
Скъпи читатели,
Знанието дава на младите хора криле 

да полетят и открият себе си, да намерят 
посоката на своята реализация, да повяр-
ват във възможностите си и да направят 
света по-добър и красив!

Екипът на в. „Студентска искра” Ви 
поздравява с началото на новата акаде-
мична година. Дано студентите и докто-
рантите познаят своя път през годините 
на учение и да следват мечтите си! На 
преподавателите пожелаваме научни ус-
пехи и както е казал поетът Христо Ботев, 
„преподавателят трябва да бъде търпелив, 
добър и здрав”. 

Очакваме Вашите материали и реклами 
на електронен адрес:

vestiskra@uni-ruse.bg
Доц. д-р Анелия Манукова
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ХРОНОЛОГИЯ НА
ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ

Представителните отбори на РУ демон-
стрираха блестяща форма на Лятната на-
ционална студентска универсиада „Албена 
– 2012”. Те се завърнаха със златни медали 
от спортовете баскетбол 3х3, футбол, волей-
бол – мъже, плажна щафета и със сребърни 
медали от волейбол – жени и плажен крос.

Честито!

Официално връчване 
на дипломите на 
„Випуск-2012“

„Бъдете сами предприемачи на мечтите 
си!”, пожела ректорът проф. Христо Белоев на 
абсолвентите от „Випуск–2012”. На 21 септември 
2012 г. 927 магистри и бакалаври се дипломираха 
и получиха свидетелствата си на тържествена 
церемония. От тях 64 са отличниците на випуска. 
Гости бяха кметът Пламен Стоилов, заместник 
областният управител д-р Андриан Райков, зам.-
кметове – Даниела Шилкова, Страхил Карапчански 
и Свилен Иванов, и председателят на Общинския 

съвет – засл. проф. Васил Пенчев. 
В поздравителното си слово Пламен Стоилов 

призова абсолвентите да работят за своя град 
и за страната си. Той подчерта, че през послед-
ните години Русе видимо се възражда и една 
от най-важните причини за това е Русенският 
университет. 

Топбанкерът Стенли Мадзебула, изпълни-
телен директор на „Свазибанк” – носител на 
наградата „Най-добра банка” в Свазиленд, беше 
специален гост на церемонията. Той пожела на 
дипломиралите се младежи да създават собствени 
бизнеси – най-добрият път за излизане от криза-
та. След промоцията той изнесе лекция на тема 
„Тенденции, перспективи и предизвикателства в 
развитието на световната икономика през погледа 
на един африкански топбанкер”. 

Церемония по откриване на учебната година 
Правителствени и парламентарни представители уважиха церемонията по откриването на новата 

академична година в Русенския университет на 17 септември 2012 г.: вицепремиерът и министър на 
финансите Симеон Дянков; народните представители от ГЕРБ Пламен Нунев, Светлана Ангелова и 
Петър Даскалов; народният представител от „Атака” доц. Любомир Владимиров; народният пред-

ставител от „Коалиция за България” Добрин 
Данев; генералният консул на Руската федерация 
у нас Н. Пр. Владимир Климанов; областният 
управител на Русе Стефко Бурджиев, както и 
управителите на Силистренска и Разградска 
област; кметът на Русе Пламен Стоилов; пред-
седателят на Общинския съвет на Русе – засл. 
проф. Васил Пенчев; Негово Високопреосве-
щенство – Русенският митрополит Неофит, 
както и много други официални гости.

В поздравлението си към академичната 
общност Пламен Нунев обяви, че универси-
тетът ще получи 4 млн. лв. за саниране на 5 

сгради. Той поздрави първокурсниците с избора им за университет и ги увери, че правителството 
ще продължава да подкрепя Русенския университет в неговото развитие. От своя страна, министър 
Дянков съобщи, че съвместно с университета се подготвят магистърска програма „Митническа ад-
министрация” и курсове за повишаване на квалификацията на митничари, които ще стартират през 
следващата учебна година. Министърът пожела на университета да продължи да откликва адекватно 
на потребностите на бизнеса и администрацията, като развива нови специалности, произтичащи 
от административните реформи в държавата.

Откриване на академичната 2012-2013 г.  
в Русенския университет

Почит пред делото на Паисий Хилендарски
Русенският университет тържествено отбеляза Деня на св. Паисий Хилендарски. Със слово на 

доц. Руси Русев, филм за делото на Отец Паисий и патриотична инициатива „Възраждане – 1762” 
академичната общност почете 290-годишнината от рождението на народния будител и 250-годиш-
нината от написването на неговата „История славеноболгарская”.

 продължава на стр.10

Скъпи първокурсници, 
Преди всичко искам да Ви поздравя с 

отличния избор да учите в Русенската Алма 
Матер! Вие постъпвате в академично и културно 
средище с 67-годишна традиция, с доказано 
високо ниво на научна ерудиция, с иновативен 
дух, с широки европейски и международни 
контакти и тясно сътрудничество с практиката. 
Тук Ви посреща колегиум от 490 преподаватели, 
209 от които са професори и доценти, а 273-ма 
са с докторска степен. Те ще Ви помогнат да 
преодолеете притесненията си и да постигнете

висша професионална квалификация. Тук ще 
намерите отлични условия за учебна дейност 
с модерни образователни технологии, широки 
възможности за международна мобилност, 
за богата клубна и спортна активност. Ще 
се потопите в динамиката на академичния 
живот, който ще Ви разкрие нови обществени, 
социални и професионални хоризонти.

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ! 
Проф. дтн Христо Белоев, DHC

Ректор на Русенския университет



2 септември 2012

Университетският принос в награди „Русе – 2012”

Студентски театър „Пирон“
Раздел „Творчески колектив“

Вече 25 години театър „Пирон” превежда класически и съвременни текстове от драматургията на езика на младите. Той приобщава към театралното 
изкуство стотиците членове на трупата. Много момчета и момичета откриват своя артистичен потенциал именно тук и „Пирон” се превръща в старто-
ва позиция за някои от днешните актьори. Ето какво разкри актрисата Евгения Явашева от името на актьора Венцислав Петков: „Всеки, който е минал 
през „Пирон”, знае, че това е вълшебно място. А главният виновник за това е Русенският университет, тъй като той прави възможно съществуването 
на трупата. А без Венци Петков, който даде начален старт на много професионалисти, тази трупа нямаше да е такава. Той ни „зарази” с театър.”

Материалът за награди „Русе – 2012” е публикуван чрез в. „Бряг” от 28 май 2012 г.

Проект „РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ 
ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 
В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ“

В университета стартира нов проект, осъществен с финансовата 
подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на ЕС. Проектното предложение спечели 
близка до максималната оценка, което му осигури получаване на парич-
ни средства и от главна дирекция „Структурни фондове” към МОМН. 
Интересен е фактът, че той се отличава от всички предишни проекти 
на Русенския университет с това, че в него ще участват повече от 2/3 от 
преподавателите. 

ОБЩАТА ЦЕЛ произтича непосредствено от: Европейската квали-
фикационна рамка за учене през целия живот, приета през 2008 г. от Ев-
ропарламента и Съвета на Европа; Националната стратегия за учене 
през целия живот, приета през 2008 г. от НС на Р България; стратегия 
„Европа 2020”, приета през 2010 г. от Европейския съвет. „Европа 2020” 
се свежда до активното и ефективно използване на възможностите на 
съвременните информационни и комуникационни технологии за реали-
зиране на високохуманната идея за широко достъпно, адаптирано към 
индивидуалните потребности и продължаващо през целия живот качест-
вено обучение. С такова обучение на всички ще бъдат предоставени рав-
ни възможности за придобиване на знанията и уменията, необходими за 
пълноценна социална и трудова реализация и за подобряване качеството 
на живот в условията на глобалната, базирана на знанието, икономика. 

СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ е да бъдат развити електронните форми 
на дистанционното обучение (ДО) във всички факултети и филиали на 
Русенския университет. По този начин ще се създадат предпоставки за 
масово използване на иновационните образователни технологии и по-
конкретно – на елобучението. То позволява самостоятелно планиране 

на гъвкави учебни пътеки, съобразени с образователните потребности 
на обучавания. Този вид обучение може да се използва за: подготовка 
както на бакалаври и магистри, така и за активно включване в учебния 
процес на лица, живеещи далече от академичните градове; квалифика-
ция, допълнителна квалификация и преквалификация на специалисти 
във важни за родната икономика отрасли, където има недостиг на таки-
ва; преквалификация на безработни специалисти с висше образование; 
обучение на хора със специални образователни потребности, които са 
в неравностойно положение спрямо останалите членове на общество-
то; оптимизация на финансовите инвестиции на фирмите в обучение-
то на кадрите им. 

ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ са свързани с оборудването на 10 за-
ли с интерактивни презентационни системи за ДО на целевите групи. 
Те трябва да бъдат снабдени и с видеоконферентни системи за дистан-
ционно провеждане на учебни занятия както в реално време, така и във 
всеки, удобен за студентите, период – във всеки факултет и филиал по 
една модернизирана и модифицирана софтуерна платформа за ДО. Нуж-
ни са и: 190 преподаватели от всички факултети и филиали, подготвени 
за използване на елформи, методи и средства за такъв тип подготовка; 5 
цялостни програми за ДО с резултат придобиване на образователно-ква-
лификационна степен „магистър”; виртуална библиотека за дистанцион-
но обучение на бакалаври и магистри с включени 290 курса; 5 пилотни 
виртуални лаборатории по технически дисциплини – на базата на про-
грамни модели и на реално лабораторно оборудване, интегрирани във 
виртуалната библиотека; 800 студенти, обучени дистанционно по един 
курс или модул в сътрудничество със СИСКО СИСТЕМС и ENOVER; 
изградена обратна връзка „обучаеми – обучител”, способстваща за пови-
шаване ефективността от обучението; ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 
ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, използващ електронни форми на дистанционно обуче-
ние, създаден на база центровете за иновационни образователни техно-
логии, за дистанционно обучение, за продължаващо обучение и ЦИКО.

