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Предприемаческата амбиция на академичната мисъл
Доц. д-р Рада Кършакова
На 20 май 2014 г. на
посещение в Русенския
университет бе експертна
група от Организацията за
икономическо сътрудничество
и развитие (ОИСР) към
ООН. В нейния състав
у час тв ах а: проф. д-р
Мария-Хелена Назаре –
президент на Европейската
университетска асоциация
(EUA) и преподавател
в Университета Авейро,
Португалия; проф. Гералд
Браун – почетен професор
на университета в Рощок,
Германия; Андреа-Розалинде
Хофер – отговорен сътрудник
на ОИСР по промоцията на предприемаческите
университети в Европа; Ивана Радонова от
Дирекция „Висше образование”, МОН.
Експертната група проведе срещи и разговори
във връзка с проучването на опита и добрите
практики на Русенския университет в развитието
на предприемаческите умения сред студентите и
подпомагането им да стартират собствен бизнес
след завършване на висшето си образование. По
този начин Русенският университет се включи
в проекта HEInnovate, целящ установяване на
ключовите предизвикателства и бариерите пред
функционирането на европейските университети
като „предприемачески” университети.
Като резултат от изнесените презентации
и осъществените интервюта с академичното
ръководство на университета, с екипа от Факултета
по бизнес и мениджмънт, ръководителите на
Центъра за продължаващо обучение, Центъра
за кариерно развитие, Центъра за трансфер на
технологии, студенти и работодатели, експертите
изразиха изключителна удовлетвореност от
постигнатото в областта на предприемачеството

в Русенския университет. Своите наблюдения те
възнамеряват да отразят в експертни доклади,
които ще бъдат представени на специална
конференция в МОН през есента.
Русенският университет е един от петте
университета в България, избрани да споделят
своя опит в развитието на предприемаческата
култура сред своите студенти – сериозен атестат
за натрупания преподавателски и изследователски
опит в това отношение.
Като президент на Европейската университетска
асоциация проф. Назаре поздрави ректора проф.
Белоев за активното членство на университета в
тази организация и участието му в ежегодните
й събития и инициативи. Проф. Белоев на свой
ред връчи на проф. Назаре кристалния знак
на Русенския университет. Този жест е знак на
дълбоко признание за приноса на асоциацията
в развитието на европейското образователно
пространство и за нейната подкрепа за успешното
интегриране на Русенския университет в това
пространство.

Студенти – победители

На 24.04.2014 г. ректорът на университета –
проф. дтн Христо Белоев, бе избран за почетен
гражданин на Русе от Общинския съвет на града.

На 21 май академичната общност посрещна
екипа на Русенския университет, участвал в
юбилейното издание на Shell Eco-marathon Europe
2014 със студентския електромобил „Ракета”.
Нашите студенти са най-добре представилите се
от българските участници в маратона.
„Ракета” се класира на 23-то място в състезанието
на Shell в Холандия. Независимо от краткото време
за подготовка и от факта, че това е първо участие
на Русенския университет в международното
състезание, студентският отбор презентира
най-успешно България. От българска страна в
екомаратона се включиха опитните екипи на
Технически университет–Варна и Професионална
гимназия по селско, горско стопанство и туризъм
„Н. Й. Вапцаров” – Чепеларе.
„Ракета” е творческо дело на 15-членен екип
от преподаватели и студенти на Транспортния
факултет. За дебюта на Русе и университета

Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.

Скъпи читатели,
Тържеството на славянската писменост и
култура е най-светлият и обичан български
празник. В три изречения Пенчо Славейков
ни завещава силата на нашите писмена:
„Езикът ни е дивен. И в него е залогът на
онова хубаво, което ние ще създадем. Во
всяка негова дума има меч, млат, длето
и мускули!”.
Нека пренесем през учебните зали,
научните лаборатории и библиотеките
любовта към знанието и науката в младите
хора. Стъпки, които обещават да преобразят
живота ни, страната ни и нас самите.
Когато словото е силно, духът ще е
буден! А словото е начало – на светлина и
разум, на творчество и мъдрост. Словото
сме самите ние!
Аз, Буки, Веди, Глаголи, Добро, Есть... „Аз
творя чрез буквите доброто на хората” –
така може да се интерпретират началните
букви на глаголицата днес. Така е възможно
всеки от нас да допусне до себе си и
почувства посланието на братята Кирил
и Методий. Да види своето място и роля в
обществото, да открие призванието си и
да остави послание чрез буквите и думите.
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор
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в 30-ия Shell Eco-marathon те се довериха на
21-годишната Сюзан Мехмедова и 23-годишния й
колега Виктор Стоянов. Влизането на студентите
в надпреварата стана възможно с финансовата
подкрепа на Русенския университет и общинска
фондация „Русе – град на свободния дух”. Найдобрият техен резултат е 168,27 km с 1 kWh
електроенергия. Честито!

2

Доц. д-р Рада Кършакова
100 фирми представиха в Русенския университет техника, технологии,
стоки и услуги на XVI Русенско изложение за автомобили, земеделски машини и инвентар, електроника, IT техника и машиностроителна индустрия.
XVI издание на традиционната проява утвърди широкия му
технически профил. Специални гости на откриването бяха: зам.министърът на земеделието Бюрхан Абазов; областният управител
Венцислав Калчев със заместниците си; кметът на Русе Пламен
Стоилов; председателят на Общинския съвет засл. проф. Васил
Пенчев; гости от Румъния. В поднесените приветствия към ректора
проф. Христо Белоев и 4-те инженерни факултета – организатори
на техническия панаир, бе подчертана неговата уникалност като
средище за наука,
бизнес и инженерно обучение.
За 16-те си години развитие
то се превърна
в интелектуална
борса за обмен
на технологични
идеи във все поразширяващия
се спектър от
индустрии.
През 2014 г.
за първи път се
включиха и фирми от сферата на
машиностроенето.
„Тази година са 4,
но вече имам заявки за изданието през 2015 г., когато ще са поне два пъти повече”, съобщи
доц. Бранко Сотиров, декан на Машинно-технологичния факултет. На
16 май в халето на Учебно-производствения завод се проведоха учебни
демонстрации на експонатите с участието на студенти от различните специалности на факултета. Бяха демонстрирани възможностите на машини
с ЦПУ и на CAM продукт Espri на фирма HAAS Automation. Студентите
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тар, средства за растителна защита, градинска техника, напоителни системи и
други стоки и услуги за селскостопанското производство бяха позиционирани
в двора на университета. Дистрибуторите на земеделска техника показаха
енергетични машини на фирмите „Клаас”, „Джон Диър”, „Кейс”, „Ламборджини”, „Челинджър”, „Валтра”,
„Дойц”, „Фогел”,
„Щаер”, „Кубота”,
„Щил”, „Лемкен”,
„Амазоне”, „Беларус”. Участваха
производителите
на прикачен и
навесен инвентар
„Мадара Груп”–
Шумен и „Раломекс”–Завет,
чиято продукция се продава успешно и извън България.
Изложени бяха машини за семепочистване и обеззаразяване на „Вема” ЕООД–Враца. Фирмите „КВС-Агро” и
„АгроБиоСтим” ООД–Каварна се включиха с торове и
препарати за растителна защита. По традиция в Експото
добре бе представена и градинската техника на „Щил”.
Електронната, управляващата, компютърната и
телекомуникационната техника бе разположена във
фоайето на Ректората. IT браншът и телекомуникациите
бяха презентирани от „Делта” ООД, Джи Ел Си ЕАД,

„Сектрон” ООД, „Стемо” ООД, „Тераком” ООД, Ен Ер Джи Софт ЕООД,
„Нетуоркс–България”, СОТ-Русе ЕООД и GIS. От областта на електрониката, автоматиката и електроенергетиката участваха „СЕТ ПиСиБи
Технолоджи” ООД, „Мастер” ООД, „Дианел” ЕООД, „Еликом Електроник”,
„Рик Инженеринг” и „Датекс” ООД.
В дните на изложението всички инженерни факултети организираха редица
инициативи с партньорите си от бизнеса в полза на студенти и докторанти.

