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На 4 март 2020 г. Ректорът на Русенския 
университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев 
присъства на заседание на Министерския 
съвет, на което Русенският университет получи 
един милион лева за изграждане на Учебно-
изследователски комплекс.

Това е третият транш, 
който университетът 
получава. Първата сума 
от един милион лева беше 
получена през декември 2018 
г., а втората, също от един 
милион лева, беше получена 
през декември 2019 г. 

Проф. Христо Белоев 
сподели след заседанието – 
„Благодарих на премиера и на 
министрите за предоставените 
средства, като ги уверих, че със създаването на 
големи модерни лаборатории ще се даде нова 
възможност заедно с бизнеса, с университетите 
от нашата страна и чужбина, да участваме в 
големи проекти и да допринасяме за развитието 
на науката“. 

Към настоящия момент са приключени 
всички процедури за изграждане на Учебно-
изследователския комплекс – проектирането е 

завършено и се разчиства теренът от старите 
необитаеми сгради. Предстои до края на месец 
март, след получаване на строително разрешение, 
да бъде направена първа копка.

Приети са решения за новите седем 
изследователски центрове и лаборатории, като 

всяка една е с площ над 200 
кв. м. Тези лаборатории са 
многопрофилни и всяка една 
включва учени и специалисти 
от различни професионални 
области. С това ще се създаде 
възможност заедно с бизнеса 
да бъдат разработвани и 
внедрявани нови идеи и 
технологии. Общата стойност 
на проекта е над пет милиона 
лева. Очаква се до края на 
годината сградата да бъде 

завършена.
Учебно-изследователският комплекс се 

изгражда между Втори корпус и Средно училище 
за европейски езици, като с комплекса Русенският 
университет ще завърши една много добра 
архитектурна композиция от сгради по улица 
„Студентска“.

Материалът е предоставен от  
чл.-кор. проф. Христо Белоев.

Русенският университет изгражда иновативен 
Учебно-изследователски комплекс

Скъпи читатели,

Приели сме, че всяко съзнателно човешко 
същество се стреми към свобода. Приемаме на 
доверие, че всеки би искал да се освободи от 
условностите и страха. Вярваме, че поривът на 
хората към свобода ги прави справедливи. Но 
свободата не е само ценност, тя е и изпитание 
за човека, тя е отговорност. Свободният 
човек не само взема самостоятелни решения, 
но той осъзнава и последствията от тях, а 
това е в основата на морала! Нека съхраним 
българското чисто и свято! Нека помним 
своите исторически личности и техните дела!

Вестник „Студентска искра“ навърши 63 
години от своето летоброене и от летописа, 
който гради на Русенския университет. Днес с 
гордост твърдим, че университетският вестник 
е едно от най-старите академични издания в 
България. Екипът благодари на всички, които 
застанаха зад идеята „Студентска искра“ да 
продължи да живее, на тези, които вярват в 
нас, и на всички читатели и съмишленици!

Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор 

Русенският университет 
въвежда online предварително 

кандидатстване и записване
Във връзка с ограничаването на опасността от разпространение на 

КОВИД 19 и спазването на противоепидемичните мерки, Русенският 
университет съобщава на кандидат-студентите, че осигурява възможност 
за предварително онлайн кандидатстване с гарантиран прием за една 
избрана специалност в редовна форма на обучение. 

За целта платформата online.uni-ruse.bg е надградена с полето „Запазване 
на място в желана специалност“. Освен директно до платформата е 
предвиден достъп и през страницата на университета www.uni-ruse.bg. 
Опцията ще бъде активна от 12 януари до 1 юли 2021 година и се ползва 
след предварителна регистрация от самата страница. 

Абитуриентите, завършващи през тази година, могат да се възползват 

от възможността за предварителен гарантиран прием със само няколко 
кликвания и избор на желаната специалност от падащо меню. За 
притежаващите диплома за завършено средно образование от предходни 
години е предвидена допълнителна опция за въвеждане на данни от 
дипломата. 

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

Освен онлайн процедурата кандидатстването и записването може да 
се проведе и:

• на място в сектор Прием на нови студенти; 
• чрез оператор по телефон на: 082 841 624; 082 888 247; 0887 592 349; 
• на е-mail: admission@uni-ruse.bg. 

За предварителен прием за кандидат-студенти след завършено средно 
образование са предоставени места за акредитирани 50 специалности 
от 23 професионални направления в 7 области на висшето образование.

Продължава на страница 2.
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Прием нови студенти

През януари 2021 г. на пресконференция 
в Русенския университет бяха представени 
възможностите за прием на нови студенти за 
академичната 2021–2022 г. Откривайки събитието, 
ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, 
припомни, че за изминалата вече почти година на 
работа в динамична и бързо променяща се среда 
Русенският университет е натрупал сериозен опит 
в електронното обучение. „Готови сме на различни 
варианти, според обстановката“, обясни той. 

Новите моменти за настоящата кампания са: 
– Заявката към Министерството на образованието 

за броя на приеманите студенти, завършили средно 
образование български граждани през учебната 
2021–2022 г., за обучение на държавна издръжка в 
редовна, задочна и дистанционна форма е за над 3000 
студенти, в 48 специалности от 23 професионални 
направления, в 7 области на висшето образование. 

– Допълнително за завършили средно образование 
е обявен прием за специалността „Дигитален 
мениджмънт и иновации“, с финансиране само 
на собствена издръжка в дистанционна форма 
на обучение. 

– Нова специалност за прием след средно 
образование в професионално направление  
7.5. Здравни грижи – „Лекарски асистент“ 30 места, 
само в редовна форма;

– Нова специалност за прием след средно 
образование в професионално направление  
5.1. Машинно инженерство – „Транспортна и 
земеделска техника“ за нуждите на българската 
общност в Тараклия, Молдова;

– Нова специалност за прием след висше 
образование в професионално направление  
7.5. Здравни грижи – „Управление на здравните 
грижи“;

– Нов прием след средно образование е заявен във 
филиала на университета в Силистра за специалност 
„Педагогика на обучението по математика и 
информатика“;

– Нова форма на обучение (дистанционно) прием 
след средно образование е заявена в специалност 

„Мениджмънт и сервиз на техниката“. 
Зам.-ректорът по учебната работа проф. д-р 

Пламен Кангалов представи online системата за 
кандидатстване и предварително записване в 
Русенския университет. Във връзка с ограничаването 
на опасността от разпространение на Covid-19 
и спазването на противоепидемичните мерки, 
обясни проф. Кангалов, Русенският университет 
осигурява възможност за предварително онлайн 
кандидатстване с гарантиран прием за една избрана 
специалност в редовна форма на обучение. 

За целта платформата https://online.uni-ruse.bg е 
надградена с полето „Запазване на място в желана 
специалност“. Освен директно, до платформата е 
предвиден достъп и през страницата на университета 
https://uni-ruse.bg/. Опцията ще бъде активна от 12 
януари до 1 юли 2021 г. и се ползва след предварителна 
регистрация от страница https://online.uni-ruse.bg/. 
Освен онлайн, процедурата може да се проведе и: 
на място в сектор „Прием нови студенти“; чрез 
оператор по телефон на: 082 841 624, 082 888 247, 
0887 592 349; на e-mail: admission@uni-ruse.bg.

Доц. Юлиан Ангелов, директор на сектор 
„Прием нови студенти“, предостави информация 
за кандидатстудентските изпити за прием след 
средно образование, които ще се провеждат в две 
сесии – предварителна и редовна, съгласно определен 
график. Предварителната сесия ще се проведе в 
осем съботни дни – на 23 януари, 6 и 20 февруари,  
6 и 20 март, 3 и 17 април и 8 май с начало от 9 часа,  
а редовната е в два дни на 3 и 4 юли (събота и 
неделя) 2021 г. от 9 и 13 часа, обяви доц. Ангелов.

Както Русенският университет вече информира 
своите кандидати, заявки за участие в изпити 
могат да се подават на място в сектор „Прием 
нови студенти“ – корпус 1, етаж 2, стая 1.322.3 или 
онлайн на адрес https://online.uni-ruse.bg/ (с достъп 
и през страницата www.uni-ruse.bg) до 2 дни преди 
определената дата. Изпитите ще се провеждат в 
Русе, Силистра, Разград и Видин. 

Информацията е предоставена от  
сектор „Прием нови студенти“. 

Приемни изпити
Приемните изпити са под формата на 

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

Оценки от положени след 2008 г. ДЗИ се 
признават за кандидатстудентски изпити и 
могат да се използват при кандидатстване в 
почти всички специалности. Абитуриентите, 
завършващи през тази година, могат да се 
възползват от възможността за запазване на 
място в желана специалност, чрез предварителен 
условен прием на база оценки от ДЗИ, положени 
през настоящата година само, с няколко 
кликвания и избор на желаната специалност 
от падащо меню. Ако кандидатът се яви и 
на конкурсен изпит, при образуването на 
състезателния му бал се зачита по-високата 
оценка. 

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

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

Висока оценка за 
програма Еразъм+
Кандидатурата на Русенския университет 

за продължаване на неговото участие в новата 
седемгодишна програма на Европейския съюз 
за образование, обучение, младеж и спорт 
Еразъм+, получи максимален брой точки 
(100/100). Заедно с високата оценка, Европейската 
комисия, в лицето на Изпълнителната агенция 
за образование, аудиовизия и култура (EACEA), 
връчи на русенската Алма матер сертификат за 
качество „Еразъм Харта 2021–2027“ (ERASMUS 
CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021–2027). 

Хартата е входният билет на Русенския 
университет за продължаване на неговите 
европейска и международна дейности в рамките 
на най-успешната програма на ЕС Еразъм+. 
Намеренията на Европейската комисия са през 
следващите седем години програмата да бъде 
по-приобщаваща, по-иновативна, дигитална 
и зелена.

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

Поздравителен адрес
На 5 март 2021 г. ректорът на Русенския 

университет чл.- кор проф. дтн Христо Белоев 
поднесе поздравителен адрес до Иван Паслар, 
председател на Районния съвет на Тараклийски 
район, и до доц. д-р Мария Паслар, ректор на 
ТДУ „Григорий Цамблак“, по повод честването 
на националния празник на Република България. 

По повод Освобождението на България 
от османско иго бе организирано събрание 
от Тараклийския районен съвет и Държавния 
университет „Григорий Цамблак“. Русенският 
университет участва online, като поздравлението бе 
прочетено от доц. д-р Десислава Атанасова, зам.-
ректор по интернационализация и комуникационна 
политика, пред участниците в тържественото 
събрание.

Информацията е предоставена от ВОР.

