габриел – европейски комисар 
по иновациите, изследванията, културата, образованието и младежта, която 
бе изпратила видеообръщение към организаторите и гостите със своята 
оценка за университета и актуалността на темата. 

Ректорът акад. Христо Белоев, дтн, заяви: „Изключително съм горд, 
че Русенският университет бе един от инициаторите на проекта за 
провеждане на Иновационен лагер, финансиран по програмата „Науката 

среща регионите“. Той пожела успех на иновационния лагер и увери, че от 
страна на Русенския университет Русе и регионът имат надежден партньор, 
на когото могат да разчитат.

Иновационният лагер продължи до 13 май. Основната му цел бе 
разширяване на капацитета за разработване на политики в областта на 
транспорта и градското пространствено планиране чрез тясно сътрудничество 
на властите, науката, бизнеса и гражданите за по-екологични и интелигентни 
градски и регионални транспортни системи. Събитието се проведе хибридно.

Материалът е подготвен от проф. д-р Велизара Пенчева.

Национални форуми в Русенския университет
Иновационен лагер: Декарбонизирането на транспорта за Русе в зеления 

преход – изграждане на иновативен капацитет на бъдещето
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Иновативни прояви и проекти

На 7 март 2022 г. ректорите и 
президентите на десет европейски 
висши училища, сред които и Русенският 
университет, подписаха Конвенция 
за създаването на Европейски 
трансграничен университет АКРОС. 

Предприетата стъпка е във 
връзка с подготвяното проектно 
предложение по поканата за Европейски 
университети – Партньорства за 
върхови постижения, публикувана в 
края на м. ноември 2021 г. Партньори в 
проектния алианс, който се ръководи 
от Технологичен университет Кемниц, 
Германия, са: Технологичен университет 
Бялисток, Полша; Университет 
Крайова, Румъния; Университет 
Жирона, Испания; Университет Лейда, 
Испания; Университет Нова Горица, 
Словения; Университет Перпинян, 
Франция; Технологична академия в Резекне, Латвия; Русенски университет, 
България, и Университет Удине, Италия. Поредният номер на университетите 
в партньорското споразумение следва азбучния ред на съответните градове на 
английски език. Градовете на два от университетите в консорциума – Кемниц 
и Нова Горица – са обявени за Европейски столици на културата за 2025 г. 

 Виртуалната среща на ректорите на 10-те висши училища бе открита от 
президента на Технологичен университет Кемниц проф. д-р Герд Строхмайер, 
който отбеляза, че със създаването на университетската мрежа АКРОС 
партньорите не само подчертават важността на международното сътрудничество 
във висшето образование, но и дават импулс на успешния трансграничен 
трансфер и обмен на идеи и инициативи. Вицепрезидентът на ТУ Кемниц 
проф. д-р Максимилиан Ейбл, който беше модератор на събитието, подчерта, 
че през последните две години партньорите в консорциума са инвестирали 
много труд и усилия, за да интензифицират своето сътрудничество и да 
оформят обща визия за Европейския трансграничен университет. В своята 
презентация на проектното предложение проф. Ейбл обобщи постигнатото 
до този момент от партньорския консорциум, като съсредоточи вниманието 
си върху състоялата се стратегическа среща на партньорите в Кемниц през 
септември 2021 г. и съвместно организираните European Cross-Border Doctorials 
и Winter School program.

 

Проф. Ейбл очерта стратегическите 
приоритети на Европейския 
трансграничен университет АКРОС, 
а именно: ефективно трансгранично, 
транснационално и интеррегионално 
сътрудничество в областта на висшето 
образование и изследванията; 
подготовка на професионалисти чрез 
съвместни образователни програми и 
създаване на професионални общности 
(communities of practice), които да 
посрещат предизвикателствата на 
бъдещето в своите трансгранични 
региони и в европейски контекст; 
изграждане на силни и постоянни 
връзки с регионалните екосистеми 
и всички заинтересувани страни; 
позициониране на университетите 
като движещи сили на регионалното 
развитие във всички негови сфери и 

аспекти.
Отличителна характеристика на всички университети, включени в консорциума, 

е, че те се намират в трансгранични региони и са запознати с предизвикателствата 
пред тяхното развитие: икономически и социални неравенства, езикови и 
културни бариери. Изследване от 2016 г. за пространственото и кохезионното 
развитие в Европа показва, че трансграничните региони в ЕС обхващат 40% 
от територията и 30% от населението и брутния вътрешен продукт, което е 
безспорно доказателство за значимия потенциал, съдържащ се в идеята за 
Европейски трансграничен университет. Под мотото „Колаборативно лидерство 
в трансграничните територии“ АКРОС си поставя за цел да формира общо 
европейско образователно пространство за над 100 000 студенти и почти 10 000 
преподаватели и служители, като послужи като модел за други трансгранични 
региони и перспективното европейско регионално развитие.

Като участник в срещата, акад. Христо Белоев – ректор на Русенския 
университет, представи постиженията на университета и неговите лидерски 
позиции в трансграничния българо-румънски регион и Дунавското пространство. 
С подписа си под Конвенцията за създаване на Европейския трансграничен 
университет АКРОС акад. Белоев потвърди амбициите и приоритетите на 
академичната общност на Русенския университет за национално и международно 
лидерство в образованието, науката, иновациите и регионалния растеж. 

Материалът е подготвен от доц. д-р Десислава Атанасова.

Конвенция за създаването  
на Европейски трансграничен университет АКРОС.
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Визити и посещения
Посланикът на Индия в Русе

На 11 март 2022 г. посланикът на Индия Н. Пр. Санджай Рана посети 
Русенския университет. Той беше посрещнат от заместник-ректорите проф. 
д-р Пламен Кангалов и проф. д-р Пламен Даскалов, както и от директора 
на дирекция „Чуждестранни студенти“ – проф. д-р Красимир Мартев, и 
проф. д-р Юлияна Попова – координатор институционални комуникации. 

Проф. Кангалов разказа за широкото международно сътрудничество на 
Русенския университет с университети от различни точки на Европа и света. 
Бяха обсъдени възможности за сътрудничество с университети в Индия. 
Към момента в Русенската Алма матер се обучават около 20 студенти от 
Индия. „Щастлив съм да науча, че правите толкова много за адаптацията на 
чуждестранните студенти в България и във вашия университет“, отбеляза 
Н. Пр. Санджай Рана, след като се срещна с тях по време на учебните им 
занятия. Ректорското ръководство отправи покана към него за участие 
във фестивала на чуждестранните студенти през месец май в Русенския 
университет, когато ще изнесе и лекция пред академичната общност за 
образованието в Индия. 

Министърът на иновациите и 
растежа гостува в Русе

На 14 април 2022 г. министърът на иновациите и растежа Даниел 
Лорер бе гост на Русенския университет. Ректорът акад. Христо Белоев, 
дтн, връчи на Даниел Лорер плакет на университета и разказа за широкото 
международно сътрудничество на висшето училище с висши учебни заведения 
от различни точки на Европа и света; за интензивните връзки с бизнес 
средата; за входящата студентска мобилност, която през тази академична 
година надвишава 150 души от 34 университета от 11 държави, както и за 
високите научноизследователски постижения на Русенския университет. 
Акад. Белоев запозна министър Лорер с дейността на филиалите на 
университета и с техните постижения. 

На срещата присъстваха заместник-ректорите доц. д-р Десислава 
Атанасова, проф. д-р Пламен Кангалов и проф. д-р Пламен Даскалов; 
главният секретар доц. д-р Таня Грозева и проф. д-р Велизара Пенчева. 

Акад. Христо Белоев и министър Лорер обсъдиха възможности за 
сътрудничество и взаимодействие между институциите и бъдещи проекти. 
Министърът разгледа модерната материална база на университета и се 
запозна с възможностите за използването й. 

 Материалите са предоставени от ВОР.

 БТА в Русенския университет
На 15 април 2022 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ гостува 

Кирил Вълчев – генерален директор на Българската телеграфна агенция. 

Ректорът акад. Христо Белоев, дтн, и Кирил Вълчев сключиха договор за 
обединяване на усилията си при условия на партньорство и сътрудничество 
за осъществяване на съвместна дейност в областта на науката, за насърчаване 
на развитието и популяризиране на различни дейности, инициативи и 
събития на Русенския университет. Подписаният договор официализира 
дългогодишното сътрудничество между двете институции. 

Кирил Вълчев участва във форума на национално представителните 
институции и организации на висшето образование, който се проведе в 
Русенския университет. 

IT сектор
На 18 април 2022 г. народният представител Калин Иванов бе на 

посещение в Русенския университет. Акцентът в разговорите между 
госта и ректора акад. Христо Белоев, дтн, бе поставен върху нуждата от 
специалисти в IT сектора. 

Народният представител бе запознат с обучението на студентите в тези 
специалности в Русенския университет и модерната материална база, в 
която то се осъществява. 

Калин Иванов посети „Залата на бъдещето“ и занятията на студентите от 
някои компютърни специалности. Ректорът отбеляза доброто партньорство 
на Русенския университет с фирми от бранша и добрите практики на 
взаимодействие с тях при практическото обучение на студентите. 