се запознаха с инструменталната екипировка на шведския производител
SANDVIK Coromant, с изделията на АТЛАС КОПКО ЛИФТЪН за производство на компресорна техника и с продуктите на японската фирма
SMC, която е водеща в автоматизацията на производствени процеси с
пневматични и хидравлични елементи.
Посетителите видяха новите модели на „Шевролет”, „Нисан”, „Опел”
и „Грейт Уол”, разположени пред „Канев Център”.
Целият спектър на обработващата техника за земеделието, прикачен инвен-
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Награди „Русе – 2014” и университетът
Проф. д-р Михаил Илиев

Раздел „Цялостен принос и
дългогодишна дейност в областта
на висшето образование и наука“

Доц. д-р Таня Грозева

Раздел „Висше образование и наука“

Почетно отличие „Неофит Рилски”

Министерството на образованието и науката удостои с почетно отличие „Неофит Рилски” за
2014 г. гл. ас. Стефка Караколева от катедра „Приложна математика и статистика” за високите й
професионални постижения в системата на народната просвета.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Доц. д-р Рада Кършакова
Студентски творения на роботи сумисти,
роботи танкове, роботи – предаващи образ с
камера в реално време, робот фреза, летящи
платформи, както и бъдещи медсестри, които

мереха кръвно налягане, грабнаха вниманието
в Деня на отворените врати в Русенския университет на 27 март.
Над 10 щанда с кандидатстудентска информация и демонстрационни постановки
предложиха факултетите и филиалите на университета по време
на обичайното
събитие. Основни
консултанти на
посетителите бяха
студенти, докторанти и млади
преподаватели
от ра злични
специалности.
Със свой щанд
се представи и
Международно
сътрудничество,
което предлагаше
подробна информация за студентските мобилности на университета.
Безспорно най-интересни за гостите бяха
демонстрациите. Бъдещи медицински сестри
измериха кръвното налягане на зам.-ректора
по учебната дейност – проф. Михаил Илиев,
и отчетоха моменталното му покачване при
появата на ректора – проф. Белоев.
На щанда на Машинно-технологичния

факултет бяха изложени най-новата летяща
платформа с дистанционно управление и двете нови разработки на минироботи – танк и
електронна фреза, управляваща три процеса
на настройка и задвижване на инструмента
за фрезоване. Те са творения на дипломанти
и студенти от клуб „Робот”, в който бъдещите
инженери работят заедно със свои колеги от
факултет ЕЕА.
На демонстрационната платформа на факултет
ЕЕА публиката с огромен интерес наблюдаваше
борбата на роботи сумисти, както и робот с
монтирана камера и управление от GSM-а на
своя създател – студент. Камерата предаваше в
мобилния му телефон картина в реално време.
Забавна гледка представляваха и роботчетата,
които абсолютно прецизно и с голяма скорост
се движеха по сложно начертана траектория.
Стана ясно, че студентите почти са завършили
напълно нов модел на този вид робот, който ще се
движи с 6 м/сек. Те показаха и новия си прототип
сумист, спечелил първа награда на Националното
студентско състезание по роботика в София на
24 март. От тази надпревара членовете на клуб
„Робот” донесоха на Русенския университет 8
отличия – 2 първи, 5 втори и 1 трето признание.
Завършващи студенти от Бизнес факултета
разказаха на кандидат-студентите
своите впечатления от следването
си и обясниха
предимствата
на предлаганите специалности. Този подход
бяха възприели и
други факултети.
Съвсем логично Аграрно-индустриалният и
Транспортният
факултет бяха
изнесли демонстрационната си техника на площада пред
„Канев Център”.
Десетки посетители на Деня на отворените
врати спечелиха и разнообразни награди от
томболата, изтеглена след представянето на
университета в голямата зала на „Канев Център”, където студентски състави показаха свои
музикални и танцови умения.

Добра кариера,
добър живот
Тринадесетото издание на Национални
дни на кариерата: Добра кариера, добър
живот, организирано от JobTiger, „Нестле
България” и Русенския университет, се проведе по традиция през месец април. Десетки
студенти разгледаха щандовете на 27-те фирми и организации от цялата страна. В дните
преди откриването управителят на JobTiger
Светлозар Петров и представителката на
„Корпоративни комуникации” на „Нестле
България” Христина Тошкова проведоха серия
обучения на студентите по всички аспекти на
кандидатстването за работно място, включително
тренинги за поведение по време на интервю.
Организациите дадоха информация относно
предлагането на практики, преддипломните
стажове, като посочиха и изискванията си за
обявените свободни работни места.
По данни на Кариерния център на университета студентският интерес към форума
расте, тъй като повечето фирми и организации
предпочитат да наемат висши специалисти,
които са придобили известен опит по специалността от проведена практика или стаж.

Doctor Honoris Causa

Проф. дтн Валентин Недеф – ректор на
The Vasile Alecsandri University of Bacau, Румъния, е 39-ият почетен доктор на Русенския
университет. Титлата DHC му бе присъдена
през януари с решение на Академичния съвет.
На тържествена церемония на 11 март той бе
удостоен от ректора – проф. дтн Христо Белоев,
с диплома, почетен знак на университета и
символна статуетка.

Университетът в Бъкау е един от най-активните партньори на Русенския университет
в международната дейност и това се дължи
основно на инициативите на неговия ректор. В
сътрудничеството между двата университета
от българска страна са водещи факултетите
Аграрно-индустриален, Обществено здраве и
здравни грижи и Филиал – Разград.
Проф. Недеф е изявен учен в областта на
механизацията в земеделието, хранителновкусовата промишленост и екологията, има
повече от 270 научни труда в престижни румънски и международни издания. Носител е
на златни медали от международни изложби
за открития, научни изследвания и трансфер
на технологии.
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Научни форуми

Конференция по електронно обучение

Русенският университет бе домакин на Петата национална
конференция по електронно обучение във висшите училища на 16
май 2014 г. В събитието, открито от симфоничен квартет, участваха учени и експерти от БАН и Министерството на образованието
(организатор на форума), от
Русенския, Лесотехническия
и Тракийския университет,
техническите университети
в Габрово и Пловдив, медицинските университети във
Варна и Плевен, Бургаския
свободен университет, Стопанската академия в Свищов
и други висши училища. Основната цел на конференцията бе да бъдат обменени идеи
и успешни практики в иновационните образователни
технологии. Бяха представени и резултатите от реализирането на проектите за развитие на електронните форми на
дистанционно обучение в различните университети.
Конференцията се проведе в 4 секции, в които се представиха над 50 доклада. Бяха присъдени и награди The Best Paper на доклади, излъчени като най-добри в секциите, гласувани от самите
участници.
Пленарни доклади изнесоха Марин Маринов от НБУ за – „Eобучение по математика със системата Mathematica”, и Орлин Кузов от МОН за – „Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката
на Р България (2014–2020)”.