Дунавски дигитален 
иновационен хъб

Русенският университет инициира създаването на 
сдружение Дунавски дигитален иновационен хъб (ДИ 
ДИХ). Създаването на хъба е резултат от дългогодишно 
партньорство между университета, бизнеса и 
местната власт в областта на информационните 
и комуникационните технологии. Учредители са: 
Русенски университет „Ангел Кънчев“, Община 
Русе, Сдружение „Русенска търговско-индустриална 
камара“, Сдружение „Българо-румънска търговско- 
промишлена палата“, Сдружение „Бизнес иновационен 
център „Инобридж“, Сдружение „Асоциация на 
дунавските общини – Дунав“, „Сирма Ей Ай“ ЕАД и 
„Мусала Софт“ АД. Основната цел на сдружението 
е създаване на единнo звенo за подкрепа на 
микро-, малки и средни предприятия и структури 
на публичните администрации в региона. То ще 
предоставя отворен достъп до технологичен, 
експертен опит и експериментални мощности, 
споделени работни пространства и отворени 
бази данни, както и консултантски услуги за 

прединвестиционни проучвания, анализ, оценка и 
тестване на инициативи и продуктови иновации. 
Секторите, които ДИ ДИХ извежда приоритетно 
в своята бъдеща дейност, са Информатика и 
информационни и комуникационни технологии, 
Мехатроника и чисти технологии. Те са в съответствие 
със стратегията за интелигентна специализация на 
България и в частност на Иновационната стратегия 
за интелигентна специализация на Северен 
централен район. Сред задачите на учредения 
иновационен хъб са: подпомагане на дигиталната 
трансформация на съществуващите професии; 
създаване и развиване на цифрови мрежи и други 
форми на споделени изследователски и образователни 
инфраструктури; способстване за постигането 
на интелигентната специализация на регионите 
в Дунавското пространство за реализация на 
общоевропейската цел за по-интелигентна Европа 
чрез иновации, цифровизация, икономическа 
промяна и подкрепа за МСП.

Сдружението предстои да бъде регистрирано 
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Информацията е предоставена от ВОР.

Дигитални технологични 
системи за чиста и сигурна 

околна среда
Русенският университет „Ангел Кънчев“ посреща 2021 г. с 

удовлетворение, след като в последните работни дни на 2020 г. чл.-кор. 
проф. дтн Христо Белоев подписа Споразумение с Министерството на 
образованието и науката (МОН) за стартиране на Проект „Дигитални 
технологични системи за чиста и сигурна околна среда – 5D ALLIANCE“. 
С него Русенският университет вече официално е част от Националната 
пътна карта за научна инфраструктура на Р България 2020–2027 г.

Проектът беше високо оценен от Европейската комисия и МОН 
при селекцията на предложения с голяма степен на зрялост, които да 
се реализират през новия програмен период. Тази уникална по рода 
си инициатива превръща 12 български университета и института: 
Аграрен университет, Пловдив; Военна академия „Г. С. Раковски“, 
София; Икономически университет, Варна; ИЕЕС „Акад. Евгени 
Будевски“ на БАН, София; Институтът по ИКТ на БАН, София; 
Институт „Н. Пушкаров“ на ССА, София; ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД 

на Института по металознание, съоръжения и технологии на БАН;  
ТУ – Варна; ТУ – Габрово; ТУ – София; Тракийски университет – Ст. Загора;  
и още 13 асоциирани национални и международни партньори в 
изследователското семейство на 5D ALLIANCE.

Основната цел на осемгодишния проект е създаване на разпределена 
дигитална научноизследователска инфраструктура с потенциал за 
въздействие в Дунавския макрорегион, чрез авангардни интердисциплинарни 
изследвания за интелигентно, сигурно, екологосъобразно управление на 
взаимносвързани системи и техните бизнес приложения за постигане 
на чиста и сигурна околна среда в условията на споделена отговорност 
за макрорегионално устойчиво развитие. 

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев пожела „На добър час!“ на Проекта 
и неговия екип и подчерта, че пътят, който предстои да бъде извървян 
от изследователския консорциум, е предизвикателен и неотъпкан, но 
вярва, че с устрем, новаторство, обединените знания и капацитет на 
всички партньори ще бъде изградена една значима за бъдещето на 
България споделена научноизследователска инфраструктура, която 
да отвори нови хоризонти пред много млади учени и мечтатели!

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

доц. д-р Десислава Атанасова, проф. д-р Велизара Пенчева и чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев 
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Научни конференции и семинариЮбилейни отличия
Юбилейни отличия

по повод 75-годишнината на 
Русенския университет

На 15 декември 2020 г. ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и 
ректорското ръководство на Русенския университет връчиха официално 
юбилейни отличия на членове на академичната общност по повод 75-ата 
годишнина на висшето училище, съгласно издадена заповед № 1968 от  
3 ноември 2020 г. 

С юбилеен плакет и диплом са отличени катедрени колективи, културни и 
спортни клубове на университета, както и 15 представители на академичната 
общност със значителен принос за развитието на университета – ректори, 
заместник-ректори, декани и изявени служители. Отличия бяха връчени 
на Танцов състав „Хармония“ с ръководител Веселина Монова, Културните 
клубове с отговорник Светла Минкова, катедра „Телекомуникации“  
с ръководител доц. Георги Христов, както и на проф. д-р Ангел Смрикаров 

и проф. дн Михаил Илиев от факултет „Електротехника, електроника и 
автоматика“, и г-жа Яна Кралева – главен счетоводител. 

С юбилейна значка и диплома се наградиха 56 представители на академичната 
общност от ръководния състав на университета, преподаватели и студенти. 
Отличия бяха връчени на доц. д-р Стоян Казанджиев, проф. Иван Евстатиев, 
доц. д-р Лидия Георгиева-Ангелова, засл. доц. Стоянка Смрикарова, доц. д-р 
Валентин Стоянов от факултет „Електротехника, електроника и автоматика“; 
доц. д-р Митко Маринов, доц. д-р Николай Колев, проф. д-р Христо Станчев 
от факултет „Транспортен“; проф. д-р Маргарита Теодосиева от факултет 
„Природни науки и образование“; проф. дфн Пенка Ангелова и доц. д-р 
Иван Митев от факултет „Бизнес и мениджмънт“; засл. доц. Петър Русев от 
факултет „Аграрно-индустриален“. 

Юбилейните отличия се присъждат в знак на признание за принос към 
развитието на Русенския университет, към неговото утвърждаване като 
авторитетна и влиятелна институция за висше образование в национален и 
международен мащаб.

Материалът е подготвен от ВОР.

Чл.-кор. Христо Белоев 
и проф. дфн Пенка Ангелова

Чл.-кор. Христо Белоев 
и доц. Валентин Стоянов

Чл.-кор. Христо Белоев 
и засл. доц. Стоянка Смрикарова

Чл.-кор. Христо Белоев 
и проф. Иван Евстатиев

Чл.-кор. Христо Белоев 
и проф. Ангел Смрикаров

Чл.-кор. Христо Белоев 
и Яна Кралева

Чл.-кор. Христо Белоев 
и доц. д-р Николай Колев

Чл.-кор. Христо Белоев 
и доц. Стоян Казанджиев

Чл.-кор. Христо Белоев 
и проф. Михаил Илиев

Чл.-кор. Христо Белоев 
и доц. Георги Христов

Чл.-кор. Христо Белоев 
и Светла Минкова

Чл.-кор. Христо Белоев 
и Веселина Монова
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Златни медали  
за студентите на 

Русенския университет
На 28 януари 2021 г. ректорът на Русенския 

университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев 
официално връчи медалите и поздрави студентите, 
участвали в Петата международна студентска 
олимпиада по финансова и актюерна математика. 
Олимпиадата бе проведена online на 19 декември 
2020 г. и участие в нея взеха повече от 100 студенти 
от България, Русия, Нидерландия и Македония. 

На награждаването присъстваха деканът на 
факултет „Природни науки и образование“ проф. 
д-р Велизар Павлов, ръководителят на катедра 
„Приложна математика и статистика“ доц. д-р 
Илияна Раева и ръководителят на отбора за 
Русенския университет докторант Слави Георгиев. 
Проф. Белоев поздрави студентите и техните 

научни ръководители за постигнатия висок успех 
и им благодари за това, че са защитили позициите 
на университета на международно ниво. 

Проф. Павлов представи студентите, които са 
в различни курсове на специалността „Финансова 

математика“, а две от студентките, вече са завършили 
специалността и се обучават в магистърската 
специалност „Математическо моделиране във 
финансите, застраховането и социалното дело“.

Участие в олимпиадата взеха 16 студенти на 
Русенския университет. 

Златен медал завоюваха: Вяра Костадинова, 
Ива Стефанова, Преслав Каранедев, Симона 
Петрова. 

Сребърен медал спечелиха: Михаела Димитрова, 
Петя Георгиева, Даниел Грънчаров. 

С Бронзов медал бяха наградени: Емилия 
Панчева, Маринела Димитрова, Преслава Димитрова, 
Габриела Миланова, Александра Клименко, 
Виктория Денинска, Теодора Клименко. 

Грамоти за участие получиха Айше Ахмед, 
Елиф Сали, Мертан Исмет. 

Материалът е подготвен от ВОР  
и катедра ПМС.

 Младежки диалог за ползите  
от политиката на сближаване  

с Европейския съюз
На 14 декември 2020 г. ректорът на Русенския университет чл.-кор. 

проф. дтн Христо Белоев приветства официално участниците в Младежкия 
диалог „Колко близка e политиката за сближаване?“. Организатори на 
форума са фондация „Европейски институт“ и Информационен център 
„Европа директно“ (Europe Direct) Русе, в партньорство с факултетите 
„Бизнес и мениджмънт“ и „Природни науки и образование“ на Русенския 
университет, и с медийната подкрепа на Арена Медиа. Срещата се проведе 
онлайн, а модератор на събитието беше Цвета Ненова, Арена Медиа. 

Ректорът на Русенския университет проф. Белоев припомни, че 
диалогът е трябвало да се състои на живо през пролетта, но днес, въпреки 
ограниченията, технологиите позволяват събитието да се проведе при 
запазване на високото му ниво. 

„Като домакини на трансграничния диалог с Франс Тимерманс – първи 
зам.-председател на Европейската комисия, ние дадохме тласък на дискусията 
за бъдещето на Европа и върховенството на закона в трансграничния 
регион. Преди броени дни получихме поредната висока оценка за работата 
ни по програма „Еразъм+“. Чрез проекта HEInnovate се катализира 
трансформацията ни от традиционен към предприемачески университет. 
Кохезионната политика създава възможности за инициирането на много 
проекти с нашите партньорски университети от Европейския съюз и целия 

свят и за въвеждането на 
р е в о л ю ц и о н н и 
технологии в обучението 
и изследванията“ 
сподели проф. Белоев и 
пожела успех на форума. 