Материалите са предоставени от ВОР.
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На 17 май 2022 г. Киргизският държавен технически университет „И. Раззаков“, Бишкек, 
Киргизстан, домакинства 7-ата среща на партньорите на евразийския проект HiEdTec с координатор 
Русенският университет. Тя ще продължи три дни в Ала-Тоо международен университет, Бишкек, 
и в Исък-Кулския държавен университет „К. Тинистанов“, Каракол.

В началото на срещата ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев, дтн, бе 
удостоен със званието Doctor Honoris Causa на Киргизския държавен технически университет 
„И. Раззаков“. Ректорът на КДТУ проф. Мирлан Чыныбаев обяви решението на научния 
съвет на университета за удостояване на акад. Христо Белоев с почетното звание и проведе 
церемонията по награждаването. В словото си ректорът отбеляза заслугите на акад. Белоев за 
разширяване на съвместните дейности между двата университета и особено ролята на проекта 
за Модернизация на висшето образование в страните от Централна Азия чрез използване на 
нови образователни технологи  и.

Акад. Белоев благодари за оказаната му висока чест и удостояването с почетното звание Doctor 
Honoris Causa на Киргизския държавен технически университет и направи ретроспекция на 
съвместните дейности и работата по проекта, който вече четвърта година Русенският университет 
успешно координира – „Благодарение на проекта ние правим голяма крачка в адаптиране 
на образователните системи в университетите-партньори към дигиталното поколение, чрез 
внедряване в учебния процес на иновационни образователни технологии“. 

На 19 май 2022 г. в Исък-Кулския държавен университет „Касим Тинистанов“, Каракол, 
Киргизстан, се проведе тържествената церемония по удостояването на акад. Христо Белоев, 
дтн, със званието Doctor Honoris Causa. Научният съвет на Исък -Кулския държавен 
университет със свое решение от 3 март 2020 г. удостои акад. Белоев с почетното звание, 
но поради пандемията и невъзможността за провеждане на церемонията, тя се състоя две 
години по-късно. 

Ректорът на университета проф. Аскарбек Иманбаев отбеляза заслугите на акад. Христо 
Белоев за разширяване на съвместните дейности между двата университета и особено ролята 
на проекта за Модернизация на висшето образование в страните от Централна Азия чрез 
използване на нови образователни технологии и проведе церемонията по награждаването.

Акад. Белоев благодари за оказаната му висока чест и удостояването с почетното звание 
Doctor Honoris Causa на Исък-Кулския държавен университет и направи ретроспекция 
на съвместните дейности и работата по проекта, който вече четвърта година Русенският 
университет успешно координира. 

***
На 18 май 2022 г. ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев и ректорът 

на Ала-Тоо международен университет, Бишкек, Киргизстан, подписаха меморандум за 
сътрудничество и отчетоха досегашните дейности и резултатите от четиригодишната 
съвместна работа.

Академик Христо Белоев, дтн – заместник-
председател на Съвета на ректорите и ректор на 
Русенския университет „Ангел Кънчев“, оглави 
учредения на 19 май 2022 г. Обществен съвет за 
развитие на висшето образование в Република 
България. Негови заместници са проф. Мартин 
Банов – председател на Селскостопанската академия, 
и Васил Велев – председател на Управителния 
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България. 

Общественият съвет ще помага за реализацията 
на основните цели в Стратегията за развитие на 
висшето образование. Сред тях са осъвременяване 
на съществуващите и създаване на нови учебни 
програми, въвеждане на съвременни форми на 
обучение, включване в международни образователни 
и научни мрежи, стимулиране на младите 
преподаватели. Общественият съвет ще работи 
също за активизиране на научната дейност във 
висшите училища и изграждане на ефективна 
връзка образование – наука – бизнес. 

Новата структура ще подготвя периодични 
аналитични доклади към отчетите на Министерството 
на образованието и науката (МОН) по изпълнение 
на Стратегията, ще организира също широки 
обществени обсъждания по актуални въпроси, 
ще предлага решения при формулиране на 
държавните приоритети в областта на висшето 
образование.

В състава на Съвета са включени представители 
на Съвета на ректорите на висшите училища, 
Българската академия на науките, Селскостопанската 
академия, Националната агенция за оценяване и 
акредитация, Националното представителство на 
студентските съвети, Националното сдружение на 
общините в Република България, на работодателски 
и синдикални организации и др. Министърът на 
образованието и науката акад. Николай Денков, 
представители на МОН и други министерства са 
асоциирани представители към Обществения съвет.

Източник: МОН.

Обществен съвет за развитие на висшето образование в Р България

Почетни научни звания
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На 8 март 2022 г. ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев, 
дтн, награди колективите, участвали в конкурса за най-информативен и 
атрактивен постер. Церемонията беше открита от проф. д-р Диана Антонова 
зам.-ректор по научноизследователската дейност. 

Първа награда бе връчена на колектив с ръководител доц. д-р Цветелина 
Димитрова Георгиева 
за постер, представящ 
проекта 2021-ЕЕА-
05 „Изследване на 
методи, базирани на 
анализ на изображения 
и  у л т р а з в у к  з а 
разпознаване на 
дефекти по яйца“ и на 
колектив с ръководител 
доц. д-р Даниел 
Атанасов Любенов 
за постер, представящ 
проекта 2021-ФТ-01 
„Създаване на мобилна 
среда за изследване на 
велосипедното движение“. 

Колектив с ръководител доц. д-р Симеон Пенчев Илиев зае второ място 
за постер, представящ проекта 2021-РУ-03 „Изследване възможностите за 
оптимизиране разхода на енергия на електромобил от клас прототипи за 
състезанието Shell Eco-marathon“.

Трета награда получиха следните колективи: 
• Колектив с ръководител проф. д-р Генчо Стойков Попов за постер, 

представящ проекта 21-ФАИ-03 „Изследване на хидродинамични 
процеси и термодинамични процеси – 2 част“; 

• Колектив с ръководители доц. д-р Анелия Владимирова Манукова и 
гл. ас. д-р Снежинка Любомирова Захариева за постер, представящ 
проекта 2021-ЕЕА-02 „Разработване и изследване на електронни 
модули за дистанционен контрол и управление на обекти“;

• Колектив с ръководители ст. пр. д-р Диана Илиева Стефанова и 
ст. пр. Елица Димитрова Георгиева за постер, представящ проекта 

2021-МТФ-02 „Разработване на модел за формиране на ключови 
компетентности по академичен английски език чрез проектно-
базирано обучение“;

• Колектив с ръководител доц. д-р Орлин Любомиров Петров за 
постер, представящ проекта 2021-ЕЕА-04 „Изследване и анализ на 
електроснабдяването за основни електропотребители. Приложение 
на ефективни електротехнологии в земеделието и промишлеността“;

• Колектив с ръководител доц. дн Миглена Николаева Колева за постер, 
представящ проекта 2021-ФПНО-03 „Изследване на математически 
и дидактически модели в дигитална среда с аналитични и числени 
методи“;

• Колектив с ръководител гл. ас. д-р Искра Стефанова Илиева за 
постер, представящ проекта 2021-ФТ-04 „Изследване и сравнителен 
анализ на методологичните аспекти на педагогиката на физическото 
възпитание, физическата активност и спорта преди и по време на 
COVID 19“.

Специална награда 
бе връчена на колектив 
с ръководител гл. ас. 
д-р Николай Василев 
Фердинандов за постер, 
представящ проекта 
2021-МТФ-01 „Създаване 
н а  т е х н о л о г и ч н и 
предпоставки и изследване 
на възможностите за 
затваряне чрез триене с 
разбъркване на алуминиеви 
сплави“. 

К о л е к т и в  с 
ръководител доц. д-р 

Галина Иванова Иванова получи специалната награда на ректора за проекти 
2020-РУ-20 и 2021-РУ-01 „Проектиране и изграждане на смарт учебно-
изследователска лаборатория за обучение на докторанти“. 

Информацията е предоставена  
от проф. д-р Диана Антонова.

Представяне на резултатите по Фонд научни изследвания

„Български език и 
история“ на 20 години

На 18 май 2022 г. се проведе ежегодната Вечер 
на специалност „Български език и история“, 
организирана от катедра „Български език, 
литература, история и изкуство“ (БЕЛИИ) в 
Русенския университет, на която тържествено бе 
отбелязана 20-годишнината на специалността.

В програмата бяха включени множество 
инициативи, сред които: тържествено награждаване 
на изявени студенти от специалността и обявяване 
на победителите в конкурса за есе на тема: 

„Паисиевите идеи за свободата в апостолското 
му послание „История славянобългарска“, 
посветен на 300-годишнината от рождението 
на Паисий Хилендарски. Специален гост на 
събието бе проф. д-р Пламен Павлов от ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, който проведе 
научен семинар на тема „Векът на цар Самуил“. 

Заедно събитието отбелязаха настоящи 
и бивши преподаватели от катедра БЕЛИИ, 
възпитаници на специалността, членове на 
ръководството на университета, представители 
на културни и образователни институции в Русе. 

Специалност „Български език и история“ 
е създадена през 2002 година в Русенския 

университет „Ангел Кънчев“. В нея се обучават 
специалисти по български език, литература 
и история, които успешно се реализират в 
разнообразни професионални сфери: като учители 
по български език и литература и история, 
редактори, музейни работници, архивисти 
и др. В последните две години студентите в 
специалност „Български език и история“ са 
освободени от заплащане на семестриална 
такса за обучение, което прави специалността 
още по-привлекателна.