Фонд „Научни изследвания“
духът на младата мисъл
През изтеклата 2013 г. екипи от преподаватели и докторанти разработиха 47 научни проекта, резултатите от които бяха представени на
традиционна изложба от постери във фоайето на Ректората през март
2014 г. Жури, назначено от ректора, излъчи 8 от тях като най-добре показващи същността и ефекта от съответния проект чрез подходящ дизайн. На 7 постера бе присъдена първа награда, а един бе отличен със
специален приз.
Постерите, заслужили първото място, разкриха проекти от различни области на знанието и университетските практики. Особено
внимание привлече „Създаване на виртуален тримерен модел на средновековен град Червен”, изпълнен от екип на доц. д-р Цветомир Василев.
На енергоспестяващите технологии при рязане на металите бе посветена разработка под ръководството на проф. д-р Иван Колев – „Оптимизация на параметрите на рязане при струговане по критерий консумирана електроенергия”. Постерът на проект на Филиал–Разград с
ръководител доц. Цветан Димитров илюстрира „Нови цветове керамични прахове с участието на редкоземни елементи”. Постерът на проект, оглавяван от доц. д-р Петко Машков, показа постиженията от проучването върху излъчватели за видима и инфрачервена спектрална област и възможностите за приложението им в промишлеността. Награден бе и постерът на проект, изследващ възстановителните покрития
върху износени чугунени детайли на аграрно-индустриална техника, с
ръководител доц. д-р Даниел Бекана. Екипът на доц. д-р Павел Витлиемов от Бизнес факултета демонстрира новосъздадена студентска научноизследователска лаборатория, а благодарение на доц. д-р Таня Грозева бе представена дейността на художественотворческите колективи
на Русенския университет.
Материалите на стр. 4 са предоставени от проф. д-р Ангел Смрикаров

Майски научни форуми
Традиционно през месец май във всички факултети и филиали на
университета се провежда Студентскатач научна конференция, в която
участват студенти и докторанти от университета. Изнесените над 240
доклада се публикуват на хартиен носител в сборник научни трудове.
Те са достъпни и в електронен вариант на сайта на университета. Броят
на сборниците със студентски реферати е приблизително равен на броя
сборници с доклади от Научната конференция – показател за много доброто ниво на подготовка и научна работа на студенти и докторанти.
И тази година през месец май всички факултети и филиали на университета организираха научни мероприятия – конкурси, състезания,
олимпиади, даващи възможност за творческа изява на младата академична мисъл. Майските празници завършиха с вечери на специалностите, на които представители на бизнеса обичайно изнасят доклади
за перспективите в развитието на съответната област и се награждават
отличните студенти, участниците в Студентската научна конференция
на Русенския университет и в специализираните изложби, както и победителите в олимпиадите.
Във Филиал-Силистра ежегодно се провеждат и Майски научни
четения, включващи следните тематични направления: езикознание и
чужди езици; литературознание и история; педагогика, психология и
методика; инженерни науки.

Регионален академичен център Русе

Целта на центъра (РАЦР), официално открит на 13 май 2014 г., е
да свързва индустриални фирми с изследователски екипи на БАН и
университета за решаване на конкретни производствени проблеми.
На откриването присъстваха: председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров; ректорът проф. Христо Белоев; главният координатор на
регионалните академични центрове, създадени от БАН в партньорство
с висши училища чл.-кор. проф. Димитър Димитров; д-р Стефко Бурджиев – координатор на Русенския академичен център. Действащите
центрове в страната са вече 14, а проф. Белоев съобщи за основаването
на такъв и на територията на Филиал – Разград. В русенската структура
членуващите институции са 29. Към тях се присъедини и Община Гюргево,
чийто кмет Николае Барбу подписа споразумението и меморандума.
В изказването си при откриването на научния форум „Зелената
икономика и индустриалният бизнес” акад. Воденичаров постави акценти върху най-важните идеи, представени в разработения от БАН
проект „Възгледи за основните национални цели и устойчиво развитие
на България”, предложен за обсъждане от правителството, Народното
събрание и президента.
Според акад. Воденичаров България може да развие икономиката
си подобно на Южна Корея и Сингапур, които от крайна бедност достигат водещи позиции в световен план. Това обаче според него може
да стане факт само ако страната ни постигне съгласие по националните си цели. „Духовността, възпитанието и образованието са опорите
на националната култура”, подчерта той. Като немаловажна спънка
академикът изтъкна демографския проблем, за чието преодоляване
трябва да се повиши стандартът на живот. Този стандарт зависи от
икономическия растеж в сфери, за които страната ни има потенциал:
възстановяване на екологичното селско стопанство чрез отглеждане на
подходящи за климатичните ни условия култури, и то във взаимовръзка
с животновъдството и преработващите хранителни индустрии; развитие
на туристическата индустрия на основата на богатите ни минерални
извори и превръщането на България в рехабилитационен център на
Европа; реиндустриализация на специализираното ни машиностроене
и компютърните технологии. „По нашите земи виреят над 180 лечебни
растения – посочи акад. Воденичаров – Те са безценна природна суровина за производство на лекарства и хранителни добавки и потенциал
за развитие на перспективна индустрия.” Той обърна внимание върху
необходимостта – с цел осигуряване на диалог между науката и индустрията, от изготвяне на няколко липсващи сега закона – за публичночастното партньорство, за иновациите и за създаване на държавен
гаранционен фонд за индустриалците, за да се стимулира внедряването
на иновациите в производството.
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Факултетът-майка на 60 години
За своя шестдесетгодишен юбилей Аграрно-индустриалният факултет бе удостоен с плакети на Община Русе и на Русенския университет.
Той получи поздравителни адреси от министър-председателя Пламен Орешарски и министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков.
Поздравителни адреси връчиха областният управител Венцислав Калчев, зам.-кметът Димитър Наков и председателят на Общинския
съвет – засл. проф. Васил Пенчев. Тракийският университет подари на факултета икона на Св. Георги, за да го води смело през превратностите
на бъдещето.
Ръководството на факултета изрази признателността си към всички бивши декани и ръководители на катедри през 60-те години развитие,
като ги удостои с Юбилеен знак. Сред тях бе и настоящият ректор на университета – проф. Христо Белоев.
Ванина Грозева, магистратура Европеистика
и публична администрация
Кой не иска да научи житейската история на
своята майка – къде се е родила, как е растяла, кога
се е влюбила? Семпли човешки въпроси, които
всеки си задава, а най-вярно на тях би отговорил
свидетелят на дадената житейска съдба.
За Русенския университет факултетът-майка
е сегашният Аграрно-индустриален факултет,
а живият свидетел – разказвач на случилото се
през първите 50 години, е доайенът – заслужилият
професор Иван Неделчев.
Той нарича себе си „баш
ветеранът”, тъй като между
живите е с най-голям стаж
в университета.
Разгледах и прочетох
почти всички записки на
проф. Неделчев, в които
срещнах много човешки
съдби и истории, повратни
моменти и заплетени
ситуации с преподаватели и
студенти – чисто човешки
разсъждения на автора
(позволявам си да цитирам
някои от тях). Във всички
тях прозира една нишка,
която е здрава и до днес –
нишката на стремежа в
Русе да има образователен
център, и то не какъв да е, а истинска „ковачница
на кадри”.
В началото се е започнало от нищото, с много
малко средства, но с много любов и ентусиазъм.
И тогава са звучали Gaudeamus igitur, Juvenes dum
sumus... („Да се веселим, докато сме млади...”) и
„Пред нас са блеснали житата, окъпани от топъл
дъжд...”, а тези, които са ги пеели, днес въздишат
по отминалата младост.
Било е през пролетта на 1954 г., когато с
решение на Министерския съвет Факултетът
по механизация и електрификация на селското
стопанство към Селскостопанска академия
„Георги Димитров” – София се премества в
Русе и се обособява в самостоятелно висше
учебно заведение – Институт по механизация и
електрификация на селското стопанство (ИМЕСС).
Институтът започва своето съществуване с 337
студенти, които пристигат на 2 октомври 1954 г.
с влак от София.
Така се ражда майката, без да предполага
колко трудна ще бъде съдбата й, колко много
ще бъдат децата й и каква преклонна възраст
ще доживее!
Всъщност историята на тогавашния институт
съвпада с историята на факултета-майка, защото
през първите 11 години той е бил единствен.