Младежкият диалог 
продължи с презентация 
на Ангел Беремлийски 
от Главна дирекция 
„Регионална политика“ 
на  Европейскат а 
комисия.  Цве тан 

Йорданов, директор на отдел „Международно сътрудничество и проекти“, 
сподели опита на Община Русе. Гергана Илиева коментира инициираните и 
изпълнени проекти от „Българо-румънската търговско-промишлена палата“. 
От името на Русенския университет, факултет „Бизнес и мениджмънт“, 
успешно реализирани инициативи представи гл. ас. д-р Даниела 
Йорданова. Белин Моллов направи последната презентация на форума, 
на тема: Кохезионната политика на Европейския съюз – възможности и 
предизвикателства. Планиране и програмиране на Регионалното развитие 
в България“. 

Цел на събитието беше да се повиши информираността за ползите, 
които политиката на сближаване носи на региона. 

Материалът е предоставен от гл. ас. д-р Даниела Йорданова.

Постижения

Чл.-кор. Христо Белоев 
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Визити и постижения
Посланикът на Обединените арабски 

емирства в Русе
На 2 март 2021 г. делегация на Посолството на ОАЕ обсъди на среща с 

Ректорското ръководство разширяването на партньорските взаимоотношения 
между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и висшите учебни заведения 
от Обединените арабски емирства (ОАЕ). 

Делегацията бе водена от Н. Пр. Султан Рашид Султан Алкайтуб Алнумайми, 
който със задоволство заяви, че „има какво да се научи от българската 
образователна система“. От своя страна ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо 
Белоев изрази готовността на университета да разширява мрежата си от 
международни партньорства и готовността за споделяне на опита и добрите 
практики на академичната общност с колеги от Емирствата. 

Разговорите продължиха с обсъждане на възможностите за сключване 
на споразумения и установяване на механизми за устойчиво партньорство 
и диалог чрез онлайн срещи, дискусии и посещения. Двете страни намериха 
общи позиции за развитието на отношенията на сътрудничество и взаимна 
подкрепа между русенската Алма матер и университетите в ОАЕ за 
обединяване на усилията за справяне със съвременните предизвикателства 
на трансформиращото се дигитално общество.

Срещата бе полезна, защото постоянно нарастващите очаквания към 
висшето образование да бъде все по-качествено изискват именно създаването 
на такива жизнеспособни партньорства, които да осигуряват предимства в 
условията на свръхдинамична и често кризисна социално-икономическа среда. 

Продължава сътрудничеството  
между Русенския университет  

и Тараклийския район
На 15 декември 2020 г. Иван Паслар, председател на Тараклийски район, 

Р Молдова, беше на работно посещение в Русенския университет. Заедно с 
ректора чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев дискутираха плана за съвместна 
работа през новата година. Бяха обсъдени възможностите за нови инициативи 
на университетско, общинско и регионално ниво. На срещата присъстваха 
доц. д-р Десислава Атанасова, зам.-ректор по интернационализация и 
комуникационна политика, проф. д-р Красимир Мартев, директор на дирекция 
„Чуждестранни студенти“, и доц. д-р Павел Витлеемов, ръководител на катедра 
„Мениджмънт и бизнес развитие“. 

Доц. д-р Витлеемов изрази натрупаните добри впечатления от първите 
студенти, които се обучават по специалност „Бизнес и мениджмънт“ в 
Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“. Студентите 
се справят отлично с преподавания им материал, добави доц. Витлеемов. 
Към настоящия момент обучението е в дистанционна форма, но ректорът 
увери г-н Паслар, че веднага щом е възможно, младежите ще пристигнат в 

Русенския университет. 
На 24 февруари 2021 г. се проведе втора работна среща на ректора на 

Русенския университет проф. д-р Христо Белоев с Иван Паслар – председател 
на Район Тараклия, Р Молдова. 

На срещата бяха обсъдени основните теми:
– Действията до момента, свързани с трансформирането на Тараклийския 

държавен университет „Григорий Цамблак“ във филиал на Русенския 
университет и проведените срещи на ниво министерства. Със създаването 
на филиал в Тараклийски район ще се постигане най-доброто решение за 
подпомагане на развитието на образованието на младежите с български 
произход и ще се подпомогне българската общност. Очакванията на всички 
ангажирани институции са процесът на преобразуване на Тараклийския 
държавен университет във филиал на Русенския университет да приключи 
до месец юни. 

– Обучението на приетите за учебната 2020–2021 г. 24 студенти по 
специалност „Бизнес и мениджмънт“, което двата университета извършват 
съвместно. Бе изразено задоволство от начина на провеждане на учебния 
процес и ангажираността на студентите и преподавателите, въпреки 
пандемичната ситуация.

– Обявяване на три специалности по 103 ПМС за учебната 2021–2022 г.: 
„Бизнес и мениджмънт“, „Компютърни науки“ и „Земеделска и транспортна 
техника“ и провеждане на съвместно обучение на територията на двата 
университета.

– Провеждане на съвместни дейности между университета, община Русе 
и българските общности в Тараклийски район.

По време на срещата бяха дискутирани и други въпроси, свързани с 
материалната база и трансформирането на звена на Тараклийския държавен 
университет, бюджета на ТДУ за настоящата и за следващите години, 
отбелязване на празници и годишнини и др. 

Материалите на страница 7. са подготвени от ВОР.

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев 
и Н. Пр. Султан Рашид Султан Алкайтуб Алнумайми

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и Иван Паслар
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Иновативни прояви и проекти
Сертификат за качество в сектор 

„Международно измерение  
във висшето образование“

На 18 декември 2020 г. по време на Годишната валоризационна конференция, 
която е най-тържественото ежегодно събитие на Центъра за развитие на 
човешките ресурси (ЦРЧР), Русенският университет беше отличен със 
сертификат за качество в 
сектор „Международно 
измерение във висшето 
образование“. Събитието 
беше проведено oнлайн. 

За трети път висшето 
училище получава 
отлична оценка за 
работата си по програма 
„Еразъм+“

О т  и м е т о  н а 
Русенския университет 
в конференцията взеха 
участие ректорът чл.-кор. 
проф. дтн Христо Белоев 
и доц. д-р Десислава 
Атанасова, зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика. 

 Церемонията по награждаване със сертификат за качество на организациите, 
бе официално открита от Петьо Кънев, изпълнителен директор на ЦРЧР. Той 

представи постиженията на програма „Еразъм+“ и програма „Европейски 
корпус за солидарност“ през изминалия програмен период в България, а след 
това открои някой новости за бъдещето на програмите. 

По време на представянето на русенското висше училище проф. Христо 
Белоев отбеляза: 

„Сътрудничеството 
по проекта допринесе 
за изпълнение то 
на стратегията за 
интернационализация 
на образованието и 
научните изследвания на 
Русенския университет, в 
която основен приоритет 
е разширяването на 
мрежата от партньорства 
и географският обхват 
на дейностите по 
мобилност и постигане 
на синергичен ефект 

от тези дейности чрез интензифициране на сътрудничеството и в други 
области от взаимен интерес. Русенският университет утвърди позициите си 
на национално и международно ниво, повиши възможността да привлича 
студенти от чужбина, разшири възможностите си за обучение и разкри 
съвместни специалности с двойни дипломи“.

Материалът е подготвен от ВОР. 

Мултипликационно събитие  
на факултет „Бизнес и 

мениджмънт“ и АЕГ „Гео Милев“
На 5 март 2021 г. екип на факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски 

университет „Ангел Кънчев“ по проект EduLab4Future (Лаборатория за 
образование на бъдещето), проведе мултипликационно събитие на тема 
„Повишаване на образованието за отговорно управление чрез иновативни 
учебни програми за гражданство и устойчиво развитие на бизнеса“. 

Събитието започна с приветствие от ректора на Русенския университет 
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, който пожела на всички участници 
„На добър час!“. Финансирането е по програма Еразъм+ на Европейската 
комисия, приоритетна ос КА2, като водещ партньор е Университет 
Политехника – Букурещ, с участието на: University of Lodz (Полша), Brno 
University of Technology (Чехия) и центровете за професионално обучение 
INFOR ELEA (Италия) и EUROTRAINING SOLUTION (Румъния). 

От българска страна се включиха преподаватели от факултет „Бизнес 
и мениджмънт“ и учители и ученици от Английска езикова гимназия 
„Гео Милев“, които от средата на 2020 г. успешно си сътрудничат, като 
изпълняват споразумението за извършване на съвместна дейност. 
Сътрудничеството е пряко подкрепено от МОН и цели получаване 
на висококачествени знания, умения и компетенции в областта на 
информационните технологии, STEM направлението и предприемачеството.

В събитието участваха представители на бизнеса, свързани с 
млекопреработвателната индустрия по цялата верига на стойността, 
които представиха своите дейности.

Работата по образователен проект EduLab4Future дава възможност на 
русенския екип да използва натрупания до момента опит и капацитет в 
обучението по корпоративна социална отговорност и предприемачество. 
Чрез организирането на публичното събитие с мултипликационен 

характер в транснационалната лаборатория за образование на бъдещето 
EduLab4Future специалистите по корпоративна социална отговорност 
на Русенския университет ще осъществят успешен обмен на иновативни 
практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област. 
Целта на практикума е мотивирането на конкурентоспособни млади 
хора, които да разбират смисъла на устойчивия бизнес като гарант 
за тяхното бъдеще в активна трансгранична среда. Дейностите се 
извършват и координират от проф. д-р Диана Антонова – зам.ректор 
по научноизследователска работа, гл. ас. д-р Ирина Костадинова – 
ръководител екип, и гл. ас. д-р Свилен Кунев.

Материалът е подготвен от ВОР. 

Чл.-кор. Христо Белоев 

Доц. д-р Десислава Атанасова
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Русенският университет е иноватор 
във връзката бизнес – университет

Oсновните резултати от проведените семинари на международния 
научноизследователски проектен консорциум „BeyondScale“ с бизнеса в 
Австрия, България, Ирландия, Нидерландия и Португалия бяха представени 
на online среща на 15 януари 2021 г. 

По време на събитието стана ясно, че организираният от Русенския 
университет семинар през месец декември е пръв за проектния консорциум. 
Основни задачи на проведеното събитие бяха обсъждането на възможности 
за насърчаване на връзката „бизнес – университет“ и прилагане на научните 
достижения на университета по заявка на фирми чрез инициативата на 
Европейската комисия за насърчаване на предприемчивите университети 
в Европа „HEInnovate“.

Предстоят още международни събития, в които Русенският университет 
е наблюдаван от Европейската комисия като единствен участник от Източна 
Европа в международния научноизследователски проектен консорциум 
„BeyondScale“. Тези дейности имат за цел да подобрят обучението по 
предприемачество в полза на местните фирми и така да се подпомогнат 
националните икономики на ЕС, съгласно приетите в инструмента за 
насърчаване на предприемчивите университети измерения.

През 2019 г. Европейската комисия официално обяви като основен 
фактор за успешното развитие на ЕС обучението на нов вид студенти „ново 
поколение предприемачи“, които успешно да съчетават технологични умения 
с бизнес култура. Русенският университет е изграден от осем факултета 
и три филиала, което му дава конкурентно предимство да подготвя както 
кадри за фирмите и институциите, така и ново поколение предприемачи, 
които успешно да развиват Дунавския регион.