Информацията е предоставена  
от доц. д-р Мира Душкова.
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Пореден успех за Русенския университет, след 
като ученички от Английска езикова гимназия 
„Гео Милев“ създадоха биоразградима кофичка 
за кисело мляко съвместно с преподаватели от 
университета и се класираха за националния 
кръг на състезанието за 
учебни компании на Джуниър 
ачийвмънт – България. 

На 19 април 2022 г. Надежда 
Туркова, Ивайла Баева, Мирая 
Гешева и Габриела Терзиева, 
възпитанички на клуб „Млад 
предприемач“ на Английската 
гимназия в Русе, представиха 
своя проект на полуфиналното 
състезание на фондация 
Джуниър ачийвмънт – България 
за биоразградима кофичка за 
кисело мляко NECOфичка, която 
може да съхранява семенца в 
дъното си и да се ползва като 
временна саксия след употреба. Ръководителят 
на клуба гл. ас. д-р Христина Соколова от катедра 
„Икономика и международни отношения“ на 
факултет „Бизнес и мениджмънт“ сподели, 
че продуктът е замислен да се произвежда от 
иновативната PLA полимлечна киселина, извлечена 
от царевично нишесте, която се разгражда след 
12 седмици. Кофичката NECOфичка има три 
функции. Първо, съхранява киселото мляко по 

автентичен за българските 
производители начин. 
Второ, може да се 
използва като саксия 
за отглеждане на цветя 
или разсади. И трето, 
в дъното на кофичката 
има място за съхранение 
на семената. Младите 
бизнесдами вярват, че по 
този начин ще запалят 
малки и големи, освен да 
се хранят здравословно, 
но и да поддържат 
природата и да засаждат 
растения. Продуктът 

удовлетворява нуждите на пазарна ниша, която не 
е разработвана до момента, смятат от амбициозния 
дамски екип. Момичетата от клуба успяват да 
проектират и реализират прототип с помощта на 

доц. д-р Йордан Дойчинов от 
катедра „Промишлен дизайн“ 
на Русенския университет. 

Те мечтаят да видят една нова България, в 
която нашите традиции са преобразени в нов 
екологичен облик.

Оттук нататък младите бизнес дами ще 
търсят партньори за реално производство на 
първите NECOфички, които да представят на 
националния кръг на състезанието в началото 
на юни месец тази година.

Информацията е предоставена  
от гл. ас. д-р Христина Соколова.

Изложба на бродирани бижута, 
посветена на съвременната жена, бе 
открита на 8 март 2022 г. в Русенския 
университет. Тя бе подредена във 
фоайето на ректората. 

Бижутата са изработени 
от Юлияна Андонова, експерт 
„Протокол“ в отдел „Връзки 
с обществеността и реклама“ 
на Русенския университет. 
Обединяването на различни 
стилове в едно представяне бе 
обяснено от авторката с пъстрия 
букет от житейски роли, в които 
влиза съвременната жена, на която 
е посветена изложбата.

Информацията е 
предоставена от ВОР.

Обучение по 
изкуствен интелект
В департамента по компютърни науки 

на Кипърския университет се проведе 
поредната среща по европейския проект 
Master Programs in Artificial Intelligence for 
Careers in EU (Магистърски програми по 
изкуствен интелект за кариера в ЕС). В 
проекта участват 4 университета от 4 страни. 
Русенският университет е представляван от 
катедра „Компютърни системи и технологии“ 
и катедра „Информатика и информационни 
технологии“. Целта на проекта е да стартира 
онлайн подготовка на магистри в областта 
на една от най-бързо развиващите се научни 
области – изкуствения интелект.

Като член на консорциума, Русенският 
университет участва със своя многогодишен опит 
в синхронното и асинхронното дистанционно 
обучение и в създаването на виртуални 
библиотеки с образователни ресурси. На срещата 
в края на месец април 2022 г. доц. Светлана 
Стефанова показа примерна презентация за 
синхронното дистанционно обучение, а също 
и примерна видеолекция за асинхронното 
дистанционно обучение.

Доц. Стефанова информира участниците в 
срещата, че в изпълнение на проекта са съставени 
две учебни програми на дисциплини, които 
са пряко свързани с изкуствения интелект.

Участниците в проекта обсъдиха 
възможността за обмен на студенти по 
програмата Еразъм+ за обучение в споменатата 
област.

В създаденото наскоро в Русенския 
университет Образователно пространство на 
бъдещето се планира използване на изкуствения 
интелект и като обект на изучаване, и като 
средство за обучение.

Българската група, в която участва и 
зам.-ректорът по интернационализация и 
комуникационна политика доц. Десислава 
Атанасова, посети Centre of Excellence на 
Никозия, в който се работи в областта на 
роботите, добавената реалност и изкуствения 
интелект.

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

Биоразградима кофичка за кисело мляко

Изложба на бродирани бижута
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Бизнес практикум
На 12 май 2022 г. се проведе изнесено практическо занятие под 

формата на бизнес практикум от студенти от специалностите „Бизнес 
мениджмънт“ и „Индустриален мениджмънт“ на Факултет „Бизнес и 
мениджмънт“ на университета. Предприятието, домакин на събитието, 
бе СИВИКО ООД, Русе, с над осемгодишна успешна история при 
разработването и внедряването на индустриални роботи и системи в 
процеси, включващи палетизиране, депалетизиране, манипулиране, 
пакетиране, заваряване и др. 

Студентите имаха възможност да проучат дейностите и опита на 
СИВИКО ООД при разработката на различни хардуерни и софтуерни 
системи за бизнеса, дизайн и прототипиране на индустриални роботи 
и тяхната изработка по индивидуална поръчка, съобразена със 
спецификата на бизнес и производствените процеси на индустриалния 
клиент. Дискутираха се основните подходи за ценообразуване при 
единично производство, управлението на доставките на материали 
и компоненти, политиките за подбор, задържане и стимулиране на 
висококвалифицирани специалисти в сферата на производството и 
управлението, както и формирането на специфични конкурентни 
предимства, позволяващи привличането на нови клиенти и работа на 
международни пазари. 

Резултатите от практикума подпомагат студентите в техните 
семестриални разработки в областта на производствения мениджмънт 
и инженеринг, управлението на технологични процеси в индустрията, 
като в същото време и изграждат пряка връзка между специализираното 
бизнес обучение в университета и практиката на водещи иновативни 
предприятия с висока добавена стойност. Събитието бе организирано 
от преподавателите доц. д-р Павел Витлиемов и доц. д-р Свилен Кунев.

Информацията е предоставена  
от доц. д-р Павел Витлиемов и доц. д-р Свилен Кунев.

Научно-практически семинар
На 5 април 2022 г. Юридическият факултет и Русенският районен 

съд проведоха научно-практически семинар, посветен на проблемите на 
съдебните производства по прилагане на Закона за защита от домашното 
насилие и Закона за закрила на детето. 

Елена Балджиева – председател на Русенския районен съд, представи 
различни аспекти на съдебната практика за защита на уязвими групи лица 
пред студентите, които са приключили обучението си по проблемите на 
правата на децата. Беше направен анализ на приключили дела, свързани 
с постановяване на мерки за защита от домашно насилие и мерки за 
закрила на деца в риск. 

В края на семинара бяха изложени възможностите за поставяне на 
нови измерения на сътрудничество, независимо от провеждането на 
задължителните съдебни стажове на студентите от специалност „Право“ 
на Юридическия факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“. 

Информацията е предоставена от доц. Елица Куманова.

Ден на юридическите професии
На 18 април 2022 г. Юридическият факултет на Русенския университет 

отбеляза Деня на Българската конституция и професионален празник 
на юристите в България (16 април). По повод празника бе организиран 
Ден на юридическите професии, където представители от практиката 
разказаха за своя професионален път на студенти и ученици. 

Събитието бе открито от ректора на университета акад. Христо 
Белоев, дтн. Присъстваха Енчо Енчев – зам.-кмет на Община Русе, 
Анатоли Станев – областен управител на Област Русе, Иво Пазарджиев – 
председател на Общински съвет – Русе , Елена Балджиева – председател 
на Районен съд; Диан Василев – председател на Административен съд, и 
Росица Басарболиева – зам.-председател на АС – Русе, Ангел Стефанов – 
председател на Адвокатска колегия – Русе, главен инспектор Пламен 
Първанов – началник на Първо районно управление; главен инспектор 
Слав Анастасов – сектор „Специализирани тактически действия“. Гордост 
за Юридическия факултет е, че почти всички присъстващи участници 
са възпитаници на факултета. 

Пред аудиторията гостите споделиха интересни казуси от практиката 
и дадоха насоки на студентите и кандидат-студентите в избора на 
професия. Празникът на юристите е поклон пред авторитетите, създали 
и гласували Търновската конституция, с която новоосвободената тогава 
наша родина се връща към политическата карта на света.

Информацията е предоставена от доц. Кремена Раянова.

Среща със студенти от Украйна, 
обучавани в Русенския университет

На 8 март 2022 г. ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев, 
дтн, се срещна със студенти от Украйна. На срещата присъстваха и зам.-
ректорът по интернационализация и комуникационна политика доц. д-р 
Десислава Атанасова и проф. Красимир Мартев – директор на дирекция 
„Чуждестранни студенти“. В Русенския университет към месец май 2022 г. 
се обучават единадесет студенти от Украйна.