В началото се решават важни въпроси,
свързани с кадровото укрепване, осигуряването
с учебни пособия, изграждането на сграден
фонд и лаборатории. В този процес участват
както преподавателите, така и студентите.
Годините са трудни, но успехите идват един
след друг – израстване на кадрите, увеличаване
броя на студентите, развитие на нови катедри
и специалности, построяване на централната
сграда и на нови учебни корпуси, спортна база,
общежития, студентски стол...

Факултетът по механизация и електрификация
на селското стопанство обучава в началото по
две специалности – Механизация на селското
стопанство и Електрификация на селското
стопанство.
Изградената лабораторна база и оформеният
преподавателски състав позволяват през 1959 г. да
се прехвърлят част от студентите първокурсници
на МЕИ-София от Технология на машиностроенето
и металите и Двигатели с вътрешно горене на
обучение в Русе. С това броят на специалностите
се увеличава на 4 и институтът се превръща от
тясноспециализиран в институт с по-широк
машиностроителен профил. Броят на студентите към
тази дата достига 945 души, а на преподавателите – 93.
Майката ражда първите си три деца, като в
годините се появяват новите инженерни факултети:
Машинно-технологичен (1966 г.) – тогава броят на
студентите достига 2495, а на преподавателите –
120; Електротехника и електрификация на
селското стопанство (1974 г.) 50 3588 студенти и
348 преподаватели; Автотранспортен факултет
(1987 г.) и т.н.
Претърпява промени и името на висшето
училище – ВИМЕСС, ВСИ, ВИММЕСС, а в
по-късни години – ВТУ „Ангел Кънчев”, днес –
Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Радикалната промяна в българското
земеделие след 1990 г., както и стагнацията на
машиностроителното производство, налагат
промени и в обучението, като през 2006 г.
Факултет Механизация на селското стопанство
е преименуван в Аграрно-индустриален.
Днес факултетът-майка е с девиз „Традиция с
бъдеще”. Звучи актуално, модерно и стойностно.
Традициите са 60-годишни, а бъдещето е в ръцете
на онези над 1000 студенти и докторанти, които
се обучават пак при същата тази майка, която в
годините понесе и бурите, и слънцето,
и вятъра, и пороите, калява се в много
битки.
Факултет Аграрно-индустриален
дава на университета няколко успешни
ректори, включително и настоящия,
в него „израстват” много доценти,
професори, бъдещи преуспели
бизнесмени, ръководни кадри и
специалисти. Той е първият, поканил
немски експерти от фирма „Клаас”,
оборудвала зали и дарила много
техника за учебни цели. Той е стожерът
в акредитациите на професионални
направления Машинно инженерство
и Общо инженерство. Той отговаря
и учебно-методично за филиала на
университета в град Разград.
Много са първите неща, които са
тръгнали оттук, а естествено допълнение
към Земеделска техника и технологии са утвърдилите
се вече във факултета специалности: Мениджмънт
и сервиз на техниката, Промишлен дизайн,
Климатизация, хидравлика и газификация,
Екология и техника за опазване на околната
среда, Аграрно инженерство и Растениевъдство.
За своята 55-годишнина факултетът инициира
пренасянето от Парка на младежта в двора на
Русенския университет на Паметника на вечния
студент, който е „живият свидетел” на студентския
живот от десетилетия. Сякаш с това факултетът
завещава на университета цялата си история…
Факултетът прави ежегодно и Изложение
на земеделска техника, което от няколко години
прерасна в Русенско изложение и още веднъж
показва как „родителят” дава примера, а после
се радва децата му да го догонват и дори да го
изпреварват.
Майката ежедневно посреща и изпраща млади
и стари, плаче и се смее, гради и старее!
Майката е модерна и достолепна, с побелели
коси, но красива и изящна, както винаги. Отново
е разгърнала крилете си над всички, с цялата си
обич и благородство в името на идеята, с която
самата тя се е родила!
Горда майко, честити 60 години!
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„Бизнес и мениджмънт“ празнува 20-и рожден ден
Доц. д-р Емил Трифонов, проф. д-р Диана Антонова
С церемония по подписване на споразумение за учредяване на Интермодален транспортен и логистичен клъстер – Русе започнаха тържествата в чест на 20-годишнината на факултет „Бизнес и мениджмънт”
(ФБМ). Създаването на клъстера бе обявено на пресконференция преди
старта на празненството.
Интермодалният транспортен и логистичен клъстер – Русе е първият в Дунавския регион на България, който обединява усилията на бизнеса, публичната власт и академичната общност за стратегическо развитие на речния,
железопътния и
а втомо б и л н и я
транспорт в посока създаване
на интермодална транспортна
мрежа. Той се учредява по проект
INTRAREGIO
(„Създаване на интермодална транспортна мрежа чрез основани на знание регионални изследователски клъстери”), финансиран по Седма рамкова програма и обединяващ 18 транспортни компании, институции и
университети от Испания, Германия, Турция, Италия и България. Подписи под споразумението положиха ръководни представители на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”, „Параходство
Българско речно плаване”, „Холдинг Български държавни железници”,
„Холлеман България”, „Донау Транзит” и Русенския университет.
В тържественото си слово пред Общото събрание на ФБМ доц. Юлиана Попова открои най-важните етапи в развитието на факултета и неговите постижения. Проф. Белоев го удостои с плакет на Русенския университет, а кметът Пламен Соилов – с плакет на Община Русе. Факултетът прие поздравления и от областния управител, декани на факултети и
дирекции.
Доц. д-р Емил Трифонов награди участниците в конкурса за бизнес идеи Smart Pitch, организиран от клуба по предприемачество Start It