Материалът е предоставен от доц. д-р Даниел Павлов.

Резултати от дейността  
по проект „DARE TO CARE“

През февруари 2021 г. студентът по социални дейности в Русенския 
университет „Ангел Кънчев“ Ахмед Хушам участва в проведено в град 
Рига, Латвия, едноседмично обучение по Дейност № 1към Проект № 
2019-3-LV02-KA105-002799 DARE TO CARE към програма Еразъм+. 
Водеща организация на проекта е Център „MARTA“ – Рига, Латвия, а 
участието е на основата асоциирано партньорство с Център Динамика 
– Русе, България. След завръщането на студента заедно с негови 
колеги партньори се проведе успешно обучение по 15 тематични 
модула от програмата на проекта. В обучението активно и с проявен 
интерес се включиха студенти от различни курсове в специалност 
„Социални дейности“ в Русенски университет. В организацията 
и реализирането на обучението участваха и преподавателите по 
социална работа проф. дн Сашо Нунев и гл. ас. д-р Евгения Братоева. 

След приключването на обучителните дейности и проведеното 
анкетно проучване за установяване на мнението на участниците 
за тяхното качество и ефективност проф. дн Сашо Нунев изпрати 
информация за постигнатите резултати на водещата организация 
по проекта Център „MARTA“ – Рига. В отговор директорът на 
младежката програма в центъра Мадара Мазжане и екипът на проекта 
изразяват своята признателност и благодарност за реализираните 
дейности в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Виждането 
им е, че проведените online обучителни сесии са допринесли за усвояване 
от участващите студенти на необходимите компетенции за създаване и 
поддържане на здравословни взаимоотношения със себе си, с връстници 
и други членове на обществото, както и за повишаване на осведомеността 
им относно проблеми на насилието и равенството между половете в 
даден контекст. Активността на участващите студенти и преподаватели в 
проекта е високо оценена от страна на Център „MARTA“ – Рига, и в тази 
насока в писмото се посочва, че ще се има предвид възможно бъдещо 
сътрудничество. Директорът на младежката програма Мадара Мазжане 
отбелязва, че проведените обучителни модули в Русенски университет 
имат важно положително и качествено въздействие върху постигането 
на целите на проекта и осигуряването на неговата устойчивост в бъдеще.

Материалът е предоставен от проф. дн Сашо Нунев.

Икономическо овластяване на жени, 
жертви на домашно насилие

След активна аналитична и творческа дейност за намиране на ефективни 
решения за икономическо овластяване на жени, жертви на насилие, на 27 
и 28 февруари 2021 г. студентите от специалностите „Социални дейности“, 
„Медицинска сестра“, „Акушерка“ и други специалности в Русенския 
университет „Ангел Кънчев“, както и социални работници от социални 
услуги и служители от дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Русе, 
презентираха своите проектни предложения. 

Хакатонът се осъществява по международен проект „Постигането на 
икономическа независимост – фактор за напускане на насилствена връзка с 
интимния партньор“ („Building economic independence: the way out of intimate 
partner violence“ WE GO2 (GA number: 810371) (http://www.wegoproject.eu/). 
В последните два дни от online събитието студентите и специалистите от 
областта на социалните дейности се включиха в обучителни модули, в 
които се запознаха с подходи за решаване на проблеми, техники и методи 
за успешно презентиране и интерпретиране на определено съдържание. 

С подкрепата на ментори от Сдружение „Център Динамика“ – Русе, и 
Диана Георгиева от „Център за развитие на устойчиви общности“ отборите 
имаха възможност, партнирайки си, да търсят решения на конкретни 
проблеми, свързани с икономическото овластяване на претърпели насилие 
жени, посредством привличане на ресурси на бизнеса, образователни и 
социални институции, неправителствени организации, доброволци и др.

Членовете на журито приветстваха всички участвали и успешно представили 
се в хакатона студенти от Русенския университет и специалисти от сферата 
на социалните дейности за активното и отговорното им отношение при 
изпълнението на поставените задачи, представените иновативни идеи и 
добре структурирани проектни предложения. 

Директорът на „Център за развитие на устойчиви общности“ Станимира 
Хаджимитова и координаторът на проекта Диана Георгиева също приветстваха 
участниците. Те благодариха на проф. дн Сашо Нунев и на гл. ас. д-р Евгения 
Братоева за съдействието при организирането и провеждането на хакатона. 
Изразиха готовността си за реализиране на следващи съвместни дейности 
със студентите и преподавателите от специалност „Социални дейности“ 
и Русенския университет. 

С единодушна подкрепа беше прието предложението на члена на журито 
в хакатона проф. дн Сашо Нунев да бъде проведен „пазар“ на идеите и 
проектните предложения на всички участници пред заинтересовани страни 
и най-успешните от тях да намерят своята реализация. Това, според проф. 
Нунев, ще насърчи студентите от помагащи специалности и професии, както 
и специалистите от областта на социалните дейности, да се ангажират и 
работят още по-активно за справяне с насилието над жени като сериозен 
социален проблем и намиране на повече възможности и решения за 
икономическо овластяване на претърпели насилие жени. 

Материалът е предоставен от проф. дн Сашо Нунев. 

Иновативни прояви и проекти
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Иновативни прояви и проекти
Международна академична  

мрежа iNTERGEN
 Участници от два континента събраха първите online срещи на 

международната академична мрежа INTERGEN, проведени в периода 9 – 
11 февруари 2021 г. Мрежата е основана през 2018 г. и провежда активни 
проучвания сред студенти от 12 университета в шест държави за изследване 
на предприемачески нагласи чрез междупоколенчески семейни бизнеси. 
През 2020 г. към нея се присъединиха нови университети от Азия и Европа. 
Благодарение на виртуалните зали, online срещите бяха осъществени с 
доброволното участие на учени от два континента. Участници в мрежата от 
България са: Русенски университет „Ангел Кънчев“, Шуменски университет 
„Константин Преславски“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Стопанска 
академия „Димитър Ценов“– Свищов, Икономически университет – Варна. 
Участват още университети от Албания, Иран, Полша, Румъния, Русия, 
Сърбия и Узбекистан. 

Материалът е предоставен от доц. д-р Даниел Павлов.

Mеморандум за сътрудничество
На 24 февруари 2021 г. в Русенския университет се подписа Меморандум 

за сътрудничество между висшето училище и „Национална компания 
индустриални зони (НКИЗ)“ ЕАД. Управителят на НКИЗ Антоанета Барес 
и чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев обсъдиха бъдещите възможности 
за сътрудничество между двете институции. Документът е с фокус за 
осигуряване на стажове и постоянна заетост на студенти и завършващи 
университета в компании, опериращи в индустриалните зони на НКИЗ.

 

Меморандумът потвърждава готовността на двете страни да обединят 
своите усилия като партньори. Студентите стажанти ще имат възможност 
да придобият нови знания и практически умения в реална бизнес среда. При 
взаимно желание тяхната професионална реализация ще бъде осъществена 
при работодатели от индустриалните зони на НКИЗ.

Материалът е подготвен от ВОР.

Модернизация  
 на висшето образование

На 26 февруари 2021 г. Ректорът на Русенския университет  
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев откри заседание на академичната мрежа от 
университети, създадени по линия на проекта „Модернизация на висшето 
образование в Централна Азия чрез новите технологии“. Университетът 
е инициатор и координатор на академичната мрежа, в която са включени 
централно-азиатски университети партньори. 

Проф. д-р Ангел Смрикаров представи целите и задачите на проекта. 
Основните от тях са да се обменят знания, опит и добри практики в областта 
на иновационните образователни технологии. Русенският университет 
работи активно в тази област повече от двадесет години. Пандемията 
направи IT технологиите и самия проект изключително актуални и полезни 
за образователните системи в страните от Централна Азия.

Shell Eco-marathon 2020
Отбор „Автомобилист“ при Русенския университет бе отличен с награда 

в категория „Наука и образование“, сектор „Електрическа мобилност“ в 
България за 2019 г. от Националната браншова организация за електрическа 
мобилност ИКЕМ – Индустриален клъстер „Електромобили“. 

Наградата бе връчена на ръководителя на отбора доц. д-р Симеон 
Илиев от ректора чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев. Призът трябваше да 
бъде получен на церемония през месец март, но поради наложените мерки 
за ограничаване на заразата с COVID-19 събитието е отложено. 

Наградата се присъжда за участие в престижното състезание Shell 
Eco-marathon в клас „прототипи“ с електрическо задвижване и спечелено 
второ място за дизайн. Припомняме, че в надпреварата за дизайн със 
свои инженерни разработки участваха отбори от цяла Европа. Журито на 
конкурса присъди наградата за използването на съвременен иновативен 
подход CFD (Computational Fluid Dynamics – Изчислителна динамика на 
флуидите) при проектирането на новия прототип ДТТ 3. 

През 2020 г. „Автомобилист“ спечели наградата за дизайн за отлична 
ергономия и комфорт на интериора на електромобила и мястото на пилота, 
както и за високо ниво на безопасност на конструкцията. Със своето ново 
постижение отборът продължава да утвърждава своя инженерен талант 
на международно ниво. 

Материалът е предоставен от доц. д-р Симеон Илиев.

Mеждународeн конкурс  
за цифров календар

Студенти на Русенския университет от специалностите „Промишлен 
дизайн“ от факултет „Аграрно-индустриален“, и „Софтуерно инженерство“ 
от факултет „Природни науки и образование“, спечелиха награда за група 
в международния конкурс за цифров календар „Адвент календар“ на 
Дунавската мрежа в Улм, Германия. 

Общо 53-ма студенти от специалност „Промишлен дизайн“ написаха 
24 поздравления и направиха повече от 100 рисунки (като за календара 
избраха 72 от тях). Любомир Станков, студент от специалност „Софтуерно 
инженерство“, разработи професионален дизайн и програма на календара.

Младежите се включиха в конкурса с убеждението и желанието този 
Коледен календар да донесе радост на много хора, които въпреки коронавируса 
желаят да са весели и щастливи.

Чл.-кор. Христо Белоев 
и Антоанета Барес

Чл.-кор. Христо Белоев 
и доц. д-р Симеон Илиев

Анонс
Инициативен комитет с подкрепата на Община Русе, Общински съвет Русе, 

Държавен архив – Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“– Русе, Русенски 
университет „Ангел Кънчев“ и Отечествен съвет – Русе, организира честване на  
75 години бригадирско движение. Движението започва историята си от град 
Русе. Приканваме всички, които разполагат с материали свързани с историята на 
движението или участие в него, да се включат в честването и да споделят спомените 
си чрез материали (предоставяни безвъзмездно или връщани след архивиране).