Акад. Христо Белоев изрази своята съпричастност към студентите, към 
техните семейства и към целия украински народ. Той пожела на всички 
здраве, мир и надежда за по-добри дни. Ректорът увери всички украински 
студенти в подкрепата на ръководството на университета и академичната 
общност и готовността за съдействие при решаване на възникнали проблеми. 
Материалът е подготвен от ВОР.

Иновативни прояви и събития
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Интервю с Йордан Ганев проведе репортерът на в. Студентска искра 
Михаела Георгиева, 2. курс, спец. БЕИ.

Поздравления за най-скорошните Ви успехи! Бихте ли разказали малко 
повече за нещата, с които се занимавате?

Занимавам се с разработка на софтуер за вградени системи, Internet of 
Things и LoRaWAN, роботика. Това означава, че мога да използвам набор от 
сензори, за да управлявам различни процеси в реалния живот или да обменям 
информация с вече създадени системи.

Кои са най-сериозните награди и/или признания, които сте получавали?
Може би най-сериозните награди, които съм получавал, са втора награда 

в категория „Природни науки, математика и информатика“ в изданието на 
Националния приз „Студент на годината“ през 2021 г. и награда „Русе – 21. 
век“ през 2021 г. Също така, много ме мотивира и първата награда „Почетен 
знак на Община Бяла“ през 2016 г., която получих като резултат от постигнати 
успехи в различни състезания.

Работите ли в момента по някакъв проект?
Засега просто се запасявам с нов хардуер и знания и умения към него. 

След това го разучавам и го тествам функционално. Наскоро разучавах GPS и 
акселерометър модули и LCD дисплеи. Старая се в идеята за следващ проект 
да успея да покрия сериозна част от знанията и опита, който натрупах през 
годините от състезания, проекти, практики и ученето в университета.

Бихте ли споделили малко повече за Вашата втора награда „Студент 
на годината“?

Много се радвам, че постиженията ми бяха оценени толкова високо. 
Кандидатствах с: участието ми в Петото междууниверситетско състезание по 
програмиране; участието ми в XXXIII Републиканска студентска олимпиада 
по програмиране; участието ми в Младежко техническо творчество 2020 г.; 
спечелените втори места в Студентска научна сесия в секция „Комуникационни 
и компютърни системи и технологии“ 2020 г. и секция „Информатика и 
информационни технологии“ през 2021 г.; спечеленото първо място в NASA 
Space Apps Challenge – Русе 2021 г.; наградата „Русе – 21. век“. Повечето ми 
участия са екипни, като мои колеги в начинанията са Симеон Балтаджиев и 
Кристиан Спасов.

Кои са по-важни за Вас – професионалните успехи или успехите в личен 
план?

Мисля, че трябва да се стремим към повече успехи в личен план. Според 
мен е възможно да постигнем баланс между професионални и лични успехи.

Какво бихте казали на всички онези хора, които имат желанието, но 
нямат смелостта да се извявяват в определена сфера?

Щом имат желанието, преминали са най-трудното. Съдейки по моя 
опит, най-ефективният начин да съберат смелост да се изявяват е да намерят 
съмишленици в своите начинания и интереси.

Студент на годината на България 2021

Академичната общност на Русенския 
университет се гордее с постижението 
на студентката Цветелина Стефанова,  
2. курс, специалност „Компютърни системи 
и технологии“, факултет „Електротехника, 
електроника и автоматика“. Tя спечели 
Националния приз „Студент на годината“ за 

2021 г. Официалната церемония бе проведена в 
Университета по архитектура, строителство и 
геодезия в София, където бяха отличени най-
добрите студенти в България. 

Цветелина Стефанова е член на Залата на 
славата на Международната олимпиада по 
лингвистика със завоювани един сребърен и два 
бронзови медала в индивидуалното състезание 
при три участия в тази престижна проява. По 
време на обучението в Русенския университет 
активно участва в различни студентски 
състезания, на които заема призови места: през 
2021 г. завоюва бронзов медал на Националната 
студентска олимпиада по математика; през 
2021 г. печели първо място в Първия кръг на 
Университетската олимпиада по програмиране.

Участвала е в Първата лятна изследователска 
школа „Откриване на дезинформация в 
социалните медии“ в Пловдив, организирана от 
института GATE в партньорство с асоциация 
„Развитие на информационното общество“. 
Активно участие взема в дейностите по 
европейския проект Erasmus+ Youth Exchange: 
Environment and you. Участвала е също и във 
Втория национален младежки форум „Арнаудови 
срещи 2021 г. – Пътят към познанието“, с доклад 
на тема „Св. Игнатий Богоносец и Игнажден“.

Продължава своето професионално 
усъвършенстване, като през 2021  г. завършва 
и полага успешно изпитите към следните 
курсове: курс по анимация към Естонската 
академия по изкуствата, който е част от проекта 
Transform4Europe; курс Design Basics към SoftUni; 
курс Programming Basics with Java към SoftUni.

През изминалата година успешно завършва 
онлайн курса „Boosting Digital Skills for Librarians 
in Europe – BIBLIO“, проведен в рамките на 
международния проект Erasmus+ и печели 
стипендиантската програма на Huawei ‘ICT 
Talents Training – Huawei Seeds for the Future 
Scholarship Program’, избрана е сред десетте най-
добри студенти, отличени като Golden Seeds 
и имащи възможност да започнат стаж във 
фирмата Huawei.

Член е на международната организация 
Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) и е председател на IEEE Electronics 
Packaging Society Student Branch Chapter към 
Русенския университет „Ангел Кънчев“. 

Пожелаваме на Цветелина Стефанова още 
много успехи! Гордеем се с нейните постижения 
и й благодарим, че затвърждава авторитета на 
Русенския университет и на града ни!

Йордан Ганев от Русенския университет 
спечели втора награда в категория „Природни 
науки, математика и информатика“ на 
официалната церемония „Студент на 
годината“ 2021 г., проведена на 8 април 2022 г. 
в Университета по архитектура, строителство и 
геодезия в София. 

Йордан Ганев е 3. курс в специалност 
„Софтуерно инженерство“ на факултет 
„Природни науки и образование“. Участвал 
е в множество състезания и форуми като: 
Пето междууниверситетско състезание по 
програмиране; Студентска научна сесия, секция 
„Комуникационни и компютърни системи и 
технологии“, където завоюва 2. място; Младежко 
техническо творчество; XXXIII Републиканска 
студентска олимпиада по програмиране; 

Студентска научна сесия, секция „Информатика 
и информационни технологии“ и др. 

Победител е в NASA Space Apps Challenge – 
Русе, а на 29.10.2021 г. получава престижната 
награда „Русе – 21. век“. 

Йордан Ганев се занимава и със състезателна 
роботика, има отличия в страната и чужбина. 
Четири поредни години Йордан и неговите 
съотборници печелят топ 3 в дисциплината 
3D лабиринт на международно състезание в 
Румъния RoВochallange. В момента разработва 
софтуер за вградени системи, Internet of Things, 
LoRa.

Академичната общност на Русенския 
университет му пожелава здраве, вдъхновение и 
още много успехи!
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Трансформиращата сила на 
ритъма

На 17 май 2022 г. се състоя едно от предварителните събития в 
програмата на Европейската нощ на учените 2022 г., организирана от 
Русенския университет, на тема „Трансформиращата сила на ритъма“. 
Уникалното събитие събра университетски преподаватели, служители и 
студенти. Организатори на събитието са професионален клуб „Фитнес! 
Здраве! Тонус!“, с ръководител гл. ас. д-р Искра Илиева, и Музикален 
клуб „Афект“, с ръководител гл. ас. д-р Петя Стефанова.

Под вдъхновеното ръководство на диригента и главно действащо 
лице в музикалната лаборатория д-р Мартин Иванов, директор на 
Институт „Либера“, „перкусионистите“ се потопиха в завладяващата 
сила на ритъма и успяха да сътворят оригинална Симфония на Русенския 
университет – вълнуваща, жизнерадостна и с 
уникален творчески почерк. Всички участници 
се докоснаха до ударни музикални инструменти 
като маракаси (шейкъри) и джембе, и усетиха 
въздействащата сила на музиката и ритъма.

Д-р Мартин Иванов е получил образованието 
си по джаз композиция и аранжиране в САЩ 
(Berklee College of Music, Бостън, University 
of Memphis и University of Massachusetts) и е 
познат на българската аудитория с въведените 
от него иновативни обучителни практики по 
арт терапия. Първото му гостуване в Русенския 
университет в рамките на Европейската нощ на 
учените напълно се вписва във философията на 
този проект, популяризиращ „човешкото“ лице 
на учените и тяхната мисия да творят бъдещето 
на човечеството.

Материалът е подготвен  
от проф. Юлиана Попова  

и гл. ас. д-р Петя Стефанова.

Арт образование
Топлото сърце 

на думите
Във време, когато тромаво и със заплетени от 

бързане мисли догонваме секундите, за да пленим 
мигове отмора и отрязъци утеха, 
когато остойностяваме минутите 
с дефицитите и жертвите наместо 
със сполуките и доброчестините… 
Подобаващо навреме, досами 
обезобразеното ни от груби 
наричания и недодялано пустословие 
ежедневие, настъпва дата, чествана 
от най-дълго време в близката ни 
история (от 1851 г. насам) – 24 май. 
Свещеният празник почита азбуката, 
писмеността и хората, посветили 
личното и професионалното си 
време да пазят изящния вид на 
словото и деликатната душа на 
езика, за да я има и занапред блага 
и грациозна нашата реч. 