Доц. Росен Иванов
Раздел 
„Висше образование и наука“

Доц. Росен Иванов ве-
че 27 години преподава в 
РУ и втори мандат е де-
кан на Транспортния фа-
култет. Като автор на 1-ия 
учебник по електромоби-
ли в България ръководи и 
екип, работещ в сферата на 
електрическите превозни 
средства. С активното му 

участие е създадена междуфакултетна изследо-
вателска лаборатория по електронни системи за 
управление на самоходни машини. Доц. Иванов 
е член на Съвета на европейските декани на ин-
женерни факултети, участва в 27 проекта с на-
учноизследователски и внедрителски характер. 

„В областта, в която работя, сам човек не 
може да има сериозни успехи, нещата винаги се 
развиват в колектив. Посвещавам тази награда 
на 25-годишнината на Транспортния факултет. 
Благодаря и на семейството си за разбирането”, 
сподели доц. Иванов при получаване на отличието.

Проф. Велизара Пенчева 
Раздел „Цялостен принос и 
дългогодишна дейност в областта  
на висшето образование и наука“

Проф. Велизара Пенчева 
32 години предава знания 
на студентите от РУ. Член е 
на Акредитационния съвет 
на Националната агенция 
по оценяване и акреди-
тация към МС. Директор 
е на дирекция „Развитие, 
координация и продължа-

ващо обучение” с особен принос към успешната 
акредитация на Русенския университет. Активно 
участва в реализацията на европроекти, свързани 
както с иновации в транспорта и транспортните 
технологии, така и с научното развитие на мла-
дите научни работници и докторанти. 

„Споделям това отличие с всички, с които съм 
работила през тези години, с моите студенти, 
които винаги са ме зареждали с много положител-
на енергия. Благодаря на моето семейство – дъще-
ря, съпруг и родители. Надявам се, че духовност-
та ще пребъде”, бе нейното словесно признание.

Факултет „Обществено 
здраве и здравни грижи“
Раздел  
„Преподавателски или научен екип“

Това е 8-ият и най-младият факултет в 
структурата на РУ. През учебната 2011 – 2012 
г. са открити специалностите „Медицинска 
сестра” и „Акушерка”. С тази стъпка е осигу-
рено продължаване на образователната тра-
диция на Русе в подготовката на медицински 
кадри. Днес РУ е единственият в страната, 
предлагащ обучение за придобиване на ме-
дицинска професия извън медицинските 
висши учебни заведения. „Трудно се говори в 
този час. От името на факултета благода-
ря на Общината, на академичната общност 
на РУ, без която факултетът не можеше да 
бъде факт. Обръщам се с благодарност към 
русенската общественост, която в днешния 
ден може би отправя едно много трудно пос-
лание към нас – да запазим здравното обра-
зование в нашия град”, не скри вълнението 
си деканът на факултет „Обществено здра-
ве” доц. Тодорка Стефанова.
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Прием БАКАЛАВРИ 
2012-2013 г.

За поредна година в условията на реална 
конкуренция с български и чуждестранни 
университети Русенският университет изпълни 
успешно планирания прием за нови студенти. 
Над 2400 български и чуждестранни младежи 
се вливат във факултетите и филиалите на 
Русенската Алма Матер. Те ще се обучават в 47 
бакалавърски специалности. Успешното решение 
на тази сложна задача показа, че Русенският 
университет затвърждава позицията си на 
водеща образователна институция в България – 
университет, който дава знания и умения на 
своите възпитаници, осигуряващи им успешна 
реализация в новите икономически условия у 
нас и в чужбина.

Нивото на учебния процес, международните 
проекти, непрекъснато обновяваната материална 
база, значимата научна продукция и качественото 
израстване на преподавателския състав бяха 
основните аргументи тази година Националната 
агенция за оценяване и акредитация да присъди 
на нашия вуз в институционалната акредитация 
най-високата оценка. Всичко това ни дава 
самочувствие и основание да смятаме, че и 
настоящите студенти, обучавани в РУ, ще 
оставят своята ярка диря в славния летопис 
на университета.

Проф. д-р Михаил Илиев 
Зам.-ректор по учебната дейност

200 години от 
Бородинската битка
Изложба „200 години от Бородинската 

битка” нареди във фоайето на Ректората на 
Русенския университет Генералното консулство 
на Русия в Русе. 

Експозицията представи картини на различни 
художници, посветени на историческото събитие, 
и много фотоси на монументи, издигнати 
в памет на сражението. Руската стратегия 
край Бородино е принос към прилаганите 
тактики при воденето на преговори и е позната 
като РУСКИ ФРОНТ. Противникът бива 
заблуждаван с отстъпчивост и плахост, за да 
разкрие целите и аргументите си, след което 
внезапно и неочаквано бива мощно атакуван.

Новополучили академични длъжности и научни степени
д-р Виктория ГЕДИНАЧ 
д-р Георги КАДИКЯНОВ
д-р Диана ЖЕЛЕЗОВА-МИНДИЗОВА 
д-р Зорница БОГДАНОВА 
д-р Полина АТАНАСОВА
д-р Свилен КУНЕВ 
д-р Юлиян АНГЕЛОВ

доц. Цветелина ДРАГАНОВА
доц. Пламенка ХРИСТОВА 
доц. Веселина ЕВТИМОВА 
доц. Иванка АНГЕЛОВА 
доц. Стефан ЯНЕВ 

Честито!

Русенският университет – домакин 
на срещата на Президентството на 

Дунавската конференция на ректорите
На 5 и 6 септември 2012 г. Русенският университет домакинства работната среща на Прези-

дентството на Дунавската конференция на ректорите – ДКР (Danube Rectors’ Conference – DRC). 
Международната организация, на която университетът е член повече от 20 години, е съдадена през 
1983 г. В нея участват 54 вуза от 13 страни. През последните три години ректорът на РУ – проф. 
дтн Христо Белоев, изпълнява най-висшите ръководни функции в структурата – президент през 
2011 г. и вицепрезидент през 2010 и 2012 г. 

ДКР функционира като междууниверситетска мрежа за регионално сътрудничество в областта 
на образованието и науката. През последните години разширява своята дейност в партньорство 
с редица организации – асоциация „Дунавска академия”, Институт за Дунавския регион, Цен-
тралноевропейска инициатива и др.

Мероприятията в Русенския университет бяха ръководени от проф. Белоев – вицепрезидент, 
и от настоящия президент на ДКР – проф. Мартин Герзабек, който е ректор на университет BOКU 
във Виена. Присъстваха също проф. Балик и проф. Лостак, съответно ректор и заместник-ректор 

на университета CULS в Прага, 
и проф. Мирослав Вескович – 
ректор на университета в Нови 
Сад, който се включи чрез 
видеоконферентна връзка. 
От страна на РУ в срещата 
участваха и зам.-ректорът 
по европейска интеграция 
и международно сътрудни-
чество – доц. Юлиана Попова, 
и директорът на дирекция 
„Международно сътрудничест-
во” – проф. Никола Михайлов.

На срещата се разгледаха 
въпроси за предстоящото 
асоциирано членство на Ду-
навската конференция на 
ректорите в Европейската 
университетска асоциация, 

приемането на нови членове, организацията на планираната конференция в Прага през м. но-
ември. Последната е замислена да премине под надслов „Изграждане на мостове в турбулентни 
води” и предвижда да ангажира вниманието на ректори на вузове, учени и политици с обсъжда-
нето на въпросите за мястото на университетите в регионалното сътрудничество в контекста на 
най-новите европроцеси и тенденции. Обсъдена бе темата за подготовката на мащабен проект в 
рамките на ДКР, който ще включи представители от всички дунавски страни – проект DREAM 
(Danube River Research and Management). Български партньори по този проект са Русенският 
университет и агенция „Морска администрация”–София. 

Като един от водещите членове на ДКР, Русенският университет формира своята стратегическа 
визия за лидерска роля в междууниверситетското сътрудничество в Дунавския регион. Признание 
за авторитета на РУ в Европейското пространство за образование и изследвания, и по-специално 
в Дунавското пространство, е отправената покана към вуза за пълноправно членство в Интеру-
ниверситетския център в Дубровник. Тази организация за междууниверситетско сътрудничество 
в областта на образованието и науката е създадена през 1971 г. За периода на своето развитие е 
формирала мрежа от партньорски институции, наброяваща над 170 членове от всички европейски 
страни, САЩ, Канада, Русия, Украйна, Япония, Китай, Бразилия и др. 