Материалите се събират до 31 март 2021 г. в Държавен архив – Русе, Регионална 
библиотека „Любен Каравелов“ или изпращат на адрес: info@sviriharmoniko. 

От инициативния комитет.
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Дни след награждаването специално за вестник „Студентска искра“ интервю 
с призьорите проведе доц. Анелия Манукова.

ИНТЕРВЮ С АЛЕКСАНДРА КЛИМЕНКО
Представете се
Казвам се Александра Клименко от Русе и съм на 22 години. Възпитаник съм 

на Немската гимназия в Русе Deutsche Schule „Friedrich Schiller“. Уча уникалната 
за България специалност „Финансова математика“ в Русенския университет.

Повечето, които са завършили гимназия, предпочитат да продължат 
образованието си в чужбина. Вие защо решихте да останете в България и 
в частност в Русенския университет?

Аз съм от езикова гимназия и владея немски и английски език на ниво C1, 
което всъщност ми дава огромна възможност да уча в чужбина. Имам немска 
езикова диплома DSD II (Deutsches Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz), 
призната в цял свят и пожизнена, издадена от германските образователни 
власти и Министерството на външните работи на Германия. Въпреки това, 
реших да остана и да се развивам в България. 

В училище математиката беше любимият ми предмет. Когато станах 
в 11. клас знаех, че искам да продължа да се занимавам с математика като 
професия, но не знаех точно каква специалност да запиша. Щом разбрах за 
специалност „Финансова математика“ в Русенския университет, създадена по 
британски модел от проф. Велизар Павлов, се замислих, че не е нужно да уча 
в западноевропейски университети, за да придобия същите знания. Убедена 
бях, че тази специалност е правилният избор за мен. Имам късмет, че точно 
в моя роден град Русе съществува тази специалност. 

Искате ли в бъдеще да преподавате на студентите?
Досега не съм преподавала, но това ще бъде едно предизвикателство, което 

с удоволствие бих приела. 
През 2020 г. спечелихте приза Студент на годината в Награди Русе 

и Националния приз „Студент на годината“ в категория „Природни 
науки, математика и информатика“. Разкажете ни повече за процеса и 
за емоциите, с които се сблъскахте.

През 2020 г. бях номинирана за приза „Студент на годината“ на Община Русе 
и много се зарадвах, че го спечелих. Благодаря на всички мои преподаватели.

Национален приз „Студент на годината“ 2020Национален приз „Студент на годината“ 2020

На 1 март 2021 г. в тържествената аула на Софийския 
университет се връчиха наградите от XVI издание на 
Националния приз „Студент на годината“ за 2020 г., 
организиран от Националното представителство на 
студентските съвети. Националният приз „Студент 
на годината“ се проведе под патронажа на Министъра 
на образованието и науката Красимир Вълчев.

Националният приз „Студент на годината“ се 
учредява в началото на 2006 г. по инициатива на 
делегатите в Общото събрание на Националното 
представителство на студентските съвети в Република 
България.

Конкурсът има мисията да популяризира 
постиженията на българските студенти пред българската общественост, 
удостоявайки студенти от всички области на висшето образование. 

За 2020 г. жури в състав от водещи експерти от всички области на 
образованието определи призьорите в 14 категории, които имат доказани 
постижения в научната, културната, спортната и други дейности, свързани 
с образователния процес на национално и международно ниво.

В тазгодишната церемония бяха отличени трима студенти от Русенския 
университет „Ангел Кънчев“ за високи постижения:

Александра Клименко, 4. курс от специалност 
„Финансова математика“, спечели приза Студент на 
годината в категория „Природни науки, математика 
и информатика“. Александра Клименко бе отличена 
за Студент на годината на конкурса Награда Русе 
през 2020 г. 

Ангел Иванов, 3. курс от специалност 
„Растениевъдство“, спечели приза Студент на 
годината в категория „Аграрни науки и ветеринарна 
медицина“. 

Слави Георгиев, докторант във факултет „Природни 
науки и образование“, бе класиран от почитаемото 
жури на второ място в категория „Докторант на 

годината“. Слави Георгиев бе отличен с приза Студент на годината през 2018 г. 
в категорията „Природни науки, математика и информатика“.

Делегацията на Русенския университет бе водена от Станимир Бояджиев, 
председател на Студентския съвет. През 2020 г. кандидатури от русенската 
Алма матер подадоха над 10 студенти и докторанти.

Пожелаваме на колегите още високи постижения и нови успехи! 
Материалът е подготвен от екипа на в. „Студентска искра“  

по материали от НПСС.

Станимир Бояджиев, Ангел Иванов, Слави Георгиев

Александра Клименко
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Национален приз „Студент на годината“ 2020
След като бях наградена с приза „Студент 

на годината“ на Община Русе, набрах смелост да 
кандидатствам за националния приз „Студент 
на годината“, организиран от Националното 
представителство на студентските съвети. Реших 
да си премеря силите с колеги от цяла България. 
Подадох изискваните документи и чаках с нетърпение 
да разбера дали съм от победителите. Заради 
епидемиологичната обстановка нямах възможност 
лично да присъствам на церемонията и я гледах 
online. Много съм горда, че спечелих.

Кое събуди интереса Ви към математика и 
кога се случи това?

В първи клас започнах да проявявам интерес 
към математиката. В пети клас започнах да се 
явявам на олимпиади и състезания по математика. 
Постепенно, все повече се увличах по нея. Най-
много ми харесваше геометрията. Моята класна и 
учителка по математика Соня Белчева внимателно 
обясняваше материала и го правеше интересен. 
Организираше и кръжоци по математиката, на 
които се подготвяхме за състезанията. 

Имате много медали и награди в областта 
на математиката. Кое обаче определяте като 
най-голямото си постижение до този момент?

Имам медали от национални и международни 
олимпиади по математика, както и по финансова 
и актюерна математика, но особено вълнуващо и 
интересно ми беше да уча математика един семестър 
по програма Еразъм в немския университет Bergische 
Universität Wuppertal. В Германия се запознах с 
немски и световни математици, учени и специалисти 
в областта на Финансовата математика. 

Още когато от Bergische Universität Wuppertal ми 
одобриха документите, започнах да се интересувам 
от възможността за стаж във Вупертал, за да мога 
да приложа на практика научената досега теория. 
Взех си изпитите в Германия с отлични оценки. 
Кандидатствах за стаж и след щателен преглед 
на документи и серия интервюта бях одобрена. 
Мечтата ми да работя в голяма световна банка се 
сбъдна. Затова като най-голямото ми постижение 
мога да опиша стажа в отдел Risk Management в 
немската банка GEFA BANK, част от Societe Generale 
Equipment Finance. За мен беше чест да работя 
в „Societe Generale“, един от големите френски 
финансови конгломерати в Европа. 

Кое е най-ценното, което състезанията Ви 
дадоха?

Най-ценните умения, на които състезанията ме 
научиха, са самодисциплина и желание за победа. 
Освен това, когато човек се явява на олимпиади, 
той трябва да научи и допълнителен материал, 
освен този, който вече му е преподаван.

Над какво работите в момента?
В момента се подготвям за държавните изпити, 

както и пиша научна статия. Освен това летният 
семестър започна и се занимавам активно с 
изучаването на предметите от последния семестър 
за бакалавърската степен. 

Какви други интереси имате и как обичате 
да прекарвате свободното си време?

Много обичам да уча чужди езици. Те 
дават възможност за общуване с хора от други 
националности. Огромно богатство е да общувам с 
хората на техния роден език. Изучаването на чужд 
език е най-добрият начин за запознаване с друга 
култура. Липсата на езиковата бариера спомага 

за осъществяването на кариерно развитие. Не на 
последно място, владеенето на чужд език отваря 
възможности за безпроблемно пътуване и контакти 
с местните хора. 

Освен майчиния ми български език, немски 
и английски, искам да науча руски, френски, 
италиански и китайски език. В Германия започнах 
да уча руски език, а в Русенския университет в 
класна стая „Конфуций“ – китайски език. Уникална 
възможност е да се учим от хора, чиито майчин 
език е този, на който ни преподават. 

Също така, обожавам музиката. В училище пеех 
във вокална група „Deutsche Schule“ с ръководител 
госпожа Албена Анчева, като имах и солови 
изпълнения. За съжаление, в момента нямам 
достатъчно свободно време да се занимавам с 
музика, но слушам с голямо удоволствие.

ИНТЕРВЮ С АНГЕЛ ИВАНОВ
Представете се
Студент съм трета година специалност 

„Растениевъдство“ и първа година „Право“ в Русенски 
университет. Участвал съм в редица състезания 
на чужд език, като владея свободно английски 
и руски. Също мога да общувам на испански и 
немски. Участвал съм в различни дейности като 
танцови състезания, университетски концерти и 
университетски проекти. 

Имах възможността да стажувам в Испания 
благодарение на програмата „Еразъм+“ през 2019 
година. Взех участие и в програмата към Посолството 
на САЩ в София за обмен за изтъкнати студенти 
(SUSI for Student Leaders) на тема „Граждански 
активизъм“. След подбора в два кръга бях избран 
да бъда българският представител в програмата, 
която трябваше да се проведе през юли и август 
2020 година, но поради пандемията от COVID-19 
бе отменена за 2021 г.

През ноември 2020 г. на 59-ата научна конференция 
на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз 
на учените – Русе, бях удостоен с първо място за 
доклада ми на тема „Greenhouse technologies for 
tomatoes“ и с награда Crystal prize Best paper. 

Включих се в инициативата на МОН за студенти-
доброволци в училищата и бях учител по английски 
език в СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ – 
Русе. От тази година съм стажант-репортер към 
БНТ-Русе.

Повечето, които са завършили гимназия, 
предпочитат да продължат образованието си 
в чужбина. Вие защо решихте да останете в 
България и в частност в Русенския университет?

Това, което го има в България, го няма никъде 
другаде по света. В момента нашата страна се нуждае 
от млади кадри в много области и възможностите 
за обучение тук са неограничени. Обучението в 
направлението „Растениевъдство“, към което съм 
се насочил, е предлагано в няколко университета в 
България, но Русенският университет ме привлече с 
иновациите и възможностите, които предлага. Дава 
ни много възможности да разгърнем потенциала 
си и да реализираме идеите си в учебната среда. 
Именно сключените договори на университета 
ми помогнаха да бъда на практика в Испания по 
програмата Еразъм+. 

През 2020 г. спечелихте Националния приз 
„Студент на годината“ в категория „Аграрни 
науки и ветеринарна медицина“. Разкажете 

ни повече за процеса и за емоциите, с които се 
сблъскахте.

Случайно попаднах на обявата за конкурса 
„Студент на годината“, организиран от НПСС и 
реших да се включа, защото този приз би бил още 
един трамплин към бъдещи успехи и реализирането 
на моите идеи в България. Категорията „Аграрни 
науки и ветеринарна медицина“ е доста обширна и 
разбрах, че е имало много кандидати, но финалистите 
са само трима и аз бях един от тях. 