При всяка подмината на галоп дата не можем да 
не спрем за малко пред календарния 24 май – Деня на 
светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 
просвета и култура и на славянската книжовност… 
За да почетем в контекста на културната и езиковата 
разноцветност духовните водачи на Българското 

средновековие. И ако дефинитивно и иманентно 
приемаме 24 май като ден на достойнство, традиция 
и духовност, то настъпва времето, когато ни е повече 
от нужно не просто да позакърпим одеждите на 
нашата словесност, износени от безцеремонна 
употреба на думи, произнесени без мисъл и смисъл. 

Би било прекрасно да поставим 
на сериозна проверка загрубелия 
си към изящна реч усет, като 
изтеглим от забрава чувството, 
че сме повече от дребнотемия и 
телесно присъствие. Постигаме 
това уплътняване на незримата 
си сърцевина, отвличайки от 
ежедневието си моменти за книги с 
цена „Стойностна“, като разлистваме 
думи. Защото с книгите и четенето 
нашето Аз мисли с различна енергия 
– енергия, която не поврежда, а 
подрежда, която не огражда, а 
изгражда, която не безчинства, а 
очиства. Да опитаме да облагородим 

размислите си, претворени в красиви буквосъчетания, 
да омекотим грапавините и да развържем възлите 
на свирепия си език, замествайки мрачния му нрав 
със светеща душа.

Честит празник!
Материалът е подготвен  

от Мая Сапунджиева.

Академичният хор  
със специална награда

Академичният хор „Sexaginta Prista-Bulgaria“ 
при Русенския университет с първа награда от 
Националния православен фестивал с конкурсен 
характер в Попово, проведен на 14–15 май 2022 г. 

При голяма конкуренция от 13 хорови колектива 
от България и един от Румъния, Академичният хор 
на Русенския университет завоюва Специалната 
награда на кмета на Община Попово. Една наистина 
много престижна награда, съпроводена с грамота, 
плакет и икона. Окрилени от победата, певците на 
състава продължават усилено да подготвят следващото 
предизвикателство – участие в Международния 
хоров фестивал в Чанаккале, Турция.

Репертоарът е много разнообразен и включва 
хорова музика от всички стилове и епохи. Особен 
дял заема източно-православната и църковна музика. 

През 2022 г. съставът продължи своето 
съществуване благодарение на финансовата 
подкрепа на Национален фонд Култура. Основен 
спонсор е и хористът Радостин Дунев. 

Създаден през 2018 г. от диригент Пламен 
Георгиев, Академичният хор при Русенския 
университет е със смесен състав от около 45 певци. 

Почетен председател на хора е академик Христо 
Белоев. Материалът е подготвен от Акад. хор.

Motion & e-Motio
На 8 май 2022 г. в Художествената 

галерия в Русе се откри изложбата „Motion 
& e-Motion” на Диана Георгиева – старши 
експерт в направление „Интернационализация 
и комуникационна политика“. Изложбата 
включи абстрактно и дигитално изкуство. 
Дигиталните трансформации са обединени 
в три композиционни сегмента: „Сурова 
нежност“, „Код Червено“ и „Дигитална пролет“, 
а картините върху платно – „Пътища“, „Вятър“, 
„Природни стихии“ и „Пролет“. Използвани са 
предимно маслени бои в комбинация с акрил, 
пастели, темперни бои, брокат, моливи.
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На 12 май 2022 г. се проведе поредното 
издание на Мис и Мистър Русенски 
университет в Канев център. Наградите на 
победителите връчи акад. Христо Белоев, 
дтн – ректор на Русенския университет, 
който бе председател на журито. 

Мис и Мистър на Русенския 
университет за 2022 г. са Ивайла Илиева – 
специалност „Противодействие на 
престъпността и опазване на обществения 
ред“, и Димитър Пенчев – специалност 
„Компютърни системи и технологии“. 
Първи подгласници са Елена Желева, 
която изучава „Материалознание и 
технологии“, и Филип Архире – Еразъм 
студент в Русенския университет. Втори 
подгласници станаха Мустафа Ремзи от 
специалност „Строително инженерство“ 
и Нурджан Сабриева, която е втори курс в „Български език и история“. 

Лице на Massa Events Decorations стана Елена Желева. Агенцията се погрижи 
за празничната декорация в голямата зала на Канев център. Множество награди 
бяха връчени и от Game sport centre и Соларно студио Casa del sol. 

Претендентките дефилираха с официални рокли от Модна къща „Елена 

Христова“, а представителите на 
силния пол с костюми на „Виконте“. 
За безупречната им визия се погрижиха 
професионалистите от фризьорски 
салони „Галка“. Любезни спонсори 
на събитието бяха още Cvetita herbal, 
бар „Vibe”, Joy Optics, Seven Generations, 
Lombardi apartment house. 

За фотозаснемането на специалната 
вечер се погрижи професионалистът 
Цветомир Цветанов. 

Специални музикални гост 
изпълнители бяха Алекс и Влади. 
Фолклорно изпълнение поднесе на 
публиката Стефания Горнячка от вокално 
студио „Артикул“. 

Студентският съвет на Русенския 
университет изказва своите благодарности 

към всички спонсори, които за поредна година подкрепиха организирането и 
провеждането на събитието „Мис и мистър Русенски университет“. 

Материалът е подготвен от ВОР.

Mис и Mистър Русенски университет 2022
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На 9 май 2022 г. в заседателната зала на Канев център се проведе първата 
среща по проект MEDUS „Иновативни образователни подходи и практики за 
повишаване ефективността на социалното включване и академичните резултати 
на обучавани мигранти“ No 2021-1-LT01-KA220-SCH-000024051.

Основна цел на проекта е развиване на професионалните компетентности на 
учителите и специализирания състав за създаване на приобщаваща академична, 
социална и емоционална среда за обучаване на мигранти. 

Участниците в срещата отбелязаха успешната съвместна дейност с 
университета и значимата му социална роля чрез този актуален проект, от 
гледна точка на войната в Украйна. 

Гостите бяха приветствани от ректора на Русенския университет академик 
Христо Белоев, дтн. Сред представителите на висшето училище бяха и доц. 
д-р Емилия Великова – координатор на проекта за Русенския университет, и 
доц. д-р Юри Кандиларов – ръководител катедра „Математика“ във Факултет 
„Природни науки и образование“ на Русенския университет.

Присъстваха кметът на участващата в проекта Община Сливо поле инж. 
Валентин Атанасов, инж. Мария Мирева – директор на СУ „Св. Паисий 
Хилендарски“ – Сливо поле, както и Антоанета Ябанозова – директор на 
Секретариата на БЧК в Русе, който също партнира на проекта.

Сред чуждестранните представители на участниците в проекта бяха: Лаймуте 
Рузгиене – координатор на проекта, директор на Образователен център на област 

Каунас – Литва, и доц. д-р Йон Миерлус-Мазилу – ръководител на катедра 
„Математика и информатика“ в Техническия университет по строителство в 
Букурещ, Румъния.

 Проектът има за цел да развие професионалните компетентности на 
учителите и специализирания състав за създаване на приобщаваща академична, 
социална и емоционална среда за обучаване на мигранти. Преки целеви групи 
на проекта са: учители, които работят или планират да работят с ученици 
мигранти; специализиран състав, който оказва специализирана педагогическа 
и психологическа помощ в училище; ученици от мигрантски произход. Непряка 
целева група на проекта са родителите на мигранти. 

Очакваните въздействия на проекта са: учителите и специализираният 
състав да развият своите професионални, дигитални, социални, комуникационни 
компетентности и компетентности за работа в екип; да придобият по-добро 
разбиране и по-голяма отзивчивост към нуждите на различните групи (родители 
и ученици от мигрантски произход), което ще подпомогне прякото преподаване, 
от една страна, и по-добрите академични постижения и/или емоционалното 
състояние на групите, от друга. За учителите и специализирания състав ще бъдат 
осигурени иновативни материали и инструменти: прогресивни образователни 
технологии, иновативни учебни материали, дигитални сценарии, най-добри 
педагогически практики, модел на вертикална класна стая.

Материалът е подготвен от доц. д-р Емилия Великова.

Иновативни прояви и проекти

Иновативни образователни подходи при обучаване на мигранти

За трета поредна година Русенският университет 
посреща студенти от Франция. 

За Еразъм сътрудничеството с ЕСЕ в Париж 
интервю за вестника на частното висше училище 
даде доц. д-р Галина Иванова, координатор на 
споразумението с ЕСЕ в Париж. Публикува се от 
в. Студентска искра със съкращение.

Как започна връзката с Франция?
Връзката между Русенския университет и Париж, 

Франция, датира от 2008 г. Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) е партньор в 
четирите европейски тематични мрежи по ком-
пютинг, координирани от Русенския университет. 
През 2017 г. на работно посещение във Франция се 
срещнах с доц. Маноло Хина от ECE Paris, който 
работи с проф. Амар Шериф от UVSQ.

От кога датира съвместното сътрудни-
чество с ECE Paris?