Делегация от РУ присъства на тържественото честване по случай 40-годишнината на Центъра 
в Дубровник на 8 септември 2012 г. Там бе официално обявено присъединяването на РУ към парт-
ньорската мрежа на Интеруниверситетския център и бяха изразени очаквания за медиаторската 
роля на университета в интегрираните инициативи на Центъра и Дунавската конференция на 
ректорите.
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Конференция по проблемите  
на активното стареене и диалога 
между поколенията
Милена Попова

Преподаватели от Русенския университет участваха в Междуна-
родната конференция по проблемите на активното стареене и диалога 
между поколенията, провела се в град Улм, Германия, от 7 до 10 юли 

2012 г. В практическите семинари в рамките на форума се включиха: 
проф. Никола Михайлов – координатор на проекта „Дунавски разка-

зи”, в който нашият университет участва съвместно с организацията 
„Съюз на пенсионерите–2004”, Русе; доц. Йоана Русева; доц. Радослав 
Кючуков; засл. доц. Живодар Душков; Наташа Кирилова; Севда Цве-
танова; Милена Попова. Обмениха се добри практики и се обсъдиха 
следните теми: „Новите медийни и онлайн общности за активно старе-
ене”; „Гражданско общество и гражданска ангажираност”; „Културно 
наследство и свидетели на времето”; „Активиращи методи в обучение-
то на възрастни”; „Устойчиви структури за учене през целия живот”. 
Изнесени бяха доклади, свързани с резултатите от продължаващата 
работа с възрастни хора по проект „Данет”. Проф. Михайлов се при-
съедини към панелната дискусия „Съвременни тенденции в образова-
нието за възрастни и взаимното обучение между поколенията” – заед-
но с представители от Франция, Великобритания, Италия, Словения. 

Представителите на Русенския университет взеха участие и във 
фестивала Donau Fest. От голямата сцена на културната проява проз-
вуча „Питат ли ме де зората” и авторска поезия на немски език (Жи-
водар Душков), а фолклорните изпълнения и ярките носии запалиха 
сърцата на публиката, която се включи в кръшното Дунавско хоро.

Представителите на 10-те дунавски държави пуснаха символични 
корабчета от хартия по р. Дунав, които да пренесат желанията на все-
ки един за мир, добруване и взаимопомощ при решаване на пробле-
мите на реката и хората, живеещи покрай нея. Усети се силата на до-
брата мисъл и волята за добросъседски отношения. 

Като жива лента Дунав свързва различни народи и различни по-
коления, готови да живеят заедно и да си помагат.

Студентски форум 
„Нощ и ден на 
предприемачеството” 
Доц. Даниел Павлов

На 13 и 14 септември се проведе Меж-
дународен работен семинар „Нощ и ден 
на предприемачеството” по инициатива 
на катедра „Мениджмънт и бизнес разви-
тие” към РУ с участието на 22 студенти от 
6 държави – България, Албания, Македо-
ния, Сърбия, Румъния и Словения. 

Партньори на русенската катедра са 
Германската агенция за академичен обмен 
DAAD и Международната академична мре-
жа по предприемачество и иновации РЕ-
ШИЦА. Във форума са привлечени препо-
даватели от Германия – University of Worms, 
Словения – GEA College in Ljubljana, и Ру-
мъния – Bucharest Academy of Economics. 

Целта на форума е да постави студенти, 
представители на бизнеса и преподаватели 
в интерактивна среда на взаимодействие, 
за да се изградят ползотворни контакти в 
сферата на предприемачеството.

Бяха дискутирани въпроси, свързани 
с бизнес средата на Балканите и как да се 
привлекат международни инвеститори. 
Представиха се бизнес дейности от мест-
ни и чуждестранни предприемачи. Група-
та посети русенски предприятия и се за-
позна с тяхната бизнес практика. Основен 
акцент в програмата на семинара бе ин-
терактивността и работата в екип. Парт-
ньори на студентите бяха 11 представи-
тели на местни и международни бизнес 
организации, които зададоха темите на 
ролевите задачи. 

Научна конференция по компютърни системи 
и технологии CompSysTech’12

Проф. А. Смрикаров

На 22 и 23 юни 2012 г. в Русенския университет се проведе XIII Международна конференция по 
компютърни системи и технологии – CompSysTech’12, посветена на 100-годишнината от рождението 
на Алън Тюринг. Съорганизатори на това значимо научно събитие бяха компютърно ориентираните 
институти на БАН, The Association for Computing Machinery, както и Съюзът по автоматика и 
информатика в лицето на Академичната общност по компютърни системи и информационни 
технологии, колективни членове на която са всички едноименни катедри в София, Пловдив, Варна, 
Габрово, Велико Търново и Русе. Патрони на конференцията бяха Министерството на образованието, 

младежта и науката и Българската академия на науките. 
До участие във форума бяха допуснати доклади с по 3 

положителни рецензии от членове на Програмния комитет. 
Присъстващите бяха приветствани от ректора на Русенския 
университет – проф. дтн Христо Белоев, и от председателя 
на Федерацията на научно-техническите съюзи – акад. 
Васил Сгурев. Акад. Кирил Боянов прочете обръщение от 
председателя на БАН акад. Стефан Додунеков. Пленарната 
сесия бе открита със слово за делото на Алън Тюринг, 
изнесено от акад. Боянов. Засл. проф. Борис Рачев представи 
на аудиторията носителите на наградата на името на Алън 
Тюринг, присъждана ежегодно от The Association for Com-
puting Machinery.

По време на пленарната сесия бяха презентирани 
следните доклади: BORIS NOVIKOV – Department of 
Computer Science, St. Petersburg University, Russia, с лекция 
Querying Big Data; MIRJANA IVANOVIĆ – Department of 
Mathematics and Informatics, University of Novi Sad, Serbia, с 

лекция Software Agents: State-of-the-Art and Possible Applications; KAMEN KANEV – Research Insti-
tute of Electronics, Shizuoka University, Japan, с лекция Augmented Tangible Interface Components and 
Image Based Interactions.

Докладите, общо 58 на брой, бяха разпределени в следните секции: „Компютърни системи и 
технологии” (Hardware); „Компютърни системи и технологии” (Software); „Приложни аспекти на КСТ”; 
„Образователни аспекти на КСТ”; „Минисимпозиум по астроинформатика”; „Ученическа секция”.

По предложение на председателите на секциите и Програмния комитет авторите на най-
интересните доклади бяха наградени с КРИСТАЛЕН ПРИЗ The best paper и грамоти. Докладите 
ще бъдат публикувани в дигиталната библиотека на The Association for Computing Machinery, което 
се прави вече 6 години поред – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г. 
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Научно-технически семинар  
„Възобновяеми енергийни източници в трансграничния 
регион Румъния-България”
Доц. Анелия Манукова

На 14 и 15 юни 2012 г. Русенският университет организира Международен научно-технически 
семинар „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България”. Той се 
провежда по проект RES-OP-DEV, №.2(3.I)-3.2-4, MIS-ETC CODE 222 “Румънскo– българско съвмест-
но сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси в областта 

на технологии за възобновяема енергия с цел преодо-
ляване на социално-културната бариера и открива-
не на общи възможности за намирането на работа в 
трансграничната зона”. Проектът е финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие от про-
грамата „Трансгранично сътрудничество Румъния– 
България 2007– 2013”. 

Участие в семинара взеха повече от 150 лектори, 
младежи и представители на водещи фирми в Бълга-
рия и Румъния. В докладите си, 55 на брой, те пред-
ставиха своя опит, разработки и концепции за раз-
витието на възобновяемата енергия. 

Пленарният доклад на проф. д-р Никола Михай-
лов постави началото на оживена дискусия. Експер-
тите по проекта, лектори от водещи организации, 
университети и институти, както и участниците в 
научно-техническия семинар анализираха сектора 
за възобновяеми енергийни източници, съществу-
ващите технологии и енергийната им ефективност. 

Проф. Джордже Самуйлеску – зам.-ректор на Во-
енноморска академия Mircea cel Batran, Констанца, презентира създадения от академията катамаран, 
който се движи по р. Дунав, използвайки смесена енергия от слънцето и водата. Професорът споде-
ли, че предвижда да търси финансиране по европейските програми за използването на черномор-
ските течения за произвеждане на енергия от водата. 

Форумът бе съпътстван от изложба на водещи фирми и организации в областта на възобновя-
емата енергия. Българската ветроенергийна асоциация показа постери на съвременната ветроенер-
гийна индустрия, нейното наследство от миналото, вятърните паркове в България и чужбина и въз-
можностите, които вятърната енергия предлага за бъдещето. Фирмите „ЕЛСИ” ООД и „Мастер” ООД 
от град Русе демонстрираха действащи системи за контрол и управление на инсталации, свързани 
с производството и използването на зелена енергия. Специално място в изложбата зае термодина-
мичният фотоволтаичен панел на фирма „ТИНОТЕХ” от град Перник, използващ пряка или акуму-
лирана слънчева енергия. 

Научнопрактическа 
конференция 
„Нови технологии 
в съвременното 
училище“ 
Доц. Рада Кършакова

На 4 юли в Русенския университет се про-
веде Третата международна научнопрактическа 
конференция „Нови технологии в съвременното 
училище”, организана от факултет „Природни 
науки и образование”, Регионалния инспекто-
рат по образованието и СОУЕЕ „Св. Констан-
тин-Кирил философ”.

Докладите бяха разделени в три направле-
ния. Първото – „Информационни и комуни-
кационни технологии”, представи начина за 
използване на компютърни дидактически игри 
в детската градина, програмиране със Scratch и 
визуално програмиране с Kodu. Бяха споделени 
и добрите практики „Един компютър – много 
мишки” и „Класна стая на бъдещето”. Огромен 
интерес събуди докладът, разказващ как да за-
почнем да разбираме дигиталните деца – дали те 
са нашата надежда, или са основание за тревога.