Когато ни обявяваха, за да се качим на сцената, с 
предварително изготвени визитки за всеки участник, 
се усещаше еуфорията не само в участниците, а и в 
останалите гости и членове на журито в публиката. 
Доц. д-р Даниел Йорданов обяви моето име като 
победител в тази категория вълнението успя да 
обземе и мен самия.

Кое събуди интереса Ви към науката и кога 
се случи това?

Интересът към аграрните науки се появи у 
мен още от гимназиалния етап в училище. Когато 
изучавахме царство растения в часовете по биология 
и здравно образование, осъзнах, че това е сферата, 
с която бих искал да се занимавам в бъдеще. 

Имате много награди и се развивате в различни 
страни. Кое обаче определяте като най-голямото 
си постижение до този момент?

Въпреки всичките ми награди и постижения 
за мен най-голямото ми постижение си остава 
отличният ми успех по специалностите, които уча.

Кое е най-ценното, което постиженията 
Ви дадоха?

Най-ценното, което ми дадоха постиженията 
и продължават да ми дават, е една невероятна 
мотивация да продължавам напред и да не се спирам 
пред нищо и да постигна целите си. 

Над какво работите в момента?
В момента преподавам по биология и здравно 

образование в СУ „Йордан Йовков“, също така 
очаквам потвърждение за практическия семестър 
това лято в Испания по програма Еразъм+ и очаквам 
зелена светлина за заминаването по програмата 
към Посолството на САЩ в София за обмен за 
изтъкнати студенти (SUSI for Student Leaders) на 
тема „Граждански активизъм“.

Искате ли в бъдеще да преподавате на 
студентите?

Разбира се, обмислял съм да стана докторант и 
да преподавам на студентите, но това академично 
ниво е изключително високо и трябва сериозна 
подготовка, преди да застана пред „бившите“ си 
колеги, но определено има още доста време дотогава.

Какви други интереси имате и как обичате 
да прекарвате свободното си време?

В момента участвам активно в Студентския 
съвет към Русенски университет „Ангел Кънчев“. 
Също така от една година съм активен член към 
доброволческата организация Ерасмус стюдънт 
нетуърк (ЕСН). Бях избран за президент на секцията 
в Русе, което ми помага да усъвършенствам не само 
комуникативните си умения, но и лидерските си 
качества. 

От тази година съм и Национален координатор 
проекти, като в момента ЕСН България имплементираме 
проекта ни „Студенти помагат на студенти – достъпно 
образование за млади хора с увреждания“.

Материалът е подготвен  
от доц. д-р Анелия Манукова.
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Съхрани българското свято и чисто

Значимостта на заветите  
на Апостола по време на пандемия 
Когато почитаме паметта на Васил Левски, всички се обединяваме около 

твърдението, че Апостола е най-големият герой на България. Неговата 
личност събира в себе си толкова качества и добродетели, че дори днес, 
в тези тежки времена на пандемия, почитането на героя успява да ни 
обедини, да ни накара да се замислим и да осъзнаем, че човек, ако вярва 
силно в нещо, може да го постигне. Величието на Васил Левски далеч не 
се изчерпва с това, което той прави, докато е жив. Завещанието, което 
оставя на нас – бъдещите поколения, е едно от най-големите съкровища, 
до които можем да се докоснем. То се крие в някои съвсем прости негови 
думи, които днес звучат по-актуално от всякога: 

„На такива хора дай работата, които са разсъдителни, постоянни, 
безстрашни и великодушни“.
„Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън 
българското“.
„Свобода и всекиму своето“.
„Аз съм посветил себе си на Отечеството“.
„Времето е в нас и ние сме във времето“.
„Дела трябват, а не думи“.

„На такива хора дай работата, които са разсъдителни, постоянни, 
безстрашни и великодушни“. Сега, когато целият свят е в паника и вирусът 
върлува, трябва да се съветваме един други, да се слушаме, да избягваме 
конфликтите и враждите, както и да не присвояваме за себе си нищо. Да 
раздаваме това, което имаме, и да бъдем равни с другите европейски народи. 
Да бъдем благодарни за неуморния труд на всички медицински лица по 
света, за тяхното безстрашие и стремеж да намерят лек срещу вируса.

„Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън 
българското“. Българинът не иска да се води по никого отвън, както и някой 
да му диктува как да се развива. Но сега, когато целият свят е под влиянието 
на всички мерки за сигурност, които медиите тръбят, дали българинът не 
би бил склонен да чуе чужд съвет, дали ще подходи дебелоглаво, ако някой 
отвън му каже как да се предпази? Всеки един човек държи най-вече на 
здравето си и, по мое мнение, би се вслушал в думите на всеки, за да го 
опази, било то и отвън.

„Свобода и всекиму своето“. Ние, българите, имаме свои собствени 
ценности, които трябва да пазим, да развиваме и усъвършенстваме. Трябва 
да държим на своя път, да се водим от своите национални интереси и да 
участваме в обединения и инициативи, водени именно от националното 
си самосъзнание, а не да приемаме интересите на разни съюзи, сдружения 
и обединения като свои. 

„Аз съм посветил себе си на Отечеството“. Всеки трябва да даде по 
частица от себе си на Отечеството. Някои са дали всичко, някои не са дали 
нищо, някои са грабили от това Отечество толкова, колкото могат. Но това 
не значи, че ние трябва да бъдем равнодушни към постъпките им. Всеки 
трябва да даде толкова, колкото може от себе си на Отечеството, да помогне 
за неговото запазване, за неговото развитие и разцвет. 

„Времето е в нас и ние сме във времето“. Защо трябва да се опрем на 
тези думи точно сега, 148 години след смъртта на великия българин Васил 
Левски? Какво е времето според хората? Дали не е една илюзия? Да, времето 
е неограничено. Ограничено е нашето съществуване. Важно е с какво ще 
изпълним мислите и дните си, докато вървим по житейския си път, каква 
следа ще оставим след себе си и как ще бъдем запомнени. Защото какъв би 
бил смисълът на нашето съществуване, ако не подадем ръка на наш приятел, 
не дадем късче хляб на беден или не оставим искрица благодарност, където 
и да отидем? Съществуването ни би се обезсмислило, ако не бъдем добри 
към хората и не ценим тяхното достойнство. Времето за размишление 
ни беше предоставено сега, по време на пандемията, която почти година 
витае като част от битието в България. Но какво правим ние със знанието 
за миналото – не ви ли се струва, че се сещаме за него само по празници и 
дни, значими в историята? 

„Дела трябват, а не думи“. Защо пък дела, когато сме затворени и 
ограничени от света и държавата? Нима трябва да се съпротивляваме? 
Разбира се, че да. Трябва да се грижим за собственото си здраве и това на 
другите, но с какво е по-различен този вирус от болестите в миналото? 
Нима някога са затваряли и разединявали хората по този начин – правили 
са го, но под друг претекст. Животът не трябва да спира, времето е в нашите 
ръце и трябва да го използваме пълноценно, за да има какво да оставим 
на човечеството. На нас не ни трябват думите на нашите управляващи, 
а техните дела и видимият им стремеж към по-добро. И не само на тях, 
но и на всеки член от обществото. Точно затова са тези дати, на които 
отбелязваме дадено събитие или почитаме дадена личност – за да ни 
напомнят, че сме общност и като такава трябва да сме равнопоставени и 
възпитани в сходни ценности.

Ние имаме нужда от тези морални ориентири, които Левски е създал 
преди повече от век и половина, за да можем да излезем от ситуацията, в 
която сме. Ако се върнем към неговите морални принципи и завети, ще 
можем да намерим по-лесно и по-бързо изход от всички останали кризи, 
в които сме изпаднали. Заветите му винаги са били актуални, дори и по 
време на Османското владичество. Тогава Левски показва на българите 
какви трябва да станат, когато се освободят. Той е бил абсолютно сигурен 
в това, че България ще се освободи. България ще бъде свободна държава, 
българите ще бъдат свободен народ, но само това не е достатъчно. Важно 
е било още тогава изграждането на устоите на бъдещото общество, за да 
може действително да стигнем до тази чиста и свята република, за която 
той мечтае. И в тези завети са формулирани принципи, които и днес 
трудно могат да бъдат оборени. И както Левски е вярвал, че България ще 
бъде свободна, така и ние трябва да имаме непоклатима вяра, че всичко 
ще бъде постарому.

Ивайло Валентинов Петков, 3. курс,  
спец. „Български език и история“.

Русенският университет  
почете паметта на Апостола

Безсмъртното дело на Апостола на Свободата Васил Левски бе почетено от 
академичната общност на Русенския университет. Студентите от клуб „Съхрани 
българското“ и преподаватели положиха венец пред новоизградения в Русе паметник на 
Апостола на 19 февруари 2021 г. 

Студентът Ивайло Валентинов Петков, 3. курс, специалност „Български език и 
история“ и член на университетския клуб „Съхрани българското“, представи пред 
дошлите да почетат паметта на Левски своето есе „Значимостта на заветите на Апостола 
по време на пандемия“. В него младежът по интригуващ начин изказва убеждението си, че 
следвайки моралните принципи и завети на Левски, ще можем да намерим сравнително 
леко и бързо изход от всички обществени кризи, в които изпадаме, изправяйки се пред 
предизвикателствата на съвремието.

Въпреки студеното време, на поклонението бяха дошли студентки със своите малки 
деца, които почетоха Дякона с кратко стихче и песничка. Това бе още едно доказателство, 
че още от ранна възраст паметта и заветите на Апостола са осмислени, будят гордост и 
ще останат вечно живи!
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Ти ни трябваш и днес, 

Апостоле...
Всички ние имаме нужда от цел и посока. Често 

заети да се лутаме по широките коридори на живота, 
оставаме слепи за нашата вродена нравственост и 
народен авторитет. Под воала на забравата стои нашият 
дълг – към нашите прадеди и братя сънародници и 
към свещеното Отечество. 

Нашето съвременно българско общество има 
нужда от Апостола повече от всякога. Той е икона на 
българското обединение, сила и непримиримост и 
неговият ярък пример осветява нашата съблазън по 
чуждото, нашето овчедушие и нехайство. Неговият 
живот е свидетелство какво е било и какво може да 
бъде, а именно – какво сме забравили, че носим в 
душите си. 

Светът на Апостола днес ни се струва толкова 
далечен и непонятен. Подобен вид саможертва, 
отдаденост и борбеност в името на общото благо е 
чужда, непозната и дори неразбираема. 

Някога олицетворението на българина е 
представлявало момчето хайдутин, което напуска 
бащината къща тайно – скришом от вековните 
потисници и въпреки сълзите на майка си. Непосмяло 
дори да вземе къшей хляб за из път, за да имат какво 
да ядат братята и сестрите му, то се втурва по тихи улички и пълзи зад тила 
на врага, за да се присъедини към местната хайдушка чета. 