През 2017 г. подписахме двустранно спора-
зумение по програма Еразъм+ между ECE Paris 
и Русенския университет. През месец ноември 
2017 г. със старши инспектор Милена Богданова 

от Еразъм офиса на Русенския университет бяхме 
поканени да посетим ECE Paris, за да присъствамe на 
международна среща с партниращи университети, 
с които ECE Paris има сключени споразумения за 
обмен на студенти. На тази среща представихме 
нашия университет и се срещнахме със студенти и 
техните родители. От 2017 г. имаме ежегоден обмен 
на студенти и преподаватели по програма ERASMUS+ 
с ECE Paris. За последните 5 години в Русенския 
университет са се обучавали близо 100 студенти 
от Франция. Съвместното сътрудничество между 
нашите университети се разраства благодарение на 
положителната оценка на студентите за обучението 
и отношението, което получават от преподаватели 
и координатори в Русенския университет.

С какви качества можете да отличите 
френските студенти?

В Русенския университет организираме раз-
лични събития като концерти, тържества, спортни 
състезания и др. Всички международни студенти 
също са поканени и включени в тях. Всяка година 
студентите от Франция демонстрират своите та-

ланти и ги представят с участия в организираните 
събития. На 20 март 2019 г. те изпяха прекрасна 
френска песен във фоайето на университета на 
Международния ден на франкофонията в Русен-
ския университет.

Какво ви носи работата в мултикултурна 
среда?

Всяка година в Русенския университет пристигат 
над 100 чуждестранни студенти, които учат един или 
два семестъра. Водя две дисциплини на английски 
език за чуждестранни студенти: Софтуерно инже-
нерство и Компютърна надеждност и сигурност. 
Обикновено екипите за работа са мултикултурни 
със студенти от Франция, Китай, Грузия, Румъния 
и техните проекти са много интересни.

Какво искате да кажете на тези, които 
искат да посетят България?

Русе е най-големият български град на река 
Дунав. Известен е още като Малката Виена, с ар-
хитектура, датираща от края на 19. век. Българите 
са приятелски настроени и всеки международен 
студент може да намери много приятели тук.

Еразъм сътрудничеството на Русенския университет с Франция
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На 18 април 2022 г. Русенският университет бе 
домакин на събитие за национално и гражданско 
обединение на младите изследователи и учени 
в България. Организаторът бе „Асоциация на 
младите учени“, който отправи покана за включване 
в изпълнението на проект „Гласът на младите 
изследователи“, финансиран от програма „Еразъм+“ 
на ЕС.

На срещата присъстваха Росица Георгиева – 
началник на Регионалното управление на образованието 
в Русе, Таня Тодорова – началник на отдел „Образование, 
спорт и младежки дейности“ в Община Русе, 
директори на STEM училища. Събитието събра над 
40 ученици и студенти от Русе и региона. 

Основната цел на проекта е да засили 
сътрудничеството между младите изследователи 
в страната чрез изработване на платформа за дигитално сътрудничество 
между тях. В проектните дейности се предвиждат модули за изграждане 
на стимули, насърчаващи младите изследователи да продължат своето 
кариерно развитие в академичната сфера и възможностите за финансиране 
на техни проектни идеи. Чрез ролеви игри, предназначени за участниците, 
им се предостави възможност да споделят своите виждания, предложения 
и идеи за подобряване на възможностите за правене на наука в България.

Разискваха се полезни и успешни европейски модели/практики за 

сътрудничество между държавата, бизнеса, образованието и науката, както 
и трансферът на иновации и технологии от науката към бизнеса.

Всички предложения и мнения се анализираха във финален доклад, 
с цел подобряване и усъвършенстване на комуникационния баланс 
между наука – държава – бизнес. Докладът се представи пред държавни 
институции, които са ангажирани с правилното функциониране на този 
процес – Народно събрание, Министерството на образованието и науката, 
Министерството на иновациите и растежа и други заинтересовани страни.

Материалът е подготвен от ВОР.

На 13 април 2022 г. в Русенския университет бе открита ХХХIV 
Републиканска студентска олимпиада по програмиране. За участие 
са се регистрирали 14 студентски отбора от 7 университета: Бургаски 
свободен университет, Икономически университет – Варна, Нов български 
университет, Русенски университет, Софийски университет, Технически 
университет – Варна и Шуменски университет. 

За първи път в рамките на студентската олимпиада се провеждат 
паралелно и онлайн състезания за ученици (с регистрирани 14 отбора 
от Варна, Велико Търново, Габрово, Плевен, Русе и Шумен) и 5 отбора на 
професионалисти.

Отборът на Русенския университет в състав Йордан Ганев (Софтуерно 
инженерство), Кристиян Спасов (Софтуерно инженерство) и Андрей 
Александров (Компютърни науки) с ръководители доц. Пламенка Христова, 
доц. Галина Атанасова и доц. Румен Русев се класира на трето място. Първо 
място заслужиха студентите от Софийския университет, следвани от 
студентите от Шуменския университет.

При учениците на първо място се класираха отбор от Варна в състав 
Александър Георгиев, Георги Петков, Добромир Ангелов с ръководител 
Юлия Димитрова, а при професионалистите първи са отбор град София 
в състав Енчо Мишинев, Емил Инджев и Климентина Савова.

Олимпиадата се организира от Русенския университет с подкрепата на 
Община Русе и Студентски съвет при Русенски университет, с участието 
на генералния спонсор VMware, както и със спонсорството на Chaos, 

Coherent Solutions, ComSoft, DigitalLights, Endava, Eконт, flatexDEGIRO, 
1ForFit, Ontotext, Mentormate, MMSolutions, MusalaSoft, Strypes.

Материалът е подготвен  
от доц. д-р Десислава Атанасова.

Иновативни прояви и проекти
Гласът на младите изследователи

ХХХIV Републиканска студентска олимпиада по програмиране
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Иновативни прояви и проекти

През 2022 г. се честват 140 
години от създаването на първото 
предучилищно възпитателно заведение 
в град Свищов от Никола Живков, 
с което се поставя началото на 
организираното предучилищно 
образование в България. 

На 10 май 2022 г. по повод 
140-годишнината на това просветно 
дело предучилищната общност в Русе 
организира кръгла маса на тема „140 
години предучилищно образование 
в България” с международно участие. 

Съорганизатори са Академична група на ОМЕП 
при Русенския университет, РУО – Русе, Община Русе и 
Детските градини на Община Русе.

Ученици на Националното училище по изкуствата 
„Проф. Веселин Стоянов“, Русе, с ръководител Здравко 
Саралиев, откриха събитието с музикален поздрав.

Приветствия и поздравление поднесоха д-р Росица 
Георгиева – началник на РУО – Русе, и Таня Тодорова – 
началник отдел „Образование“ към Община Русе.

В първия панел „От религиозното до светското 
предучилищно образование“ доклади изнесоха: Aurelian 
Kotoban на тема „Детските градини в Република Румъния“, 
Отец Кирил – „Съвременни взаимоотношения църква – детски градини в Русе“, 
и Отец Валтер – „Грижата на католическата църква в света за образованието 
и възпитанието“.

Исторически преглед на предучилищното образование в русенски 

регион представиха учители от ДГ „Иглика“, ДГ 
„Роза“ – с. Ново село, ДГ „Пинокио“, ДГ „Синчец“, 
ДГ „Радост“, ДГ „Здравец“, ДГ „Снежанка“,  
ДГ „Зора“ и ДГ „Русалка“.

Във втория панел проф. дн Юлия Дончева запозна 
аудиторията със съдържанието на сборника „Майсторска 
школа „Съвременна образователна среда и обмяна 
на добри педагогически практики по „Околен свят“ в 
детската градина“. Разработените в него методически 
разработки от учители гарантират нови варианти на 
провеждане, описване и оценяване на добрите практики в 
образователните институции. Представени са примерни 

идеи за оформлението на игрово-образователното пространство, дават се 
мостри за дизайн – оформление на декори, оперативен материал, костюми 
и сценарии.

В края на събитието бяха връчени персонално грамоти за всички участници, 
представили доклади в Първи панел, както и на участвалите в Методическата 
школа учители.

Историята на предучилищното образование не свършва в град Русе и 
региона. Тя продължава да се пише тук и сега, вчера, днес и утре, възпитавайки 
децата да творят и учат, получавайки любовта на учителя.

***
Никола Живков е брат на Вела 

(Виктория) Благоева, ученик на 
Никола Михайловски и Петко 
Рачов Славейков, участник в три 
войни и революционер. Бил е в 
четата на Филип Тотю. Автор е на 
първия български химн „Шуми 
Марица“. Работи като писател 
и журналист. С Христо Ботев 
издават първия брой на вестник 
„Нова България“. Заедно с Алеко 
Константинов и Иван Вазов е 
писар в губернската канцелария, 
която се е помещавала в родния 
дом на Щастливеца. Учителства в 

град Свищов заедно с доктор Иван Шишманов, който по-късно става първият 
министър на народното просвещение след Освобождението.

Материалът е подготвен от д-р Нели Кръстева.

Приказното царство на думите...
Красивото царство на думите събра в средата на април в своя дворец 

студенти от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 
на Русенския университет и техните приятели – деца от Основно училище 
„Олимпи Панов“. Така всички се включиха в националната инициатива 
Маратон на четенето. Домакин на събитието в Русе бе Детският отдел 
на Регионална библиотека „Любен Каравелов“.

Бъдещите учители зарадваха децата със стихове, песни и цветен 
спектакъл по приказката на Мая Дългъчева „Сърцето на гората“.