В направление „Съвременни технологии 
за възпитание” бяха обсъдени идеи за раз-
работване на автодидактични игри. Описано 
бе влиянието на съвременната социокултурна 
реалност върху формирането на нравствени-
те ценности в семейството. Проследена бе ро-
лята на учителя като консултант.

Докладите, обединени в направление „Фор-
ми за повишаване мотивацията към обучение-
то”, изложиха практически модели за: разви-
тието на социалните умения и мотивацията за 
учене на гимназистите; формите и дейностите 
по проекта „УСПЕХ”; повишаването на инте-
реса на учениците към изучаваните предмети. 

Семинар по проект CoNeT
Мария Попова

От 4 до 9 септември 2012 г. в Лимерик, Ирландия, се състоя заключител-
ната среща на участниците в Международния проект CoNeT (Cooperative 
Network Training). Той обединява усилията и опита на представители 
от няколко европейски университета (Белгия, България, Германия, Гър-
ция, Ирландия, Полша, Турция), на предприятия и асоциации, занима-
ващи се с обучението на работещи от бизнеса в областта на мобилните 
комуникации.

Основните цели на CoNeT са свързани с проектирането и изгражда-
нето на преносими лабораторни стендове, с написването на учебни мате-
риали, с организирането и провеждането на обучение както за студенти, 
инженери и техници от предприятия, така и на преподаватели и учители, 
интересуващи се от съвременни индустриални мрежи.

На базата на анализи, анкети и проведени срещи с бизнеса бяха оп-
ределени 7 модула на мобилни лаборатории: Модул 1 – Ethernet based IO 
systems; Модул 2 – Siemens Profinet IO; Модул 3 – Phoenix Contact Profinet; 
Модул 4 – EtherCat; Модул 5 – Allen Bradley Ethernet IP; Модул 6 – Realtime 
processes; Модул 7 – Wireless communications. Основната цел на модулите 
е да бъде онагледено обучението по изграждане на разпределени системи 
за управление, базирани на индустриалната мрежа PROFINET, чрез про-

грамируеми контролери на определен производител и отдалечени вход-
но/изходни устройства на други производители.

В проекта 
участваха пред-
ставители на Ру-
сенския универси-
тет от катедрите 
„Автоматика и ме-
хатроника” и „Те-
лекомуникации”. 
Те разработиха 
модул SIEMENS 
PROFINET IO. 
Реализираният 
преносим лабора-
торен стенд и на-
писаните лекции и 
методически ръко-
водства за упраж-
нения се използ-
ват при обучението на бакалаври и магистри от специалности АМ и ТКС.

Страници 4 и 5 подготви доц. Анелия Манукова
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Юридическият факултет – 
преди и сега
Гл. ас. д-р Емануил Коларов

През новата академична година Юридическият факултет навършва вто-
рото десетилетие от своето съществуване. Този юбилей е повод за празнува-
не, но и за преценка на постиженията и перспективите за неговото развитие. 

Преломна за цялото ни общество се оказва 1989 г. Сменя се политиче-
ската и икономическата система, обрат прави и образователното дело. Но-
вата Конституция на Република България от 1991 г. установява принципи-
те на правовата държава, разделението на властите, неприкосновеността 
на собствеността, правото на защита. Това е стимул за все по-засилено 
ориентиране на младите към специалността „Право”. В бурната социал-
на обстановка Русенското висше училище се преобразува в университет и 

емблема на универсалността му е създаването на факултет „Бизнес и ме-
ниджмънт” (1991) и Юридически факултет (1992). С голямо усърдие то-
гавашните първи преподаватели в специалност „Право” поемат нелеката 
мисия да наложат и защитят мястото на юридическото образование в Русе. 
Това би било немислимо, ако не съществуваше и положителната нагласа 
на русенската академична общност. Благодарение на взаимните усилия на 
ректорите, съставите на академичния съвет, деканите на факултета, не на 
последно място и на самите обучаващи се, Юридическият факултет устоя 
на стихията на първото свое десетилетие. Започнал с 30-ина студенти през 
1992 г., днес само в редовна форма се обучават около 400. 

Преподаването по право в Русе се осъществява на основата на регула-
торния режим, установен с Наредба №75 на Министерския съвет от 1996 
г. за единните държавни изисквания за придобиване на висше образова-
ние по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”. 
Юридическото образование е невъзможна кауза без връзката между те-
орията и практиката. Студентите посещават държавни и местни органи, 
запознават се с тяхната дейност и администрация, присъстват на съдебни 

заседания, провеждат срещи с председателя на Общинския съвет, с кмета 
и с областния управител, с председателите на съдебни състави, с ръково-
дителите на териториални административни структури. Същевременно 
проучват и работят по дела от практиката на Районния, Окръжния и Ад-
министративния съд в Русе. 

Важен елемент от обучението на нашите студенти е ПРАВНАТА КЛИ-
НИКА. Този авангарден подход среща обучаващите се с живото право. В 
приемната на клиниката студентите имат възможност да работят по юри-
дическото консултиране на граждани. В момента факултетът предлага ТРИ 
КЛИНИКИ – по административно право и административен процес, по 
семейно и наследствено право и по трудово право. Началото на клинич-
ното обучение в Русе е поставено през 1999 г., когато по проект, финанси-
ран от Американската асоциация на юристите, се разкриват първите при-
емни за социално слаби граждани. Поради пряката връзка с практиката 
клиниките на русенския юридически факултет се радват на голям интерес 
от страна на студентите. 

Шанс за усъвършенстването на младите юристи са засилените между-
народни контакти и обмен на Юридическия факултет с факултети от дру-
ги държави в Европа. От 2008 г. насам всяка година между 7 и 10 русенски 
студенти осъществяват мобилност с цел обучение по програма „Еразъм” 
в партниращи факултети в Австрия, Словения, Полша, Германия, Литва, 
Хърватска. Студенти от Полша, Германия, Естония, Унгария, Украйна, Гру-
зия и Армения на свой ред са гостували в нашия факултет. Членството в 
Европейската асоциация на юридическите факултети (ELFA) представлява 
добра основа за връзки със сродни институции, обмен на образователна и 
научна информация, създаване на контакти с преподаватели и установя-
ване на ползотворно сътрудничество. Все по-чести стават посещенията на 
преподаватели от чуждестранни правни факултети – от Германия, Литва, 
Украйна, Чехия, Армения, Белгия. Чуждестранни учени участват с докла-
ди в правната секция на научната конференция, включват се и в научните 
проекти на факултета. Наши преподаватели посещават научни форуми в 
чужбина и получават възможност за публикуване в изданията на партни-
ращите юридически факултети.

Юридическият факултет има собствена библиотека, където могат да 
бъдат използвани актуални научни издания. На разположение е и чуждес-
транна литература. През последните години библиотеката формира юриди-
чески архив, в който събира научните трудове на видни български юристи 
от първата половина на XX век. 

Тази година Юридическият факултет към РУ е на прага на своето трето 
десетилетие. Не може да бъде забравено активното участие на инициаторите 
и бъдещите тогава първи преподаватели в правоведението в Русе, както и 
на академичното ръководство на нашата Алма Матер през вече далечната 
1992 г. Същото сътрудничество се наблюдава и в момента. Това показва, че 
чрез взаимните усилия на всички управленски равнища е възможно усто-
яването на идеята за автономност и утвърждаването на Русенския универ-
ситет и на неговия Юридически факултет като средище на правното обра-
зование в България и в Европа. 

Двадесет години  
Юридически факултет

Юридическият факултет на Русенския университет навърши 20 години 
и с тържествена церемония на 1 юни изпрати Юбилейния си випуск–2012. 
На празника дойдоха: ректорът на РУ – проф. дтн Христо Белоев, зам.-рек-
торите и деканите на факултетите, както и много гости - кметът на Русе 
Пламен Стоилов, председателят на Общинския съвет доц. Васил Пенчев, 
заместник областните управители Веско Маринов и д-р Андриан Райков, 
зам.-кметовете Даниела Шилкова и Свилен Иванов, ръководители на съда, 
прокуратурата и адвокатската колегия, представители на следствената 
служба, МВР, Българската православна църква, общественици. Събити-
ето уважиха и едни от първите възпитаници на факултета – отец Марин 
и зам.-кметът Свилен Иванов.

В поздравленията си към абсолвентите проф. Белоев и Пламен Стои-
лов подчертаха значението на юридическата професия за демократичното 
управление и развитието на гражданското общество. Те изразиха увере-
ност, че сред днешните абсолвенти на Юридическия факултет безспорно 
има бъдещи депутати, бъдещи ръководители на областта и общината, бъ-
дещи съдии, прокурори и адвокати. „Всички знаем, че една от болките на 
нашето общество е погазването на законността, корупцията, избирател-
ното прилагане и тълкуване на правните норми – каза в словото си проф. 