Някога пропитият и разкъсан от болка майчин плач по отнетите й синове 
е люлял планините. 

Моят свят е индивидуален. Неговото олицетворение представлява потъващ 
кораб, от който всеки се опитва да се спаси. Скачаме панически от кораба 
„Родолюбие“ без никакъв духовен финес и любов. Едрите набити мъже, чиито 
предци някога са отивали на сигурна смърт с възрожденска песен на уста, 
избутват назад жени и деца. Майките учат настойчиво и ревностно рожбите 
си на чужда реч, за да имат предимство по многобройните сиви магистрали 
на чуждите земи, където те акостират.

Не присъстват песни и вълшебни слова, способни да разтреперят Марица. 
Само ругатни и препирни кой и защо трябва да седне в спасителната лодка. 
Учим и работим до изнемога, за да постигнем мечтаното – своя финансово 
стабилен остров, на който можем да се насладим на всички тези вълнуващи 
и грабващи чужди развлечения. За да можем да живеем добре. За да ни стига 
насъщната пита, пък после ще видим. За да отидем да опънем гръб под чуждо 
слънце и да измием нозете си с чужда нравственост.

Това, което дори не помним и не осъзнаваме, е солта, с която върви питата. 
Нашите традиции. Нашата любов към двора, където сме скачали, смеейки 
се, като деца. Красивите изящни слова на нашите поети, които разтуптяват 
сърцето и ни карат да се хванем за ръце. 

 Липсва ни родният будител и сплотителят на българското, който няма 

търпение да стане от сън и да бъде сред тълпата. 
Същият този обединител, който ходатайства за нашия 
народ пред света, така, както светците се примолват 
за нас пред Господа, когато сгрешим. 

Василе Кунчев, покажи ни защо трябва да залюбим 
отново нашето си. Припомни ни колко са красиви 
планините ни, колко игриви поточетата. Разкажи 
ни каква радост е да тропнем хорце до пръскащия 
весело искри огън.

Дяконе, помогни ни да се обърнем към Бога. Защото 
единственото, на което служим, е само на егоизма си, 
а едничкият ни страх е, че нашата мечтана къща от 
карти ще се срути. Думай ни как Бог ни е помогнал 
в болка и страдания, как има едничко специално 
място в сърцето си за нас, как не ни е изоставил и 
много се надява на нас.

Василе Лъвский, посади в сърцата ни смелост и 
борба. Нека с ярост и гръм да надвием най-големите 
грабители, да накажем най-долните лъжци. Да се 
прочуе името българско с това колко сме силни, 
колко сме красиви, колко силно кънти българската 
песен. Подари ни твоя плам, да отречем чуждите. 

Апостоле, прощавай, че не сме отговорили на 
нито един твой въпрос. Черни сме пред твоето дело 
и твоята любов към нас. Трябваш ни сега повече от 
всякога, защото един до друг българин няма. Върни 

ни чувството, че сме неповторими и че нашият дух е преборил неизброими 
могъщи нашественици и грабители през вековете. 

Рабе български, не сме те забравили. Твоите дела са ни хлябът в нашите 
умове, сърца и души. Подскажи ни как да не бъдем маскари, как да обикнем 
българското. И ако всичко това, за което те примолих, е твърде много, моля те 
съгласи се за едно. От която и да е крайчица на света да ни гледаш, продумай 
ни, как да продължим делото ти? Какво да направим, за да можем с чиста 
съвест и гордост да се наречем българи? 

Вечна да е паметта ти.
Давид Димитров, 3. курс, спец. „Компютърни системи и технологии“.

Портрет на Левски, 1957 г.
Руска Маринова

Отличие
Сътрудникът на в. „Студентска искра“ Давид Димитров, студент от 3. курс  

в специалност „Компютърни системи и технологии“, спечели ново призово място  
в конкурс за есе в началото на 2021 г. 

В силна конкуренция Давид завоюва първо място (възрастова група над 18 години) 
в националния конкурс за есе на тема „Ти ни трябваш и днес, Апостоле…“. Конкурсът 
е организиран по повод 148-ата годишнина от гибелта на Васил Левски от Народно 
читалище „Елин Пелин – 1926 г.“ в село Бусманци.

Пожелаваме успех на Давид Димитров, който е призьор в няколко литературни 
конкурса.

Доц. д-р Мира Душкова, катедра БЕЛИ.

Из есето „Да си кажем кривиците“, Давид 
Димитров, 3. курс, спец. „Компютърни системи 
и технологии“.

Да си кажем кривиците 
Васил Игнатов Кунчев, известен като Апостола 

на свободата, е икона на българския възрожденски 
дух. Посвещавайки живота си, борейки се срещу 
многочислен потисник, той завинаги остава в 
българското съзнание като чист и свят.

Вече приел монашеството, той сваля любимото 
расо, с което служи на Бог и българската църква, 
полагайки нова клетва – „да работи по народната 
воля“. Самият той описва целия си живот с едно 
изречение в сетния си дъх – „каквото съм направил, 
полза народу е!“. 

Освен с разпалването на огъня в сърцата 
на хиляди българи за борба и жертвоготовност, 
дяконът оставя диря с незабравимите си думи, 

които съдържат вечен смисъл и до днес ни служат 
за пример. Те са нагледно доказателство, че Левски 
е познавал народа ни из основи и го е обичал силно, 
ревностно и безусловно. 

Уви, до ден днешен животът на Апостола 
остава недостижим пример за нас. Не ни остава 
нищо друго, освен да наведем глава пред неговата 
светла памет и да потърсим отговорност от самите 
нас. Защото за да се даде начало на новия живот, 
старите времена и нрави трябва да бъдат погребани.

За личността на Апостола на свободата се 
говори и днес. Поне от време на време. За неговото 
дело и завет – не толкова. Кривиците на нашето 
съвремие приличат на безпътици, по които се лутаме 
индивидуално. Вековният вътрешен конфликт 
между „Аз“ и „Ние“ виси на врата на българина 
като голям камък, който го тегли към бездънен 
кладенец.[...] 

Образът на дякона е образ и модел за подражание, 
от който България отчаяно и крещящо има нужда 
в наши дни. Уви, съвременният български будител 
е цвете, чийто корен е твърде голям за малката 
саксия.[...] 

Единствената правица, по която трябва да се 
водим, е да погледнем навътре в себе си. Да засеем 
нещо с любов в нашата градина, докато на уста ни 
е българска песен. Да се отдръпнем от чуждото и 
да целунем по румената буза родното. Заявявайки 
твърдо нашата позиция, да покажем, че сме готови за 
промяна и вече няма да позволим да бъдем лъгани. 
Тогава обръщенията на Апостола към нас няма да 
бъдат реторични, а ще имаме конкретен отговор. Ще 
изпълним не само най-големия идеал и завет, сила 
и порив за свобода, но и най-съкровената мечта на 
всички млади българи, пожертвали се през вековете 
в името на свободата – „Чиста и свята република“. 



14   МАРТ 2021

Клуб „Съхрани българското“ 
Всяка година университетският клуб „Съхрани българското“ към 

Русенския университет „Ангел Кънчев“ ни показва родолюбието, съхранено 
в паметта на предците ни, чрез своите изяви. Всяка година чрез различни 
мероприятия напомнят – Паметта и традициите трябва да се знаят.

На 20 февруари 2021 г. Клуб „Съхрани българското“ поднесе венец 
в Пантеона на възрожденците в Русе и почете паметта на загиналите за 
освобождението на града. В мероприятието взеха участие студенти от 
специалност „Български език и история“ и преподаватели от университета.

На 3 март 2021 г. по традиция студенти от клуба отбелязаха най-светлия 
празник на България – Освобождението от османско владичество. Те се 
включиха в планираното мероприятие за град Русе пред Паметника на 
Свободата, полагайки венец в памет на загиналите, завещали ни свободно 
Отечество.

Информацията е предоставена 
от гл. ас. д-р Ренета Златева, катедра БЕЛИ.

Състезание  
„Най-добър бизнес план“

В продължение на два дни през декември 2020 г. се проведе заключителната 
фаза на Националното онлайн състезание „Най-добър бизнес план“ между 
студентски екипи – бакалаври и магистри от държавните университети 
на Република Молдова. Международно жури, съставено от представители 
на четири европейски университета „Политехника“ – Букурещ, Румъния 
(координатор на проект ReSTART), Русенски университет „Ангел Кънчев“, 
Технически университет Кошице, Словакия, и Университетска франкофонска 
агенция, Букурещ, Румъния, оценяваха разработките на предварително 
номинираните топдесет студентски отбори и техните ментори. 

Преподаватели от факултет „Бизнес и мениджмънт“ в лицето на проф. 
д-р Диана Антонова, д-р Свилен Кунев и д-р Божана Стойчева (координатор 
на ReSTART за България) бяха поканени като експерти – представители на 
Русенския университет в международното жури за предварително оценяване 
на разработените бизнес планове, класиране на финалните участници и 
класиране на презентациите на финалистите. Двудневният 10-часов маратон 
се проведе в рамките на Проект ReSTART „Укрепване на предприемаческите 
и дигиталните умения на студентите и преподавателите в държавните 
университети и модернизация на висшето образование в Република Молдова“ 
(585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP). Консорциумът по проект 
ReSTART включва четири европейски партньори от страни-членки на ЕС и 
пет молдовски университета, разположени в различни райони на Молдова.

Екипи от по двама млади предприемачи от пет молдовски университета: 
Държавен университет „Алеку Русо“ – Балти; Молдовски държавен 
университет – Кишинев; Молдовска академия по икономика – Кишинев; 
Молдовски държавен аграрен университет – Кишинев; Държавен университет 
„Bogdan Petriceicu Hasdeu“ – Кахул, направиха едночасови презентации.

В подготовката, провеждането и оценяването на студентските бизнес 
идеи взеха участие деветте партньори по проекта. Журито бе единодушно 
в оценките си по предварително обявените 10 критерия и класира на първо 
място проекта „Респект ООД“ на Александра Ткаченко и съответно на трето 
място – „Култивиране на еко производство на лавандулово масло“ на Ана 
Вирлан, магистри от Държавния аграрен университет – Кишинев, а на второ 
място – Моon Light ООД (необикновеният ресторант) на студентката Юлия 
Макарчук от Държавен университет – Балти. 

Тригодишният проект RеSTART, започнал в края на 2017 г., e насочен 
към трайно повишаване на предприемаческите и дигиталните умения на 
преподавателите и студентите от петте най-големи държавни молдовски 
висши училища. Основан е върху споделяне на добри практики и експертиза 
от водещи европейски университети в областта на предприемаческото 
обучение: Политехника – Букурещ (Румъния), Русенски университет 
(България) и Технически университет – Кошице (Словакия). 