Smart-Русе в партньорство с ФБМ на Русенския университет. На първо
място бе приложението „НавиСкоп”, помагащо в навигирането и насочването на телескоп към предварително избрано космическо тяло. „НавиСкоп” е създаден от Михаил Станев и Симеон Стефанов. На второ място се класираха два проекта, разработени от един екип – Атанас Атанасов
и Васил Воденичаров. Това са електронен четец за незрящи и приложение
ARF3D за визуализиране в 3D формат на артикули от каталог за мебели.
Третата позиция зае приложение Matura BG, даващо възможност на зрелостниците да се подготвят по-добре за държавните изпити. Мобилното
приложение Matura BG e дело на Явор Стефанов.
Отличия бяха връчени и на постоянните посланици на The Bloomberg
Aptitude Test – студентите Виктор Тачев и Калоян Богданов от специалност МИО на ФБМ, благодарение на които университетът отбеляза найдобри резултати сред българските университети с над 100 регистрирали
се и 68 положили теста на „Блумбърг институт”.

Студентите, преминали теста, имат шанс да бъдат избрани от над 2000
световни финансови компании. Работодателите могат реално да преценят
качествата на обучаващия се в сферата на икономиката и директно да му
изпратят оферта за интервю за работа.
Честването на 20-годишнината от създаването на ФБМ се проведе
под надслов „20 години, 20 идеи, 20 събития”, които ще се реализират
в периода март-декември 2014 г. Това са международни семинари, научни конференции, кръгли маси, мероприятия по насърчаване реализацията на завършващите студенти, официално посещение на студенти в Представителството на Европейската комисия в София, показване на резултати от реализирани във факултета проекти и излагане на книги.

Мис и Мистър Русенски университет – 2014
Кристина Иванчова, V курс, Право
Конкурсът „Мис и Мистър Русенски университет” се проведе на 14 април под патронажа на Студентския съвет и с помощта на фитнес зала „Славянко”, „Рефан” – Mall Русе, „Пикадили”, Професионална гимназия по облекло

титлите Мис и Мистър Русенски университет.
Надпреварата протече в три кръга. В първия студентите дефилираха в ежедневно облекло. Във
втория бяха облечени в народни носии, което
се случва за първи път в подобен конкурс. Третият кръг бе запазен за официалните тоалети.

и е родена в с. Могилино. Основната й мотивация да продължи образованието си е, че се надява в бъдеще да може да помага на децата с увреждания. Любослав също е на 23 години и е от
Плевен. Студент е в I курс, магистър в специалност Електроника. Той вярва, че ще успее да на-

„Недка Иван Лазарова”, магазин Paolo Botticelli,
хотел „Космополитън”, ресторант „Ла Страда”.
Състезанието се организира в „Канев Център”
и предизвика огромен интерес от страна на студентите, медиите и русенската публика.
Общо 19 момичета и момчета се бориха за

Лично ректорът, проф. Христо Белоев, оглави журито, което след тайно гласуване обяви победителите – Бисерка Иванова и Любослав Ячев.
Бисерка е студентка в IV курс на специалността Социална педагогика. Тя е на 23 години

мери добра реализация като инженер.
Победителите в Мис и Мистър Русенски
университет ще представят университета на
конкурса Мис и Мистър Академика през месец
септември 2014 г. Пожелаваме им успех!

7

МАЙ 2014

Университетска инициатива

70 години
Русенски университет
Доц. д-р Таня Грозева
За пета поредна година се организира спортнотуристическа инициатива, която този път е двугодишна и е посветена на предстоящата 70-годишнина на Русенския университет през ноември 2015 г.
Главни инициатори отново са СТПД „Академик”,
Университетският спортен център и Студентският съвет. Патронажът се поема за пореден път от
ректора проф. дтн Христо Белоев.
Инициативата включва
спортни и туристически
прояви, които укрепват
здравето и духа на студенти, преподаватели и служители, разширяват знанията, уменията и мирогледа им и демонстрират
достиженията на сборни
групи и екипи, обединени от празника на Русенския университет.
Начинанието е в две направления. Първото
е под надслов Университетска зелена спартакиада „Периметър 70х8”, като ще се участва индивидуално, семейно или групово (по избор) в следните 8 спортно-туристически дисциплини и надпревари: пешеходни и/или ски преходи, ски състезания; велосипедни преходи и състезания; преходи с гребна лодка и съревнования по воден слалом; преминаване на маршрути по спортно ориентиране и за кросово бягане; пещерни експедиции,
прониквания, картирания в спелеочасове; посещение на обекти от списъка на 100-те Национални туристически обекта; туристическо изкачване
на върхове с надморска височина над 1600 м; изкачване на трасирани алпийски турове/маршрути за катерене.
Предвидено е спартакиадата да се проведе в четири етапа съобразно организацията на учебния
процес в университета:
Първи етап: 25.02.–25.05.2014 г.;
Втори етап: 26.05.–31.12.2014 г.;
Трети етап: 01.01.–25.05.2015 г.;
Четвърти етап: 26.05.–09.12.2015 г.
За спартакиадата са въведени два норматива.
Първият е в едно от направленията: преминаване
на 70 км с преходи по дисциплини от 1 до 4, в т.ч.
комбинирано; набиране на 35 „броя”(спелеочасове,
обекти, върхове, алпийски турове и катерачни
маршрути) – поотделно или комбинирано, по дисциплини от 5 до 8. Вторият норматив: преминаване
на 2 x 70 км (поотделно или комбинирано) с преходи по дисциплини от 1 до 4 или набиране на 70
„броя” (поотделно или комбинирано) по дисциплини от 5 до 8. В края на всеки семестър покрилите Норматив 1 получават свидетелство и магнитен стикер „Периметър 70 х 8” и участват в томбола с награди. Онези, които покрият Норматив 2,
придобиват свидетелство и възпоминателен знак,
а по време на тържествата за 70-тата годишнина
на РУ „Ангел Кънчев” по жребий 15 от тях ще си
разпределят големите призове на спартакиадата.
На посетилите 25, 50 и 100 национални туристически обекта, както и на изкачилите 7 и 10 върха

от планинските първенци на България, ще бъдат
връчени специалните значки на БТС и ще участват в националните томболи.
Второто направление е наречено академична
акция „Върхове на знанието, науката и книжовността”. Акцията е замислена като част от инициативите, с които през 2014 г. Русенският университет и град Русе ще отбележат 190-годишнината
на 1-ия български учебник „Рибен буквар”, 180-годишнината от рождението на Любен Каравелов и
150-годишнината на първата съвременна печатница в българските земи, открита в Русе през 1864 г.
Първата проява на академичната акция бе на