Белоев. – Вие сте поколението млади юристи, на което разчитаме да се 
справи с тази тежка обществена опасност. Бъдете силни и смели, вярвай-
те в етичните постулати на професионалната си клетва и ги превърнете в 

най-здравите си ценностни устои. Работете във и за името на човека, как-
то духът на законите повелява!” По традиция деканът на факултета проф. 
д-р Лъчезар Дачев произнесе поздравителното си слово на латински език.
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Електрическа и човешка тяга –
ПЕЧЕЛИВШАТА КОМБИНАЦИЯ 
срещу временямането
Мая Сапунджиева

Електрическите велосипеди – в световен мащаб на тях се пада първен-
ството по лични транспортни способи като най-евтини варианти за елек-
трическа мобилност. Но все още в България са кът. Бавничко, все още неу-

бедително и с леко криволичещ ход към нас се движи следващото поколение 
велосипед, оборудван с електромотор. В обозримото бъдеще той ще направи 
опит (засега неуверено и заради липсата на велоалеи и целесъобразни трасе-
та) да изтика отвъд мантинелата консервативната представа, че най-удобни-
ят начин за придвижване е градският транспорт. Сравнително високата цена 
на електричките на 2 гуми на този етап също обяснява колебливата им поява 
по родните сокаци. В редица страни с традиции във велотранспортирането 
натовареният уличен трафик, скъпите горива и нелеката поддръжка на „та-
лигите с двигатели” насочиха местните хора към ековелосипеда на електро-
тяга. С него можем да развиваме скорост, която е по-висока от тази, с която 
бихме се движили, ако карахме колата си в градски условия.

В ерата на електрическата мобилност екип от 
преподаватели и студенти на Транспортния фа-
култет към РУ показа, че почеркът в разработка-
та на един електрически велосипед може да изведе 
изпод техническия си шрифт нееднозначни пос-
лания: един апел в контекста на зелената въл-
на, помела повечето високотехнологични нации 
с всички позитиви на своята екосъщност; принос 
към все още трудноизпълнимите за родните да-
дености и възможности планове за формиране на 
зелени модели за устойчиво бъдеще; неподправен и 
оригинален начин да увлече академичната младеж 
в по-дълбоките нива на научната мисъл, включ-
вайки я в идейното усъвършенстване на електри-
ческата екоалтернива.

Велосипедът, сглобен със средства по фонд 
„Научни изследвания” и представен по време на 
XIV издание на Русенското изложение през м. май 
тази година, бе подложен на серия тестове през 
лятото с оглед проучване пълния капацитет на 
този безшумен и евтин начин на придвижване в 
градска среда. Елбайкът, замислен като конструк-
ция, с която ще се извършват изследвания, е ре-
зултат от инженерната мисъл на специалисти от 

университета, подредили с безукорна точност из-
цяло вносните съставки на машината. Така събра-
на, тя струва около 1850 лв., т.е. единичната й цена 
е далеч по-висока от левовата равностойност, коя-
то би имала тя, ако започне нейното серийно про-
изводство. Има и допълнително оскъпяване зара-

ди научното предназначение на велосипеда, което 
предпоставя по-богатото му, респективно по-скъ-
по, оборудване – абсолютно излишно обаче при 
една масова продукция. Демонстрацията на по-
добна разработка трасира добрите намерения на 
преподавателите – тяхната практически ориенти-
рана педагогическа дейност, която трябва да из-
веде сухото теоретично знание на терен и да го 
накара да проговори с езика на експеримента – 
ИСТИНСКИ ИЗЖИВЯН УРОК. 

Какви са резултатите от направените изпи-
тания? До този момент изминатите от елвело-
сипеда километри надвишават 225. Батерията е 
зареждана 4 пъти. Пробегът е различен в зависи-
мост от тежестта на водача, релефа, въздушното 
съпротивление и броя на спиранията. Препоръ-
чително е общата маса от теглото на велосипеди-
ста и велосипеда да не надвишава 120 kg при те-
жина на превозното средство 24, 400 kg (заедно с 
цялото оборудване). Средният пробег с едно за-
реждане на литиево-йонната батерия при обща 
маса 100 kg и без въртене на педалите е около 35 
km. За град Русе е постигната средна скорост око-
ло 18 km/h. 

Ето как доц. д-р Иван Евтимов 
от катедра „Автомобили, трактори 
и кари” онагледи с думи резултатите 
от направените с велосипеда тесто-
ве и ги подкрепи с безпристрастния 
език на числата.

Доц. Евтимов, това лято имах-
те възможност да докажете гъвка-
востта на този екопревоз и да из-
питате в реални условия пълния 
му капацитет. Поведението му на 
пътя внесе ли непредвиденост в оч-
акванията Ви?

Целта е с него да се правят научни 
изследвания. Затова е снабден с бор-
дови компютър, който отчита средна 
и максимална скорост на движение, 
показва колко енергия се изразход-
ва за изминат километър, колко ток 
черпи и колко регенерира, цикли на 

зареждане на батерията. Нашите изчисления се осъществяват въз основа на 
едно средно тегло на човек от около 75 kg. При обща маса 100 kg разходът на 
енергия на хоризонтален терен при скорост на движение от 10 до 25 km/h 
е от 6 до 13 Wh/km. Направихме интересно наблюдение: ако при потегляне 
от място водачът упражни усилие, т.е. потегли с педалите, а след достигане 
на определена скорост включи електромотора, пробегът ще се увеличи. Та-
ка, ако се ускорява от място, разходът на енергия ще бъде по-голям, а изми-
натият път – по-малък. Ако ли пък ускорението се постигне, след като сме 
използвали малко педалите, пропътуваното разстояние ще бъде по-голямо. 

Предполага се, че велосипедът е предназначен както за градски усло-
вия и равен терен, така и за пресечени местности. Как се държи в единия 
и как – в другия случай?

Максималната скорост, с която се е движил, е 40 km/h. Тя не е за препо-
ръчване, но ние я използвахме за изследване, за да видим каква енергия ще 
връща – при 20, 30 и 40 km/h. Конструктивно контролерът е направен така, че 

при и над 30 km/h автоматично да забавя скоростта на движение и да минава 
в режим на генериране, без водачът да е подал команда. Контролерът, който 
ползваме, е по-скъп и многофункционален – за настройване на цялата сис-
тема за управление. Използването на регенеративната спирачка при набли-
жаване на кръстовище например ще осигури връщане на енергията обратно 
във велосипеда и в следващия момент тя може да послужи за ново потегля-
не на велосипеда. Така се възстановява повечето от енергията, загубена при 
спиране. Но ако искаме да се движим по-бързо, тогава освен регенератив-
ната, използваме и механичната спирачка. Тогава регенерацията е по-ниска. 

Колко време е нужно за пълното зареждане на батерията? 
Около 6 часа. Оособеното е, че „запълването” й става при домашни ус-

ловия, т.е. батерията е предназначена само за бавно зареждане. При бързо 
зареждане се получава претоварване, а това скъсява нейния живот с около 
20%. На този елвелосипед може да се вдъхне живот и на бензиностанцията, 
но бавно. Зарядното устройство е за елмрежи с напрежение до 220V.

Знаете ли какво гласи българското законодателство – изискват ли 
се документи, удостоверяващи правото на собственост, квалифицира 
ли се елвелосипедът като МПС, подчиняващо се на специален режим за 
регистрация?

При тези елвелосипеди положението е точно като при обикновените от 
законова гледна точка, т.е. не е нужно придобиване на удостоверение за пра-
воспособност, регистрационен номер, специални застраховки, плащане на 
данъци, закупуване на винетки.

Вашата електричка на 2 гуми е хибридна и при нужда ползвателят 
й може да я кара само с педали. Това означава ли, че по всяко време мога 
да я превключа от ток на педали, а така да осигуря и дозата си физиче-
ски тонус?

Разбира се! Когато батерията се изтощи и си на място, където не можеш 
да заредиш, включваш човешката тяга. Въртиш педали и генерираш енергия. 
Това е прекрасен начин и за поддържане на форма. 

Иновативно мислене
В бъдеще доц. Евтимов и колегите му замислят инсталирането на слън-

чев панел с аеродинамична форма, който да зарежда акумулаторната бате-
рия. Желаем успех на новаторските им идеи!

Страница 7 подготви Мая Сапунджиева
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ЧРЕЗ СМЕХА ТЪРСИМ СЕБЕ СИ
Ванина Грозева, IV курс, МИО

С актьора Венцислав Петков, 
ръководител на студентски театър 
„Пирон“, разговаря Ванина Грозева

Венцислав Петков е роден през 
1957 г. Завършва НАТФИЗ „Кръстьо 
Сарафов” през 1981 г. Оттогава е ак-
тьор в Русенски театър „Сава Огня-
нов”. От есента на 1990 г. е ръково-
дител на студентски театър „Пирон”. 
През годините членове на този ко-
лектив са били немалко млади хора, 
които впоследствие се утвърждават 
в различни области. Едни участват 
активно в културния живот на Русе, а 
други поемат по пътя на журналисти-
ката и професионално се реализират 
в медиите на града или в редица со-
фийски театри. 

Тази година празнувате 25-годишнината на театър „Пирон”. 
Какви събития, свързани с този празник, Ви предстоят?

Голяма част от тях вече минаха. Основното беше нашата нова преми-
ера „Веселите уиндзорки“. На 22 май ректорът на Русенския университет 
професор Христо Белоев, публиката и много преподаватели спонтанно 
се обърнаха към нас и ни поздравиха за тази годишнина. Получихме 
плакета на университета и обръщение от областния управител г-н Сте-
фко Бурджиев по повод успешния спектакъл. След това имахме няколко 
представления в Русе. В Каварна на театралния фестивал спечелихме 
Първа награда за мъжка роля и Трета награда – за спектакъл. Събитията 
ще продължат и през есента, когато ще участваме в Есенния сезон на 
изкуствата в Русе.

Родителите правят грешки с първите си деца. Вие правили ли сте 
грешки с първите си артисти?