Обичаната детска писателка, която живее в Германия, поздрави 
всички със специално видеообръщение.

Празникът завърши с балони, бонбони и с химна „Върви, народе 
възродени“, написан преди 130 години на същия ден – 15 април 1892 г., от 
учителя по френски език в Мъжката гимназия в Русе Стоян Михайловски.

Материалът е подготвен от доц. д-р Велислава Донева.
Фотографии: Мирослава Кръстева.

140 години предучилищно образование в България 
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Чуждестранните студенти в Русенския университет

Лазарки в Русенския университет
В средата на месец април 2022 г. красиви лазарки от 2. клас на Средно 

училище по европейски езици с преподавател Елка Цонева, превърнаха 
един учебен ден на чуждестранните студенти в подготвителен курс по 
български език на Русенския университет в пъстър и цветен празник. Те 
гостуваха в учебните зали на университета в блок Академик, където се 
провеждат занятията по български език на чуждестранните студенти.

Децата показаха стария български обичай Лазаруване на студентите от 
Бангладеш, Индия, Кипър, Нигерия, Сирия и Турция, които са за първи път 

в България. Момичетата пяха и танцуваха, както повелява традицията, а 
проф. Красимир Мартев и сътрудниците от Дирекцията за чуждестранни 
студенти им благодариха и ги изпратиха с „пълни кошнички“.

Това е една от многото интересни инициативи, даващи възможност 
на младежите, дошли от различни краища на света и избрали да учат в 
България, да се запознаят с традициите и обредната култура на българите.

Материалът е подготвен от Невин Хебибова,
старши инспектор в Дирекция за чуждестранни студенти.

Русенският университет 
през погледа им

На 13 май 2022 г. репортерът на вестник 
„Студентска искра“ Мария Савова се срещна и 
разговаря с част от чуждестранните студенти 
на Русенския университет, които в момента са в 
своя подготвителен курс и изучават българския 
език. Тя разговаря с тях за обучението и усещанията 
им в Русе.

Обучаваните студенти са от Турция, Индия, 
Бангладеш и Сирия. 

Илмор Хикар Исса от Сирия е започнал своя 
подготвителен курс през месец декември 2021 г. 
Той сподели, че една от причините да избере да 
продължи обучението си в Русенски университет 
е, че за него това е най-добрият университет, 
предлагащ много възможности за чуждестранните 
студенти и най-вече високото ниво на образование. 
След приключване на подготвителен курс е избрал 
като своя специалност „Бизнес и мениджмънт“. 
Споделя, че благодарение на различните програми 
успява да намери много нови приятели особено 
от програмата ,, Еразъм“.

Студентите от Турция, които са с двойно 
гражданство, образуват следващата група. Като 
част от финала на своя курс те разучават химна 
на светите братя Кирил и Методий по случай 
предстоящия празник 24 май. Всички единодушно 
споделиха, че за тях Русенският университет е един 
от най-добрите български университет, като високо 
оценяват начина на преподаване и компетенциите 
на преподавателите. А българският език, макар 
и труден, е толкова красив, че студентите нямат 
търпение да го практикуват и са избрали две 

специалности за обучение: „Кинезитерапия“ и 
„Начална училищна педагогика и чужд език“.

Следващата група са представители от Индия 
и Бангладеш. Студентите споделят, че основни 
фактори да изберат Русенския университет 
е добро образование в сферите, в които са се 
насочили, и по-ниските такси и средства за 
издръжка. Част от тях са дошли в Русе заради 
приятели или семейство. Красотата на Русе и 
възможностите, които предлага Русенският 
университет, е съществена причина да останат 
в Русе и да продължат да се развиват. 

В тази група обучаеми, след приключване на 
подготвителен курс, студентите се ориентират 
към две специалности: „Бизнес и мениджмънт“ 
и „Софтуерно инженерство“.

Друга група са студенти от Бангладеш, която 
е започнала своя подготвителен курс през месец 
март. Въпреки краткото време те са се адаптирали 
бързо и се стараят да общуват на български език. 

Нещото, което ги е спечелило, е, че тук се чувстват 
като в семейство и винаги има към кого да се 
обърнат да поговорят, да получават подкрепа и 
мотивация да продължат напред.

За всички обучаеми България е една красива 
страна, предлагаща добро образование и култура. 
И всички са решени да останат в България и да 
се развиват тук.

Част от обучаемите споделят, че изпитват 
затруднения в адаптацията, комуникацията и 
създаването на приятелства, но се надяват с 
времето това да се промени. 

Студентите споделиха, че макар далече от 
своята страна, далеч от своя дом, Русенският 
университет е станал техен втори дом, който 
нямат търпение да опознаят изцяло.

Материалът е подготвен  
от Мария Савова, 1. курс, спец. КСТ.
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Състезание  
по трейл бягане

На 8 май 2022 г. се състоя състезанието 
по трейл бягане Canyon Creek Ultramarathon 
2022 г. Старт/финалът тази година бе в жи-
вописното русенско село Кошов. Състезате-
лите участваха в дисциплини 10, 25 и 60 км с 
различна денивелация, както и 2 км за деца-
та. Включиха се над 200 участници основно от 
България и Румъния. 

На пунктовете на разположение на със-
тезателите безвъзмездна помощ оказваха и 
доброволци от Русенския университет, спе-
циалност „Кинезитерапия“. В групата бе ръ-
ководител катедра „Обществено здраве“ доц. 
д-р Петя Парашкевова и доц. д-р Радослава 
Делева, които помагаха на крепостта Червен. 
Активни бяха и студентите Виктория Карга-
ки, Мартин Йорданов, Маринела Симеонова 
и Стефани Николова, разположени на различ-
ни места по трасето. Координатор бе гл. ас. д-р 

Александър Андреев. Десетки бегачи потър-
сиха консултация и лечение по време на със-
тезанието. Освен терапия, всички обърна-
ли се към специалистите получиха усмивки 
и ведро отношение. 

В началото преди старта е добре мускули-
те да бъдат добре разтегнати и загрети.След 
преминаване на десетки километри бегачи-
те често правят мускулни крампи, получа-
ват възпаления и болки. Кинезитерапевтите 
със специализираните си методи за положи-
телно въздействие върху човешкото здраве 

още на терен могат 
да бъдат полезни. По 
този начин състезате-
лят лесно може да до-
върши състезанието. 

След финал кине-
зитерапията е важна 
част от общата реха-
билитация с цел оп-
тимално възстано-
вяване. По време на 
състезанието студен-
тите, под контрола и 
със съдействието на 
своите преподавате-
ли, приложиха успеш-
но наученото през 
семестрите, а състеза-
телите и организато-

рите изказаха своята огромна благодарност. 
Студентите от своя страна бяха доволни от 
практическата реализация и резултатите. 
Така огромен брой атлети бяха запознати с 
възможностите на кинезитерапията и раз-
браха, че това е специалност изучавана в Ру-
сенския университет.

Кинезитерапията е задължителен елемент 
в спортната практика, преди, по време и след 
активности. Ролята й в подготовката на спор-
тистите и превенцията на травми е незамени-

ма. Кадрите, завършили „Кинезитерапия“ в 
Русенския университет през последните 30 го-
дини, са реализирани на високо ниво и доказа-
ли ефективността си в България и в чужбина.

Материалът е подготвен от гл. ас. д-р 
Александър Андреев.

Иновативни прояви и проекти

Ден на франкофонията
На 30 март 2022 г. във фоайето на Ректората на Русенския университет 

бяха връчени наградите от конкурса за есе на френски език на тема 
„Conte à ma mère” / „Приказка за моята майка“, организиран от Русенския 
университет и Университетската агенция на франкофонията по случай 
отбелязване на Деня на франкофонията – 20 март 2022.  

Русенският университет празнува своя пети рожден ден от членството 
си в семейството на франкофонните университети. И с гордост отчита 
свои постижения – участие на студенти в издания на Международния 
фестивал на студентите-франкофони от Централна и Източна Европа в 
Загреб, Хърватия, 2017 г.; в Ереван, Армения, 2018 г., и в Пловдив, 2018 г. – 
отбелязване на международния ден на франкофонията с различни дейности. 

Традиционният вече конкурс за есе бе на тема „Приказка за моята 
майка“, като участваха 30 творби на студенти и ученици. Журито имаше 
удоволствието да чете майсторски написаните есета на ученици от 9. Френска 
езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ – София, Средни училища в 
Благоевград и Сатовча, СУЕЕ „Св. Константин Кирил-Философ”, Русе.

Не само през месеца на франкофонията, а в продължение на академичната 
година студентите от специалност „Европеистика и глобалистика“ в 
Русенския университет проявяват активно участие в разнообразните 
дейности и конкурси. Най-голяма активност те имат в превода на поезия 
от френски на български език, като се отличават Вероника Светославова, 
Пламена Димитрова, Лора Димитрова, Ипек Бюрхан и др.

За първи път през 2022 г. конкурсите бяха отворени и за участници извън 

университета. Изключително силно участие в конкурса за Презентация 
проявиха учениците от 10. и 11. клас с втори език френски от АЕГ „Гео 
Милев“ – Русе. Те получиха специални поздравления от журито за своите 
презентации.

В конкурса за написване на стихотворение се изявиха Владислав 
Захариев от СУЕЕ, Русе, и Пламена Янкова, бакалавър по „Педагогика 
на преподаването на български и френски език“ от Филиал Силистра на 
университета.