12 и 13 април с участието на ректорското ръководство в Котел и Жеравна, където бе поднесен венец
на паметника на автора на „Рибния буквар” – д-р
Петър Берон. Посетени бяха 4 исторически обекта в двата възрожденски града. Ректорското ръководство посвети и ода на походниците.
Като най-атрактивна и представителна част от
акцията бе предвидено груповото изкачване от 25.04.
до 05.05.2014 г. на осем от най-високите и известни върхове в планините на България, последвано
от комбинираната алпийска, пешеходна, спелео-,
коло- и гребна щафета от вр. Околчица до Русе.
Покоряването на осемте върха – Богдан, Руен, Околчица, Мусала, Руй, Юмрука, Ботев и Гоцев
връх, е вече факт. То се извърши от осем сборни
групи, колкото са разделите на „Рибния буквар” –
Предисловие, Молитви, Добри вести, Умни ответи, Басни, Различни истории, Физически сказания,
Аритметика. Групите са съставени от общо 140
участници, колкото са страниците на „Буквара”.
С кратка церемония на 22 април – на заседанието на Академичния съвет, деканите на осемте
факултета връчиха на представители на участниците в осемте сборни групи 140 пътеводни знамена
(флагчета) на знанието, науката и книжовността.
Към дръжката на всяко знаме, под вееща се трикольорна лента, бе прикрепено ритуално флагче
с автентично изображение на страница от „Рибния буквар”. Целта бе на достигнатия връх всеки
участник да предаде носения от него флаг-страница за скрепяване (събиране) на съответния раздел
от учебника на д-р Берон – ритуал, символизиращ
дълбоката почит и признание към просветителя.
За голяма радост на организаторите включилите се в походите бяха 190 (155 студенти, 20 преподаватели и останалите – приятели на университета), като най-младият от тях бе на 8 години, а
най-възрастния – на 75.
На 8 май походниците бяха тържествено посрещнати от Ректорското ръководство пред Ректората. Те пристигнаха след шествие по улиците на
Русе в два лъча. Първия представляваха представители на групите, изкачили Богдан, Руен и Мусала,

в т.ч. участници в комбинираната алпийска, пешеходна, авто-, вело- и гребна щафета от връх Околчица до Русе. Те се събраха пред паметника на Ангел Кънчев по ул. „Славянска” и поднесоха цветя
пред монумента, както и на паметника на Любен
Каравелов в Парка на младежта. Вторият лъч тръгна от плаца пред сградата на „Дунав Прес” АД и в
него се включиха походници от групите, изкатерили Руй, Юмрука, Ботев и Гоцев връх.
Когато пристигнаха пред Ректората, щафетата
и двата лъча на велошествието – от името на участниците в акция „Върхове на знанието, науката и
книжовността”, поднесоха венец и на паметника
на патрона на университета ни.
Щафетата, потеглила
на 4 май от Ботевия паметник на връх Околчица към Русе и Русенския
университет, беше предадена на ректора от ръководителя на последния
походен етап „Янтра-Дунав” – капитан Мартин
Николов. Пред Ректората
бе извършен и тържествения ритуал по цялостното финално събиране на всички раздели в едно
уникално академично копие на „Рибния буквар”
от ректора на университета и патрон на акцията „Върхове на знанието, науката и книжовността” – проф. дтн Христо Белоев. В небето бяха пуснати осем балона с послание за сетнешно извисяване на нашата АЛМА МАТЕР в знанието, науката и прогреса.
Съпътстваща проява през 2014 г. ще бъде и фо-

токонкурсът „Да открием магията на българските
планини”, като в пет различни раздела ще бъдат показани и посетени по време на инициативата места.
Активни участници в голяма част от начинанията ще бъдат студентските културни клубове
(студентска формация „Афект”, клубовете „Здраве”, „Зелени човечета”, „Съхрани българското” и
др.), както и Университетският синдикат.
Съорганизатори, спонсори и съмишленици на
университетската инициатива са: Регионална библиотека „Л. Каравелов”; „Еконт Експрес” ООД; „Дунав Прес” АД; Природен парк „Русенски Лом”; магазини „Яко”; „Вело-Русе”; „ХДИ Застраховане” АД;
„Пазарджиев и син” ЕООД и много други бивши
възпитаници и приятели на Русенския университет.
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Студентска мрежа „Еразъм“
Доц. д-р Юлиана Попова

Пета студентска изложба „Електроника“
Доц. д-р Анелия Манукова

Студентска мрежа „Еразъм” на Русенския университет бе домакин на националната платформа на ESN-България (Erasmus Student
Network). ЕСН-Русенски университет за първи път прие като домакин
националната платформа на ESN-България. На 8 и 9 март членовете на
всички локални секции на тази неправителствена организация обсъдиха своята дейност и предстоящите събития. Координатори на русенската секция бяха Косара Христофорова (Европеистика и глобалистика), Милена Маринова (Право) и Мануел Манев (Европеистика и публична администрация) към Българо-румънския интеруниверситетски
Европа център (БРИЕ).
Основател на ЕСН-Русенски университет е Свилена Георгиева, бакалавър по Европеистика, сега студентка по Европеистика и публична администрация в БРИЕ. Мрежата стартира през август 2012 г. като
клуб „Еразъм”, който през 2013 г. се присъединява към ESN-България.
Членовете са обединени от идеята за културна толерантност и обмяна
на добри практики.
ESN-България е част от международната мрежа Erasmus Student
Network (ESN), която се занимава с интегрирането на студенти по програмите за мобилност и промотирането на възможностите, които те
предоставят. Всяка година се провеждат по три национални платформи, в които участват представители на локалните секции: ЕСН-Софийски университет; ЕСН-НБУ; ЕСН-УНСС; ЕСН-Университет по архитектура, строителство и геодезия; ЕСН-Американски университет в
България; ЕСН-Икономически университет-Варна; ЕСН-Великотърновски университет; ЕСН-Русенски университет.
Първата среща за тази година бе в Русе. В рамките на два дни около
30 ЕСН-ъри представиха резултатите от свършената работа през 2013 г.
и обсъдиха и приеха бюджета за 2014 г. Бъдещите проекти и събития
също бяха част от дневния ред, а за да бъде платформата максимално
ползотворна за участниците, бяха предвидени няколко уъркшопа.

От 8 до 10 май 2014 г. се проведе Петата студентска научно-техническа изложба на собствени разработки на студенти и докторанти от
специалност „Електроника”. Зад всеки макет и устройство стояха часове работа, консултации, желание за знания и реализация. Инициаторите на събитието запалиха искрата за работа не само на изявените студенти, но и на преподавателите в катедра „Електроника”. Доказателство
за това е увеличеният брой научни ръководители и консултанти, които
надграждат нови знания и умения на студентите извън учебните зали и
спомагат за израстването им на следващо по-високо ниво.
На тазгодишното издание „Електроника – 2014” осезаемо присъствие имаха бакалаврите от специалност „Електроника”. В техните разработки бе вложен личен технически подход при схемните решения, показаните устройства имаха силен приложен характер и част от тях бяха изключително атрактивни. Имената, които се откроиха, бяха Георги Господинов, Берран Ремзи, Дениз Зеляйдинов и Никола Флавиянов.