Сигурно, защото в самата същност на театъра съществува понятието 
„проба-грешка“. Театърът е живо изкуство и това му е огромното пре-
димство. Той печели с живия контакт. Когато контактът е непосредствен, 
не е възможно да не се допускат грешки. Театърът е студентски – учас-
тниците в него не са професионалисти, но носят в себе си зрънцето на 
изкуството и мотивацията за работа.

Защо при представленията на театър „Пирон“ няма вход, а има 
изход?

Това е едно от нещата, с които се гордеем – най-истинската оценка 
за едно театрално представление. Принципът ни е железен. Радвам се, 
че го запазихме през годините. Чрез него публиката наистина показва 
отношението си към студентите актьори.

Как избирате вашите артисти? Има ли изпит за прием в „Пирон“?
(Прави пауза.) „Пирон“ се е превърнал почти в институция в град 

Русе. Интересът на младите хора наистина е голям. В първите години се 
провеждаше кастинг. В последните 5-6 години разчитам в началото на се-
зона да дойдат млади хора и сами да си намерят мястото – по-упоритите 
и с голяма мотивация остават. Естественият подбор е най-точен.

Какви качества търсите в кандидат-артистите?
Едно-единствено качество – вроден интерес към правене на театър и 

енергия за правене на театър, нищо повече!
Кои бяха най-трудните моменти в историята на театър 

„Пирон“?
(Замисля се.) В средата на 90-те години имаше 2-3 години с много 

финансови проблеми при репетиционния период, а след това нещата си 
дойдоха на мястото. В крайна сметка победи необходимостта на студен-

тите успоредно с учението да правят и нещо, което истински ги вълнува. 
Единственото, с което трябва да се преборим, е всяка година да бъдем 
по-добри и по-различни.

В кои български градове сте били на участия и фестивали?
(След кратка пауза.) В много градове и на различни фестивали. Били 

сме на студентския фестивал в Стара Загора. Много ни е полезен Между-
народният театрален фестивал „Време“ във Враца, който се провежда на 
две години. Тук се срещаме с театрални формации от цял свят – Китай, 
Индия, Франция. Друг фестивал, на който участваме, е този в Свищов 
(има предвид Националния театрален фестивал на любителските камер-
ни- и кафе-театри – бел. В. Г.). На него неизменно получавахме първа на-
града (смее се) и накрая се отказахме. А на фестивала в Каварна преди 
две години взехме Голямата награда за млад спектакъл с „Напразните 
усилия на любовта“.

Кое е водещото при Вас при подбора на репертоара?
Мисля, че името на театъра подсказва посоката, в която сме тръг-

нали. То се е появило случайно. Преди 25 години първите студенти, 
влезли в театъра, разбъркали началните букви от имената си, получило 
се е нещо като лирон, но са го променили на пирон, за да звучи по-ат-
рактивно и по-остро. От 25 години се поставят комедии, фарс, колонада. 
Съставът неслучайно избира автори като Дарио Фо, Камен Донев, Любен 
Каравелов. Запазена марка на театъра е Шекспир. Основното е, че чрез 
смеха търсим себе си и своите възможности като средства, за да достиг-
нем до публиката.

Защо предпочитате комедиите за репертоара на театъра?
Комедията е демократичен жанр. Тя достига лесно до публиката и е 

по-директна като контакт.
Какъв съвет бихте дали на новодошлите студенти във Вашия 

театър?
Бих ги поканил да направят тези няколко крачки от студентските 

аули и да влязат в репетиционната зала. Да имат повече любопитство 
към театралното изкуство. Щом влязат при нас, ще им стане интересно и 
ще можем да направим заедно много интересни неща.

Какво е усещането да притежавате наградата „Русе“ за култура?
Тя е много ценна за нас. Тази награда се дава от града, в който сме 

играли. Това е оценка за 25-те години труд. Радвам се, че я получихме на 
крехка възраст – 25 години, защото сме студентски театър. Името „Пи-
рон“ е провокация и към самите нас, и към публиката.

Какво от опита Ви като актьор искате да предадете на възпи-
таниците си?

(Замисля се.) Отделям работата си като актьор от тази в театър „Пи-
рон“. В „Пирон“ е енергията на младите, която не се заменя. Опитвам се 
да се уча от тях и да крада от тази енергия. Опитът, който съм натрупал 
в театъра, и енергията, която черпя от младите, е много успешна комби-
нация.

Имали ли сте забавни случки при представленията с театър „Пи-
рон“, които да не са били по сценарий?

Непрекъснато, на всяко представление, защото импровизацията 
стои в основата на нашия театър.

Как отчитате свързаността си с Русенския университет? 
Аз непрекъснато наблягам на това, че театърът е студентски и е млад. 

Такава атмосфера трудно се създава извън един университет. „Пирон“ 
е неразривна част от Русенския университет и ние се гордеем, че имаме 
възможност да популяризираме името му.

Имате много верни почитатели, които не пропускат вашите 
спектакли. Какви са отношенията фенове-артисти?

Ние имаме фенклуб, без да е основан официално. В него има много 
членове – и млади, и възрастни. Те търсят в наше лице младежкия дух и 
енергия, с които печелят представленията ни.

Какво пожелавате на себе си и на останалата част от екипа на 
театър „Пирон“ за следващите 25 години?

Заедно с публиката да сме винаги усмихнати!
Благодаря Ви за откровеността!

25 ГОДИНИ СТУДЕНТСКИ ТЕАТЪР „ПИРОН“
Студентски театър „Пирон” към Русенски университет „Ангел Кънчев” е основан през 1987 г. От 1990 г. ръководител на театъра е актьорът 

Венцислав Петков. 
През годините на своето съществуване формацията е лауреат на награди от студентските фестивали в Стара Загора и Благоевград, от 

Международния младежки театрален фестивал „Време”, Враца. Носител е на 3 първи награди от Международния фестивал в Каварна – за младежки 
спектакъл, за главна мъжка и женска роля, както и на 2 първи отличия и едно специално от Младежкия фестивал в Свищов.
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„Пирон“ празнува  
с „Веселите уиндзорки“
Евгения Манова, IV курс, Право

Юбилейният спектакъл на „Пирон” за пореден път пожъна успех. 
„Веселите уиндзорки” по Уилям Шекспир бе изборът на театър „Пирон” 
за честване на 25-годишнината от създаването на театралната трупа. 
Премиерата на представлението се състоя в зала „Русе” на 22 май 2012 г. 
под режисурата на Венцислав Петков.

Актьорите от „Пирон” заложиха на комичните моменти, подсиле-
ни с театрални похвати, за да забавляват своите почитатели. Запазвайки 
основните идеи на Шекспир, режисьорът бе вложил своята интерпрета-
ция, а въображението на зрителя бе оставено само да оцени персонажи-
те в пиесата. Изцяло облечени в бяло, актьорите демонстрираха своите 
умения без излишни цветове и атрибути, а семплите декори им позво-

лиха изцяло да владеят сцената. Музиката бе в унисон с епохата на про-
изведението, но много умело съчетана и с модерното й звучене.

Действието се развиваше динамично, което не остави аудиторията 
дори за миг да скучае. Любовната история бе приета сърдечно, а забав-
ните семейни проблеми на уиндзорските съпрузи предизвикваха спон-
танни и бурни аплодисменти още преди края на съответното действие. 
Пиесата бе поднесена с ненатрапчивост и вкус към актьорското изку-
ство. Похватите на талантливите актьори накараха публиката да се чув-
ства комфортно и с приповдигнат дух. Трудният за интерпретиране Ше-
кспир определено не бе препятствие пред способния актьорски състав. 

Спектакълът безспорно се хареса на почитателите на театралното 
изкуство, както показаха и отзивите в социалната среда Facebook:

Пирончета, бяхте страхотни вчера... Влагате сърце и много труд в 
това, което правите, и публиката го цени... Кратичко казано, спечели-
хте ме за всяко ваше представление, абонирам се!

Браво! Бяхте супер както винаги! Love you! 
Поздравления за спектакъла! Както винаги, бяхте чудесни!
Това са само част от мненията в страницата на „Пирон”. 
Mалко след края на постановката, тръгвайки си от препълнената 

зала, феновете изразиха своите надежди, че следващия път ще гледат 
любимците си на голямата сцена в Доходното здание.

Страници 8 и 9 подготви клуб „Млад журналист“  
с ръководител д-р Мира Душкова

Дунавският регион след 10 години
Моника Петрова, III курс, Европеистика

Преди да си представим как би изглеждал Дунавският регион след 
десет години, бих започнала първо с пояснение на понятието регион, с 
разделението на Европа на региони – кога, защо и до какви резултати води 
то. 

Най-просто и ясно можем да определим термина „регион“ като „не-
държава“. Регион може да бъде само континентът Европа или Балканите 
като цяло, Централна или Източна Европа, но като регион могат да се оп-
ределят и части от света – Близкият изток, Югоизточна Азия и т.н.

Идеята за Европа на регионите се развива с много бързи темпове през 
80-те години на миналия век. След еволюирането и достигането до съвре-
менния облик на ЕС, както и след засилващия се глобализационен процес 
(който оказва натиск върху националните държави да направят граници-
те си по-пропускливи), акцентът силно се поставя върху развитието на 
регионалната политика и тя получава най-голяма част от бюджета на ЕС 
след аграрната политика. Това си има своето логично обяснение, а именно 
– целите са да се преодолеят регионалните контрасти. Приоритетната цел 
е конвергенция - изравняване на социално-икономическите показатели, 
повишаване на жизнения стандарт.