В работните пакети на проекта е включено разработването на учебни 
програми за магистърски и бакалавърски програми в професионалните 
направления „Администрация и управление“ и „Икономика“, които са 
базирани на стратегически партньорства и обмен на опит между деветте 
партньори. Приоритетните цели на ReSTART са да се подобри качеството на 
образованието и обучението в Молдовските университети, като акцентът 
е поставен върху инструментите за преподаване и обучение; методология, 
методически и педагогически подходи, основани на сътрудничество чрез 
иновативно дигитално обучение.

Експертизата от страна на екипа на Русенския университет е необходима 
и за предстоящите онлайн обучения на молдовските партньори, насочени 
към кариерно ориентиране на техните предприемачески и дигитални умения.

Информацията е предоставена 
от гл. ас. д-р Божана Стойчева, катедра МБР.

Съхрани българското свято и чисто
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На сбогуване с почетния доктор  
на Русенския университет 

академик Иван Радев
В юбилейния сборник, посветен на 70-ата му годишнина, в мемоарно-

изповедните страници акад. Иван Радев споделя: „… а аз не обичам спомените, 
бягам от тях почти както от споходилите ме сънища. И едните, и другите 
внасят смут в душата ми, раздвояват ме и сантиментално ме размекват“. А 
ето че вече спомените застават между нас. С техния език в минал контекст 
ровят в паметта, а времето е твърде малко, за да се подредят и да възпират 
завладяващата емоция от близостта с човека. Сега говорим с неговия дух 
и с книгите му. Те са неговата биография – с творческите мъки, с болката и 
радостта по отечеството, а и негова равносметка. Те са маршрути не само 
в творческия му път, но и за националната памет на България. 

Съдбата ми даде възможност да познавам по-отблизо този човек. 
Постепенно през годините тя така нареждаше обстоятелствата, че зачестиха 
личните контакти и взаимното опознаване. 

С радост, но и със светла тъга се връщам към срещите с Иван Радев. 
Първите бяха в аудиториите на Великотърновския университет – 

времето, което той определя като „минало свършено, когато професорът 
запомняше някои от своите питомци, но и те държаха да го запомнят 
за заедно прекараните години в сянката на хълма. Блажени времена! Не 
вярвам вече да се повторят“. Да, младият тогава професор четеше лекции 
по Българска възрожденска литература. Изправен пред многолюдната зала 
говореше бавно, прицелен, съсредоточен прелистваше пред нас тази избрана 
литература и така пресъздаваше автономното духовно пространство на 
Възраждането. По негови поръки всеки петък четяхме в университетската 
библиотека първо като задължение, а след това, постепенно и с увлечението 
на откриватели, съзнавайки или не, че у нас се формира историчността 
на мисленето. Разбирахме, че трябва да отговорим според силите си на 
респектиращото професорско присъствие. Така се учехме на академизъм, 
на отговорност, на съдбовна принадлежност към общността. 

Трябва да се знае и помни, че акад. Радев имаше не само своята авторитетна 
катедра Българска литература във Великотърновския университет, но и 
своята катедра в Русенския университет. Почти всички филолози от Катедрата 
по български език, литература и изкуство сме негови възпитаници. Той 
помогна да проходи и да се развие хуманитаристиката в Русе и в този смисъл 
неговото присъствие е знаково, с мисия. „Трябва да я спасяваме!“ – повтаряше 
и заедно с нас градеше. Защото знаеше – има ли здрав темел, къщата ще 
издържи на стихиите. Помагаше със здрава десница и жилав дух, като 
побратим, с опита, с личния, преподавателския и научния си авторитет. Още 
в далечната 1994 година подкрепи Научния център по фолклор и литература 
„Св. Димитър Басарбовски“, като пое научното ръководство на сесията 
„Библията в европейската фолклорна и литературна традиция“, посветена 
на 1130 години от покръстването на българите. Така се появи и книгата 
„Библия, фолклор, литература“, издадена от Университетското издателство 
на Великотърновския университет. През учебната 2002-2003 година стартира 
специалността Български език и история. Още в самото начало професорът 
застана зад учебната катедра като титуляр по Българска литература през 
Възраждането. Първите ни випуски имаха редкия шанс да слушат един от 
големите в литературата ни. А той безотказно, по преподавателски служеше. 
Защото имаше трудни години, когато се сблъсквахме с административната 
ценностна система; имаше трудни зими със студени зали, с тежки пътувания, 
а чантите, пълни с книги – дар за колегиума и университетската библиотека. 
Но пък всички бяхме по-млади, топлехме се от вкуса на живота. 

Ето една анекдотична ситуация: януари, зимна сесия. Студентът е 
изтеглил билет за публицистиката на Ботев – една от любимите теми на 
Радев. Отговорът се очаква с видим интерес. Но той не идва и не идва. 
Препъва се в две заглавия и … мълчание. „Сега с асистент Донева ще Ви 
дадем възможност да се сдобиете с положителна оценка, ако ми кажете 
още едно заглавие на Ботева творба.“ Аз се смаях от този неочакван жест, а 
студентът се замъчи да подскочи, усетил трамплина. „Това ви чака“, подсеща 
го Радев. „Аз, господин професор, знаех, че това ме чака. Защо съм дошъл 
да Ви губя времето – и аз не знам!“ Стана и излезе.

Акад. Радев е до катедрата и в научното й израстване. Бях негов асистент, 
а впоследствие той стана научен консултант на докторската ми работа. С 
неговите идеи за проекциите на литературата, с указания за прецизност, но не 
с налагане на концепции – свободно преминах по трасето на изследователя. 

Той беше на всеки завой и изненадващи срутвания, прям и откровен, за 
да напомни, че има още изкачване и е рано да се гледа от високото надолу. 
„Давайте, давайте, пишете, не спирайте!“ Честна, принципна, безкомпромисна, 
задължаваща отговорност. Темата „Библията и българската модерна 
драма“ отвеждаше в перифериите на литературния процес и постепенно 
се уплътняваше с движението към центъра. „Няма незначителни автори и 
книги. Просто има автори от втори и трети ред. Но и те са на етажерката, 
чакат някой да ги съживи и да ги предложи на литературния свят.“

Неоценима е неговата помощ за разработвания от катедрата през 2012 
година дългосрочен проект за написване на история на литературния живот 
в Русе. Заедно с проф. Пламен Дойнов (тогава доцент) изнесоха основните 
съобщения в научния семинар „Методологически проблеми на историята 
на литературата“. А този проект, работата по който продължава и днес, се 
оказва основа на важни, навременни научни изследвания, покриващи бели 
полета в българската литература. 

Арнаудовите четения, провеждани в университета от 1998 година 
насам, бяха и повод за радостни срещу между съмишленици. Сред тях са 
и професорите Пенка и Иван Радеви – участвали с пленарни доклади, с 
работата на секциите и в разискванията на семинарите. 

Спомням си, в телефонно обаждане през октомври 2018 година каня Иван 
Радев да се включи в отбелязването на 140-ата годишнина от рождението 
на Михаил Арнаудов – ще има ли възможност и пр. „Как няма да дойдем с 
Пенка? Сърцето ми проигра! Ще докуцукам и ще дойда. Това е най-малкото, 
което можем да направим за него. Арнаудов толкова ни е дал, ние поне да 
го преговаряме от време на време, да не го загубим, че и ние ще потънем.“

Към катедрата беше създадена студентска научна лаборатория за 
изучаване на езиковото наследство на Йордан Вълчев, ръководена от доц. 
Руси Русев. Щедрото дарителство на г-жа Владка Вълчева беше резултат и от 
препоръката и съдействието на акад. Радев да се предостави на лабораторията 
част от архива на писателя. 

Русенският университет оцени подкрепата му и възрожденското му 
съзидателно стоене в науката и на 4 юли 2006 година го обяви за свой Почетен 
доктор. За пръв път в историята на известния със силните си технически 
традиции университет хуманитарист е удостоен с тази титла. „На какво го 
дължа? Предполагам, че русенският ректор, доц. Марко Тодоров тогава, е 
сънувал среща с духа на възрожденеца Ангел Кънчев.“

Усмихваме се и ние заедно с него. 
Макар че в последните години той беше по-тъжен, по-скептичен, понякога 

стъписан, но за него не настъпи времето, когато човек започва да се отказва. 
Продължаваше да търси и пише. Питала съм го „Кога успяхте да напишете 
и това?“. „Разменям книги за години, Велислава!“

„…Дано успея да си напиша това, което ми е дадено…“ е последното 
изречение от юбилейния му сборник. Собствено усещане за продължителност 
и предчувствие на човек, комуто е посочено, че е избран да пази българското 
име и памет.

Това му е дадено! 
Материалът е подготвен 

от доц. д-р Велислава Донева, катедра БЕЛИ.

Той бе един от нас

Академик Иван Радев и доцент Руси Русев  
по време на научна дискусия в Русенския университет, 2009 г.
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Университетски спортен център представя...

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

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

Книжарницата на Русенския университет е спътник и приятел 
на студентите и препода-
вателите през годините, 
като докосва търсещите 
със събраните знания. 

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

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

Вашите  
нови книги

Премиерен катерачен маршрут „75 години Русенски университет“
В последните дни на юбилейната за Русенския 

университет 2020 г. успешно приключи една 
от най-атрактивните дейности, включени в 
цялостния календар на празничните събития, 
общоуниверситетски и факултетски инициативи, 
студентски и спортни прояви за честване на 75-
ата годишнина на Русенския университет, 65-ата 
годишнина на университетския спорт и 60-ата 
годишнина на СТПД „Академик“. 

Трасиран и екипиран по правилата на UIAA 
(Международната федерация по катерене и 
алпинизъм) бе премиерен катерачен маршрут на 
скалите до хижа „Алпинист“ край с. Басарбово. 

Турът е с дължина 23 м, изключително интересен 

и техничен. Той e от високата предполагаема 6-а 
категория по единната класификация на UIAA и 
ще носи името „75 години Русенски университет“.

Екипирането на маршрута е извършено с 
дълготрайни неръждаеми материали, отговарящи 
на съответните стандарти. Поставени са съобразно 
посочената от производителя технология. 

Главният инициатор за новото предизвикателство 
за катерачите от Русе, страната и съседна Румъния 
е опитният алпинист, председател и треньор 
на Клуба по спортно катерене и алпинизъм 
„Академик“, Теодор Стойчев. 

Първото премиерно изкачване по новия тур 
е осъществено на 3 януари 2021 г. от инж. Георги 

Георгиев, докторант в катедра „Компютърни 
системи и технологии“, който също е участник 
в екипирането на маршрута.

Новият тур на катерачите стана възможен 
с подкрепата на Русенския университет, който 
осигури специалните клинове, лепила и други 
съоръжения за екипиране на маршрута. За успеха 
активно съдействаха Университетският спортен 
център и Спортно-туристическо и природозащитно 
дружество „Академик“.

Материалът е подготвен  
от доц. д-р Руси Минев и Стефан Георгиев.