Материалът е подготвен 
от доц. д-р Десислава Атанасова и Румяна Иванова.
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Университетски спортен център представя...

На 10 май 2022 г. в Русенския университет 
се проведе за дванадесети път традиционният 
студентски турнир по силов многобой Стронгмен 
2022. 

Чудесният майски ден бе в унисон с 
настроението и желанието за изява за единадесетте 
участници, подготвени да се справят в благородна 
турнирна битка от четирите кръга: Обръщане 
на гума; Хвърляне на пудовка; Фермерска 
разходка; Теглене на автомобил с въже. Турнирът 
продължи час и бе наблюдаван от многобройна 
публика. Динамиката след приключване на 
всеки кръг ставаше все по-осезаема и държа 
в напрежение и състезатели, и зрители. 

Орг а низ атори те  на 
проявата Студентският съвет 
при Русенския университет 
с председател Ангел Иванов, 
катедра „Физическо възпитание 
и спорт“ и Университетският 
спортен център, подготвиха и 
проведоха спортното събитие 
на много високо ниво. 

Турнирът бе отразен от 
русенските журналисти от 
телевизиите БНТ и ТВН .

Главните съдии на турнира: 
ст. пр. д-р Валери 
Йорданов, ръководител 
катедра ФВС, и гл. ас. д-р 
Илиян Илчев прецизно 
даваха указания и 
извършваха регистриране 
на постиженията.

П о б е д и т е л  н а 
Стронгмен 2022 е Радослав 
Йорданов, 2. курс, спец. 
ЕЕЕО, с извоювани 41 
точки, следван от Илкин 
Кямилов, 4. курс, спец. 
Кинезитерапия, с 33 точки 

и само на точка от него на третото място на почетната 
стълбичка на победителите излезе Константин 
Пламенов, 3. курс, спец. Кинезитерапия.

Победителите бяха наградени от ректора на 
Русенския университет академик Христо Белоев, 
дтн. Предметни награди шампионите получиха и 
от фитнес клуб „Сила“ – Русе.

В рамките на турнира по силов многобой 
бяха отличени и победителите в традиционните 
за Русенския университет „Пролетни студентски 
спортни игри“ по футбол, баскетбол, волейбол, 
тенис на маса , бадминтон, шахмат.

Материалът е подготвен 
от Валентин Каменаров, УСЦ.

Стронгмен 2022
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Университетски спортен център представя...

Студентски съвет, катедра „Физическо възпитание и спорт“ и 
Университетският спортен център организираха и проведоха традиционните 
университетски Пролетни спортни игри 2022.

Ето и представянето на русенските студенти:

ТЕНИС НА МАСА
Жени
1. място – Ивелина Иванова, 3. курс, ПНУП 
2. място – Адриана Иванова, 3. курс, Соц. педагогика 
3. място – Стелияна Маринова, 1. курс, КСТ 
Мъже
1. място – Огнян Тодоров, 1. курс, КТ
2. място – Константин Камбуров, 1. курс, Икономика
3. място – Еркан Сабридин, 2. курс, ЕЕЕО

ВОЛЕЙБОЛ
1. място – отбор „Акулите“ с капитан Георги Панайотов, 5. курс
2. място – отбор „Старите пушки“ с капитан Мирена Василева
3. място – отбор „Марти“ с капитан Александър Илиев, 2. курс

БАСКЕТБОЛ
1. място – отбор „No name“ с капитан Ивайло Тодоров
2. място – отбор „Еразъм“ с капитан Хюго Диого
3. място – отбор „Волтрон“ с капитан Пламен Петков

ФУТБОЛ
1. място – отбор „Звездите“ с капитан Рафет Рафет, 4. курс
2. място – отбор „Джърти“ с капитан Аксел Хасанов, 3. курс 
3. място – отбор „Кобра“ с капитан Румен Ивайлов, 2. курс

БАДМИНТОН
Жени
1. място – Ема Капнилова, 2. курс, Растениевъдство
2. място – Стефани Николова, 4. курс, КТ 
3. място – Женя Стоянова, 2. курс, ПНУП
Мъже
1. място – Светослав Горанов, 3. курс, Икономика
2. място – Александър Великов, 2. курс, ИМ
3. място – Кирил Иванов, 1. курс, ИМ

ШАХМАТ
Жени
1. място – Симона Петрова, 2. курс, Финансова математика
Мъже
1. място – Мехмед Мехмедов, 1. курс , СИ
2. място – Давид Димитров, 4. курс, КСТ
3. място – Владислав Таушанов, 1. курс, ЕГ

Европейска седмица на 
oбщественото здраве 2022

Русенският университет се включи в Европейската седмица на 
общественото здраве от 16 до 20 май 2022 г. Седмицата включи пет дни 
с пет теми, които са свързани с общественото здраве. Седмицата на 
общественото здраве се провежда по инициатива на Европейска асоциация 
на общественото здраве и Българска асоциация за общественото здраве. 

Първият ден, 16 май, е ден на здраво и здравнообразовано младо 
поколение. В тази връзка във висшето училище се организира събитието 

„Демонстрация на спортни умения в Русенския университет за здраве 
и тонус“ от Баскетболните клубове „Дунав Русе – 2016“, „Дунав 2007“ и 
Футболен клуб „Локомотив – Русе“. 

Инициатор и организатор на събитието е университетският 
професионален клуб „Фитнес! Здраве! Тонус!“ с ръководител  
д-р Искра Илиева. Клубът е учреден през 2019 г. и развива дейност, 
свързана с физическата активност във всички възрасти. Събитието се 
проведе с активното участие на УСК „Академик“; СПТД „Академик“ и 
катедри „Физическо възпитание и спорт“ и „Психология, педагогика и 
история“ на Русенския университет .

Участници в събитието са:
Баскетболен клуб „Дунав 2016“ с президент Младен Ганчев, 

изпълнителен директор Филип Виденов, администратор Максим Христов 
и треньори – Руслан Русев, Магдалена Атанасова-Миланова, Николай 
Николов, Георги Минков, Пламен Дечев. 

Клубът има многобройни престижни класирания и победи на 
Национални и Международни турнири. На 16 май състезатели и 
състезателки от клуба демонстрираха атрактивни баскетболни умения 
и изиграха демонстративен баскетболен мач. Проведе се конкурс за 
най-точна стрелба от наказателната линия (10 стрелби) с участието на 
желаещите студенти, преподаватели, служители, деца.

Спортен клуб по баскетбол „Дунав 2007“ с председател Росен Дунов 
и треньор Цветан Тошков.

В клуба тренират момчета от различни възрасти. В последните 
баскетболни срещи печелят много важна и трудна победа срещу отбора 
на „Делфин“ – Бургас.

Спортен клуб по футбол „Локомотив“ представи подрастващи 
футболисти с треньор гл. ас. д-р Камен Симеонов, които традиционно 
играят демонстративен мач „Деца срещу родители“.

Снимка на Юлияна Андонова от отдел „Връзки с обществеността 
и реклама“ в Русенския университет от първото събитие е избрана за 
титулна на страницата на Европейска асоциация на общественото здраве 
(ЕАОЗ) https://eupha.org/.

Материалът е подготвен от д-р Искра Илиева.

Университетски пролетни спортни 
игри 2022
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Орден „Св. св. Кирил и Методий“  
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Национална универсиада 2022

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

Тенис на маса
Много добро представяне на отбора по ТЕНИС НА МАСА на 

Националната универсиада в София през месец май 2022 г.
• Бронзов медал – Отборно Жени – Ивелина Иванова и Адриана 

Иванова
• Бронзов медал – Индивидуално Мъже – Огнян Тодоров
• Бронзов медал – Двойки Мъже – Павел Цолов и Огнян Тодоров 
Треньори на отбора са ст. пр. д-р Валери Йорданов и Павел Цолов.

Плуване
Перфектно представяне на отбора по ПЛУВАНЕ на Русенския 

университет на Националната универсиада в София през месец май 
2022 г.

Берна Чавдарова Велинова, 4. курс, спец. Кинезитерапия, 
завоюва четири сребърни медала в следните дисциплини:

• Сребърен медал на 100 метра „Кроул“
• Сребърен медал на 100 метра 
„Гръб“
• Сребърен медал на 200 метра 
„Кроул“
• Сребърен медал на 200 метра 
„Съчетано“

Богомил Руменов Яковчев, 2. 
курс, спец. Право, се класира на:
• Четвърто място на 100 метра 
„Гръб“
• Пето място на 100 метра „Гръб“

Треньор на отбора по Плуване 
е ст. пр. д-р Валери Йорданов, 
ръководител катедра ФКС.

Футбол
Русенският университет е шампион на Националната универсиада. 

Шампионската купа и златните медали са в Русе! Футболистите на  
гл. ас. д-р Камен Симеонов постигнаха изключителен успех и завоюваха 
златни медали.

Още две отличия за русенските студенти:
Приз за „Най-добър вратар“ получи Тихомир Друмев.
Приз за „Най-полезен играч“ бе присъден на Мартин Маринов.

17 май – Ден на българския спорт
Честит празник на всички, свързани с Университетския и българския 

спорт!
Началото на родния спорт, както и много първи събития в новата 

история на България след Освобождението, са станали в Русе.
Като русенци се гордеем с този факт и трябва да поддържаме 

спортния дух в идните години! 