С развитието на идеята за Европа на регионите се появяват видовете 
сътрудничество – междурегионално, трансгранично и транснационално. 
Тези политики се стремят да превърнат националните периферии не само 
в национални, но и в европейски центрове.

Ще се спра само на последния вид сътрудничество – транснационал-
но, защото именно такъв вид сътрудничество се осъществява на терито-
рията на Дунавския регион. Това сътрудничество е базирано на географ-
ско положение, географски дадености и забележителности. Именно те са 
критерии за групирането на държави в определен регион. Транснационал-
ното сътрудничество е уникално и много важно, за да се преодолеят про-
блемите със замърсяването на околната среда, да се изравнят икономичес-
ките показатели и да се повиши стандартът на живот в дадения регион. За 
целта се изработват програми и се отделят субсидии. 

Ето и моето виждане за развитието на Дунавския регион и как би 
изглеждал той след десет години. Най-важното за развитието на региона 
според мен е да бъде ясно кой носи отговорност, гражданите да бъдат 
уведомявани за всяка стъпка относно региона, всичко да бъде ясно, 
прозрачно, да се анализират резултатите. Тъй като периодът от десет 
години е доста дълъг и се сменят правителствата в държавите от региона, 
не трябва да се прекъсват следваните политики и да се започва от нулата, 
защото така не се постига никакъв напредък, а нали ние, като европейски 
граждани, се стремим към устойчиво развитие?! 

Как си представям Дунавския регион след десет години? Това е много 
интересен въпрос. Виждам един процъфтяващ регион с високо качество 
на живот, с много чиста и съхранена природа, която „изкушава“ към 
повече инвестиции и развитие. 

Надявам се, че след десет години добросъседските отношения меж-
ду държавите в региона – България, Германия, Австрия, Словакия, Чехия, 
Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, 
Румъния, Молдова и Украйна, ще бъдат факт. Това може да се постигне 
чрез различни програми и проекти - в сферата на образованието напри-
мер: да се предостави възможност на младите хора в различните държави 
от региона да споделят идеи, именно защото те са компетентни и идейни, 
да се извършва обмен на информация и опит между различните универ-
ситети, да се даде зелена светлина на младите, учещи се и креативни хора 
да участват в развитието на своя регион. 

В заключение мога да кажа, че Дунавският регион е уникален с 
разнообразната си природа и с културната идентичност на държавите.

Нека всеки един гражданин да има перспектива за развитие чрез по-
вишаване на конкурентоспособността. След десет години, надявам се, че 
всеки гражданин на региона ще бъде запознат с уникалността на региона, 
в който живее, и ще се работи в едно координирано партньорство с обеди-
няваща цел – да се премахнат границите в името на процъфтяващия Ду-
навски регион, дело, постигнато след десетгодишен труд. 

Нека го направим заедно – всички граждани на региона – като един!
Текстът е носител на Трета награда в Националния конкурс за есе 

„Как искаш да изглежда Дунавският регион след 10 години?”, организиран 
от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
(юни 2012 г.). Публикува се с известни съкращения.
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... Паисий Хилендарски
продължава от стр.1 

Русенският университет започна патриотична инициатива „Възраж-
дане – 1762”, включваща поредица от събития, организирани в чест на 
годишнините, свързани с личността и делото на Отец Паисий, както и с 
200-годишнината на Тонка Обретенова (Баба Тонка). 

Директорът на Регионална библиотека „Любен Каравелов” Теодора 
Евтимова представи уникална гостуваща изложба, посветена на пътя на 
българската историография след Паисиевата история. Сред най-ценните 
експонати на изложбата бяха „Кириакодромион” на Софроний Врачан-

ски – 1-та печатна книга на новобългарски език, издадена през 1806 г. в 
Рим, и „Царственик или История болгарская” на Христаки Павлович, 
отпечатана през 1844 г. в Будапеща. Това е 1-то печатно (преработено) 
издание на „История славеноболгарская”. Показано бе и друго рядко из-
дание – „Критически издиряния за историята българска” на Юрий Ве-
нелин, превод от руски на Ботьо Петков. Книгата, издадена в Земун през 
1853 г., обхваща събитията в периода от произхода на българите до 968 г. 

От 19 до 22 юли 2012 г. се проведе трансверзалата „Възраждане – 1762”. 
Мащабният туристи-
чески поход от Ду-
нав до Бяло море се 
извърши по непре-
минаван досега раз-
нообразен и труден 
маршрут. Той пресече 
България от устието 
на р. Тимок до грани-
цата ни с Гърция, ка-
то се прехвърли през 
едни от най-високите 
върхове и планини на 
Балканите – Западна 
Стара планина, Люлин, Витоша, Верила, Рила и Пирин – по линията на 
туристически маршрут Е-4, след което продължи по р. Струма до Света 
гора и Бяло море. Планинарите – настоящи и бивши студенти, препода-
ватели и служители на университета, определиха маршрута на трансвер-
залата като предизвикателен. 

Прекосява-
нето на цялото 
разстояние от 
Дунав до Бяло 
море бе разде-
лено на 9 ета-
па, а 9-те гру-
пи го преодоля-
ха едновремен-
но за 36 часа, 
осъществявай-
ки жива връз-
ка помежду си. 
Три от дружи-

ните бяха съставени от колоездачи, една – от гребци каякари, останали-
те - от планинари пешеходци, или общо 70 участници. 

Организираните в 9 групи планинари започнаха походите на 20 юли 
2012 г. в 5,30 ч. сутринта по две, но в различни посоки. Ентусиастите тръгна-
ха от следните пунктове – хижа „Миджур”, хижа „Пионерска”, хижа „Рибни 
езера” и град Сандански. Едната група предприе изкачване от Света гора. 
Заключителният етап се състоя на 21 юли в 18,00 ч. в пунктовете хижа „Ком”, 
комплекс „Мальо-
вица”, хижа „Яво-
ров” и ГКПП „Ку-
лата – Промахон”, 
където се събраха 8 
от групите, а 9-та-
та завърши прехо-
да си при устието 
на р. Тимок. 

Етапът от ви-
сокия 2168 м връх 
Миджур, в Запад-
на Стара планина, 
до връх Ком бе предложен от дружество „Академик” и РУ за включване 
в системата на Европейските трансгранични пешеходни туристически 
маршрути съответно към Е-3 или Е-4.

Преди същинския поход обаче туристите представиха с информационни 
табла, фотоси и карти обхвата на начинанието си. Те са изключително бла-
годарни за доверието, оказано им от академичното ръководство на универ-
ситета и ректора проф. Белоев, както и за подкрепата на „Еконт Експрес” 

ООД, без която 
уникалното ме-
роприятие трудно 
можеше да се реа-
лизира. След като 
поднесоха венец 
пред паметни-
ка на патрона на 
РУ – Ангел Кън-
чев, те предприеха 
шествие с велоси-
педи и автомоби-
ли по улиците на 

Русе. Шествието носеше транспаранти, плакати и знамена с посланията 
на инициативата, която туристическият екип на трансверзалата посвети 
и на своя университетски град.

Интересна университетска проява, свързана с Дните на Паисий, е иде-
ята за провеждане на анкета сред академичната общност, която трябва да 
продължи до 18.10.2012 г. Тя има за цел да провокира личния емоционал-
нооценъчен прочит на Паисиевата история от съвременния интелигентен 
българин. Анкетата е подготвена и се реализира със съдействието на кате-
дра „Български език, лите-
ратура и изкуство”, Сту-
дентския съвет, Универ-
ситетската библиотека, 
„Уеб проект” на сдруже-
ние „Младежки глас”-Ру-
се и Спортно-туристиче-
ското и природозащитно 
дружество „Академик”. 
Анкетираните трябва да 
открият три от най-сил-
ните и завладяващи из-
раза от „История славе-
ноболгарская”, пробуж-
дащи българското само-
съзнание, достойнството и равноправието ни сред другите страни и наро-
ди. Отговорите на анкетираните ще се събират с печатни анкетни карти и 
по електронен път до 18.10.2012 г. Наградените ще получат талони за за-
купуване на книги на историческа тематика или българска художествена 
литература. Анкетата има амбициозната задача да прехвърли мост през 
вековете и да ни убеди за пореден път в силата и истинността на слово-
то на Отец Паисий.

Страницата е подготвена с любезното съдействие 
на м.с. Стефан Георгиев
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В чудесната зона за отдих „Съборна поляна – Острова” край Иванов-
ските скални църкви на 14 юни се проведе традиционният Университетски 
спортно-туристически празник на преподавателите и служителите на Ру-
сенския университет. Организаторите на увеселението – Университетски 

синдикат (УС) и Университетски спортно-оздравителен център (УСОЦ), 
под ръководството на пом.-ректора Валерий Гегов, председателя на син-
диката Мария Попова и в тясно сътрудничество с община Иваново, под-
готвиха верига от запомнящи се събития. 

Прохладното, но слънчево време, ентусиазмът на близо 240-те учас-
тници, прекрасната природа около скалните феномени в Природен парк 
„Русенски лом” и отличната организация допринесоха празненството да 
остане запомнящо се. 