Гласът и визията на автентичния опит

Успешни студентски практики

Доц. д-р Александър Петков
Практическо обучение в Община Русе преминаха четвъртокурсниците от специалност „Публична администрация”. Целта на учебната инициатива, реализирана по тематиката на дисциплината „Организация на административното обслужване”, бе студентите да се запознаят с организацията и работата в Общината (по-конкретно – в отдел „Информационно
и административно обслужване”), за да придобият реални мения.

Началникът на отдела Благовест Белчев разясни на бъдещите висшисти структурата на работа в регионалната институция, основните
вътрешни нормативни документи, видовете административни услуги,
предлагани на гражданите в отдел „Информационно и административно обслужване”. Студентите имаха възможност да наблюдават как работи Центърът за административни услуги, след което проведоха дискусия с Благовест Белчев. Занятието бе свързано с изпълнение на дейности по проект BG051PO001- 3.1.07-0050 – „Съчетаване на учебните
програми с изискванията на работодателите (СЪПОРТ)”, с ръководител доц. д-р Александър Петков. Екипът на дисциплината „Организация
на административното обслужване” изказва благодарност на кмета на
Община Русе – Пламен Стоилов, за оказаното съдействие, на Благовест
Белчев за нелеката задача да отговаря на студентските въпроси, както и
на самите студенти от Публична администрация за активното участие.

Проф. д-р Велизара Пенчева
На 1 април 2014 г. 1371 студенти на Русенския университет получиха сертификатите си за успешно проведени студентски практики. На 30
от тях, завършили практическото си обучение до края на август 2013 г.,
удостоверенията бяха връчени на специално тържество в „Канев Център” от председателя на Общото събрание на Русенския университет –
доц. Борислав Ангелов, и от зам.-ректорите – доц. Юлиана Попова и
проф. Ангел Смрикаров.
Обученията във фирми, институции и организации се реализират по проекта на МОН – „Студентски практики”, финансиран по ОП
„Развитие на човешките ресурси” и по който Русенският университет
е партньор. До края на 2014 г. ще бъдат обхванати общо 2400 студенти
от всички специалности. Към 1 април университетът е сключил над 300
договора за партньорство с обучаващи организации от цялата страна.
Договорите със студенти вече наброяват 1720. Изплатените на студентите стипендии са на обща стойност 658 080 лв.
Практиките се осъществяват под контрола на ментори специалисти във фирмите и организациите и от преподаватели наставници от
Русенския университет. Към момента наставниците са 112 души. Практиката е с продължителност 240 часа, а студентската стипендия след успешно преминато и оценено практическо обучение е 480 лв.
Русенският университет вижда много положителни ефекти от проведените досега практически обучения. Според наставниците и самите
студенти практиката е силен стимул за развитие на практическите умения у обучаваните и улеснява прехода им към реалните работни места.
Тя дава много по-добри възможности за намиране на работа по специалността след дипломирането. От друга страна, самите работодателски
организации са облекчени в подбора си на кадри, доказали в непознати
условия своите знания и умения. Важно значение има и обстоятелството, че висшето училище успя да изгради отлични отношения с десетки
нови партньори в секторите на производството, услугите, публичните
администрации, здравеопазването и социалните грижи, образованието, съдебната система.
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Посланически визити

Република Беларус
Посланикът на Р Беларус Н.Пр. Владимир Воронкович бе гост в Русенския университет на 14
март. Проф. Белоев връчи на високия гост почетния знак на Русенския университет като символ
на отправния пункт, който посещението на Н.Пр.
Воронкович дава за развитие на контактите с беларуски висши училища в Русе.
По време на опознавателната среща с ръководния екип на университета посланикът остана впечатлен от широкия спектър професионални направления, в които се подготвят бакалаври,
магистри и докторанти и който по негова оценка разкрива много добри възможности за междууниверситетско сътрудничество, съвместни научни изследвания и обмен на студенти и преподаватели. Той запозна домакините с насоките, които
Междудържавната комисия на България и Беларус за икономическо и научно-техническо сътрудничество през февруари е дала за активизиране на
връзките между български и беларуски университети. Заяви и своята готовност да подкрепи инициативите на Русенския университет за установяване на нови контакти и подписване на споразумения с беларуски висши образователни и научни институти.
Н.Пр. Воронкович открои като водещи направленията в областите на селскостопанското инженерство и особено на информационните технологии и компютърните науки. Той припомни факта, че мобилното софтуерно приложение Viber всъщност е разработено от беларуски IT
специалисти и впоследствие е продадено в Япония.
Домакините се ангажираха да подготвят своите предложения за съвместна дейност с подходящи партньори в Беларус, за които Посолството на
Беларус да окаже съдействие. Към момента университетът има договор за сътрудничество само с
Беларуската държавна селскостопанска академия
(от юли 2013 г.), в рамките на което са установени контакти с Аграрно-индустриалния факултет.

Япония

Н.Пр. Такаши Коицуми – посланик на Япония у нас, прие поканата на ректора на Русенския
университет да изнесе лекция пред академичната
общност през есента. Преди началото на Празника на японската култура на 10 май 2014 г., организиран от СОУ „В. Левски” в „Канев Център”, посланик Коицуми проведе кратка среща с проф. Белоев и зам.-ректора по международно сътрудничество – доц. Юлиана Попова.
Това е първо посещение на японския дипломат в Русенския университет и той бе радостен да
научи за сътрудничеството на висшето училище с
Университета в Кобе. Двете страни обсъдиха възможността японският език и култура да се предлагат за изучаване и в някои от специалностите в
университета, като се стъпи на традицията, създадена от училище „В. Левски”. Н.Пр. Такаши Коицуми благодари сърдечно на ректорското ръко-

водство за възможността Празникът на японската
култура да се проведе в прекрасните условия, които „Канев Център” предлага. Той подари на домакина си бутилка елитно саке, което се произвежда от българска фабрика в Япония. Според японския дипломат тя символизира доброто развитие
на икономическото сътрудничество между двете
страни.

Авторски изложби
Сред академичната общност се открояват
хора с разностранни таланти. Техните авторски
изложби са гордост за Русенския университет.

Експозицията „Интарзии” на проф. Юлиан
Младенов представи портрети, митични герои,
пейзажи, зодиакални знаци, цветя, абстрактни
композиции, изпълнени с техниката на интарзията – изработени
върху дърво с апликирани фурнирни елементи. Проф. Младенов сподели, че е отдаден на това изкуство от 40 години.
Над 30 творби, рисувани с
акварелни, темперни и пастелни бои, както и върху стъкло,
показа в авторската си изложба
ст. експерт Диана Георгиева от
Международно сътрудничество
на Русенския университет. Тя е
посветена на хобито си от близо
20 години, като през последните
няколко се занимава най-активно с рисувано стъкло.