Началото бе поставено с поднасяне на венци и цветя на паметника на 

загиналите за нашата свобода руски воини през 1877 г. край с. Иваново.
След това автобусите акостираха на паркинга пред Ивановските скал-

ни църкви и вещите екскурзоводи от Русенския исторически музей запоз-
наха академичната общност с историята на скалния манастир и с факта, 
че той първи от 9-те исторически обекта на България е включен в светов-
ното културно и историческо наследство и е под закрилата на ЮНЕСКО. 

Проф. дтн Христо Белоев откри спортно-туристическата проява. Той 
констатира положителния факт, че участниците тази година са се увели-
чили неимоверно много, а това „говори много добре за сплотеността на 
колектива, за обичта на всички към природата и спорта”. Ректорът поведе 
и хорото, поставило старта на празничната програма. Последваха атрак-
тивни спортни демонстрации на студентската група по айкидо с ръко-
водител инж. Светлин Първанов. Увлекателната инициатива продължи с 
комбинирано индивидуално състезание по 700-метрово трасе, където, 
освен да заложат на бягането, участниците трябваше да преминат и през 

две зони за ловкост и сръчност. Победители станаха Марияна Дочева от 
Университетски издателски център и Ивелин Иванов от факултет „Елек-
тротехника, електроника и автоматика”.

В щафетното състезание с три поста в изпълнение на бягане и фут-
болни елементи, завършващо със 
стрелба в цел, най-добре се пред-
стави отборът на Аграрно-индус-
триалния факултет, воден от Бра-
нимир Нейков, подпомогнат от 
своите млади колеги Живко Колев 
и Ивайло Николаев.

В атрактивното бягане с чу-
вали – след проведените серии и 
полуфиналните етапи, на самия 
край най-бързи се оказаха Лео-
нора Йорданова от Филиала на 
РУ в Разград и Живко Колев от 
катедра „Топлотехника, хидро- и 
пневматична техника”. В послед-
ното интересно и зрелищно състе-

зание – теглене на въже, най-хомогенен бе отборът на Филиал „Разград” 
с капитан Румен Ангелов.

За любителите на водните спортове пълноводният Русенски Лом съз-
даде отлични условия за спускане по реката с каяк. За мнозина това бе и 
първи опит за управление на лодка.

УС при Русенски университет
УСОЦ при Русенски университет

И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СПОРТУВАТ!
ТРАДИЦИОНЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТНО – ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАЗНИК 2012

Отмора и забавление край Ивановските скални църкви
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85-годишен юбилей на заслужил професор Иван Неделчев
Колективът на катедра ТММПТТ, ръководството на Аграрно-индустриалния 

факултет и Ректорското ръководство поздравяват засл. проф. Иван Неделчев с 
годишнината и му желаят здраве, радостни поводи и сила на волята в избрания път!

Заслужил професор Иван Н. Неделчев е роден в с. Сребърна, Силистренско, 
на 17.08.1927 г. По това време Южна Добруджа е в пределите на Румъния. Начално 
образование получава в Българското частно начално училище в Силистра, където 
баща му е учител. Продължава обучението си в Българската частна мъжка гимназия 
(Liceul particular bulgar). Висше образование като машинен инженер завършва в 

Държавната политехника в София през 1952 г. По покана на Академичния съвет на Политехниката 
остава на работа като асистент по земеделска техника при проф. Борис Илиев. На следващата година 
е асистент и по теоретична механика при проф. Аркади Стоянов. От 7.10.1954 г. Иван Неделчев е 
старши преподавател по теория на механизмите и машините във ВИММЕСС–Русе, където работи 
до пенсионирането си. 

Иван Неделчев насочва вниманието си основно към обучението по дисциплината „Теория на 
механизмите и машините”. Пише учебници и ръководства за упражнения, създава лабораторни 
установки, провежда лабораторни упражнения със студентите, конструира кинематични модели 
на механизми за онагледяване на обучението, въвежда елементи на програмирано обучение в 
упражненията. Активно участва в създаването и ръководенето на ВИММЕСС. Четири мандата е 
декан на факултет, един мандат е зам.-ректор и 25 години – ръководител на катедра. Като доцент 
по ТММ се хабилитира през 1963 г.

На 29.11.1997 г. на тържествено заседание Академичният съвет на Русенския университет 
присъди на Иван Неделчев почетното звание „заслужил професор”. Той е първият носител на това 
звание в университета в Русе. 

Редакцията нa в. „Студентска искра” се присъединява към поздравленията. 
Честита годишнина, професор Неделчев!

60-годишен юбилей на проф. дмн Степан Терзиян
Със златната значка на Русенския университет бе удостоен проф. дмн Степан Терзиян. Тя му бе 

връчена от ректора проф. дтн Христо Белоев на тържествено заседание на катедра „Математически 
анализ”, проведено във връзка с 60-годишнината на проф. Терзиян. Тук присъстваха зам.-ректорите 
проф. д-р Михаил Илиев и проф. д-р Ангел Смрикаров, както и зам.-деканът на факултет „Природни 
науки и образование” доц. д-р Десислава Атанасова. Освен почерпка рожденикът беше подготвил 
и неочаквана „лекция”, изградена върху анекдоти и куриози от областта на математиката. 

На читателите на в. „Студентска искра” представяме един от тях: „Знае се, че формулата, 
изведена от Айнщайн за равнопоставеност на енергия и маса, е E=mc², а Питагоровата теорема 
гласи: c²=а²+b². При заместване стойността c² в първата формула и извършване на съответните 
действия ще получим… E=mc²=m. (а²+b²)= mа²+mb²”. 

Редакцията нa в. „Студентска искра” се присъединява към поздравленията. 
Честита годишнина, професор Терзиян!

Баскетбол
Държавният студентски шампион по баскетбол 

3х3 при мъжете от Русенския университет 
бе представителният отбор на България в 
Първото световно студентско първенство в 
този формат. Турнирът се проведе в Крагуевац, 
Сърбия, през юли 2012 г. Държавите, които 
участваха в надпреварата при мъжете, бяха 
Сърбия, България, Германия, Италия, Словения, 
Унгария, Румъния, Босна и Херцеговина, Израел, 
Саудитска Арабия. Русенският университет бе 
единственият в България, който осигури участие 
на представителния си отбор на световния 
турнир. Това решение получи висока оценка 
от президента на Българската федерация по 
баскетбол – Георги Глушков, и от президента 
на Асоциацията за университетски спорт 
„Академик” – доц. Златко Джуров. На проф. дтн 
Христо Белоев бе връчен плакет с признателност 
и благодарност от двете организации. 

Русенските студенти Георги Минков, Андреан 
Атанасов, Димитър Янчев и Николай Златков 
успяха да извоюват 4 значими победи срещу 
Сърбия, Румъния, Унгария, Саудитска Арабия 
и достигнаха до четвъртфинал. Обединени от 
Русенската Алма Матер и под ръководството на 
гл. ас. д-р Искра Илиева, те дадоха всичко от себе 
си за постигане на успехите. Неслучайно нашият 
тим стана любимец на сръбската публика и беше 
посочен за фаворит от сръбските любители на 
баскетболната игра в този формат. Момчетата 
играха не само с талант, но и със сърце.

Георги Минков – плеймейкър и капитан, 
ръководи своите съотборници и със своята 
атрактивна игра бе безкомпромисен към 
противниковите състезатели. 

Равносметката за участието на отбора на 
Русенския университет е с положителен баланс: 
4 победи и 3 загуби.

Това е голямо постижение за нашия 
университет и за университетския баскетбол 
3х3 на България!

http://www.aus.bg/

СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ
ИВАЙЛО КАМЕНАРОВ – ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ!

На 27 май 2012 г. в околностите на град Габрово се проведе Държав-
ното първенство (ДП) по спортно ориентиране в най-техничната дис-
танция – средна. Изключителен успех при мъжете постигна Ивайло 
Каменаров – национален състезател и докторант от Русенския универ-
ситет към катедра „Информатика и информационни технологии”. Той 
извоюва златния медал и титлата „Държавен шампион на България 
за 2012” в пряка конкуренция с най-силните ориентировачи в страната. 
Това признание е рекордно за Ивайло – 29-о, като се започне от нача-
лото на неговата спортна кариера, датираща още от 8-годишна възраст 
(1993 г.), та досега – във всичките възрастови групи, през които е пре-
минал – деца, юноши, младежи, мъже. Преди седмица на Европървен-
ството и кръг от Световната купа в Швеция в спринтовата дистанция 

Ивайло за трети път влезе в „А” финал и се нареди в Топ 40 на планетата. Сега на ДП той победи 
в пряк двубой основния си противник за първото място – Кирил Николов от Варна, носител на 
сребърен медал от Европейското първенство. 

Лошото време допълнително утежни мъчителните условия, при които се състезаваха учас-
тниците – непрекъснат дъжд, размекнат терен за бягане, много стръмни наклони. Така на преден 
план излезе морално-волевата подготовка и техниката. От самото начало на дистанцията Ивай-
ло наложи изключително темпо и още в първата третина на трасето – при преминаване покрай 
старт-финала на видимата контрола, водеше с над 2 минути пред прекия си съперник Кирил Ни-
колов и заелия място в призовата тройка Петър Доганов от Национална спортна академия–София.

Другите двама студенти на Русенския университет заеха съответно 7. място – Златко Камена-
ров (миналогодишен шампион на тази дистанция), и 22. място – второкурсник Хюсеин Кехайов.

Поради хегемонията на русенци на средната дистанция в последните години Българската фе-
дерация по ориентиране възложи домакинството на Държавното първенство за мъже и жени на 
нашия град за следващата 2013 г.
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