Федерална република
Германия

Н.Пр. Матиас Хьопфнер – посланик на Германия у нас, изрази готовността си да подкрепи
Русенския университет в стремежа му да приложи германския опит в дуалното обучение. Това
бе разисквано на среща на ректорското ръководство на 27 март при гостуването му в Русенския
университет – трета поред визита на посланика.
Проф. Белоев представи на госта новите инициативи на университета, развивани в партньорство
с германски университети и институции, сред
които и подготовката на проект за въвеждане на
дуално професионално обучение, за което екип
на университета е проучвал на място германския
опит. Посланик Хьопфнер обясни детайли от този вид обучение в Германия, Швейцария и Австрия, където то има силни и успешни традиции.
Той подчерта, че в последно време към него проявяват интерес и българските власти, за което Посолството на ФРГ оказва съдействие. Според него
двете форми на дуално обучение – професионални
училища и фирми, университети и фирми, трудно биха могли да бъдат съчетани в обща система.
Усвояването на добрия германски опит в България обаче според него би бил изключително полезен за инвеститорите, защото те изпитват затруднения в откриването на добре подготвени работници специалисти.
В Германия центърът на дуалното професионално обучение е изнесен във фирмите и това до
голяма степен спомага за намаляване на младежката безработица, а това може да даде същия добър ефект и в България. Стабилна е и германската
традиция на дуално обучение университет – бизнес, където бъдещите инженери провеждат редовни практики и регламентирани стажове в компании от съответните браншове.
В края на срещата проф. Белоев подари на
Н.Пр. Матиас Хьопфнер плакет на Русенския университет.
Материалите са подготвени
от доц. д-р Рада Кършакова
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Нови клубове
Моят глас
в управлението на
университета
Доц. д-р Рада Кършакова
Разяснителна кампания
„Моят глас в управлението
на университета” проведе със
своите студенти и докторанти
Русенският университет. На
форума присъстваха над 250
студенти, докторанти и млади
преподаватели от
всички факултети
и специалности,
както и от филиалите в Разград и
Силистра.
Целта на
инициативата бе
младите академични умове да
бъдат въвлечени максимално
ефективно в управлението на
университета както чрез регламентираните, така и посредством
неформалните структури и
доброволни мероприятия за
изразяване на мнения и внасяне
на предложения за управленски решения. Кампанията бе
открита от председателя на
Общото събрание – доц. Борислав Ангелов. В нея участваха
също директорът по развитие,
координация и продължаващо
обучение – проф. Велизара
Пенчева, главният секретар на

университета – доц. Таня Грозева,
председателят на Студентския
съвет – Елена Захариева, както
и други негови представители.
„Най-важните нормативно
уредени форми на студентско
участие в управлението са квотите
им в катедрените и факултетните
съвети, в общите събрания на
факултетите и на университета,
включването им в Академичния
съвет, в Студентския съвет и в
неговите комисии”, обясни на
участниците доц. Таня Грозева.

Други формати за влияние върху
управлението и подобряването на
студентския живот са: активната
намеса в провежданите два пъти
годишно анкети със студенти и
докторанти относно качеството
на обучение и административното обслужване; участието в
професионалните, културните и
спортно-туристическите клубове;
възможностите за индивидуални
и групови инициативи за споделяне на мнения и подаване
на предложения към всички
ръководни нива на управление.
Подробна информация по тази
тема студентите получиха от

доц. Борислав Ангелов, а Елена
Захариева ги запозна със структурата, комисиите и дейностите
на Студентския съвет.
Участниците бяха групирани
в отбори и разработиха идеи по
зададени им казуси: как да оказват
помощ на първокурсниците; как
да представят университета пред
кандидат-студенти; по какъв
начин могат да организират и
провеждат студентска борса за
учебници и помагала; начините
да устройват отворени врати на
университета или
информационен
ден за студентска
мобилност.
Резултатът от
кампанията бе основаването на клуб
„18+ полезни идеи”
към Русенския университет,
който си постави амбициозната
задача да обедини студенти,
алумни и преподаватели, за
да се превърне в креативен
генератор на предложения за
подобряване на студентския
живот. Числото „18+” в названието на клуба символизира
възрастта на участниците, на
чийто младежки ентусиазъм
и творческа енергия разчита
университетът. Предвижда се
новосформираната организация
да има три секции – в Русе, във
филиалите в Разград и Силистра.

Роботика и мехатроника‘14
Доц. д-р Георги Христов
Шест ученически клуба по роботика бяха основани на 20 май в Русенския
университет на среща между преподаватели от университета, членове на
студентски клуб „Роботика”, учители и ученици от Русе и региона. Инициативата е съвместно начинание на „Джонсън Контролс Електроникс
България” и факултет ЕЕА. Основен двигател на идеята е катедра
„Телекомуникации” – домакин на
събитието. То беше открито от
зам.-ректора проф. Михаил Илиев и
ръководителката на катедрата доц.
Нина Бенчева.
Клубовете вече работят в Професионалните гимназии по електротехника и електроника „Апостол
Арнаудов”, по механотехника „Юрий
Гагарин”, по транспорт, СОУ „Възраждане”, Математическа гимназия
„Баба Тонка” и Професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи”
в Разград. Целта на клубовете е да
стимулират практическото използване на компютърните и комуникационните познания на учениците. Първото им изпитание бе на 26-27 май
в „Канев Център”, където всички участваха в състезанията на Празниците
на роботиката и мехатрониката – 2014 на Русенския университет.

Клуб по качество
Гл. ас. д-р Цветелин Георгиев
На 26 май 2014 г. бе учреден Клуб по качество под формата на Младежка секция на
Сдружение „Клуб 9000” (http://www.club9000.
org/index.php). Клубът включва студенти и
алумни от специалностите „Мениджмънт
на качеството и метрология” и „Управление
на качеството” на Машинно-технологичния
факултет. Новосформираната организация
обаче е открита и за всички млади специалисти,
които се интересуват от качество.
Към факултета ще бъде създаден и Информационен център по качество с документи и
материали на: Сдружение „Клуб 9000”; Българския институт по стандартизация; Съюза
на специалистите по качество в България;
Европейската организация и Американската
асоциация по качество; партньорски университети и организации. Идеята е той да се
превърне в средище за обмен на информация,
идеи и добри практики между науката и бизнеса, между студенти, алумни и практици,
работещи в сферата на качеството.

Основен спонсор на кампанията бе фирма „Джонсън Контролс Електроникс България”, която предостави на ученическите клубове многофункционален миниробот в комплект с мотори, вериги, сензори и състезателни
трасета. Заедно със студентите от клуб „Роботика” преподавателите доц.
Георги Христов и д-р Пламен Захариев поеха първоначалното обучение
на учениците за работа с минироботите. Те ще им оказват съдействие при
сглобяването и програмирането.
Надпреварата протече в 2 етапа.
В първата част всички отбори се
състезаваха в 10 категории – РобоСумо 10х10, РобоСумо 15х15,
ЛегоСумо, 2D Лабиринт, 3D Лабиринт, Следене на линия (лични
разработки), Следене на линия
(платформи), Самобалансиращи
се роботи, Скоростна отсечка и
Свободен стил. Във втората част се
конкурираха само новоучредените
ученически отбори по роботика.
Тук съревнованието бе в три категории – РобоСумо, Следене на
линия и 2D Лабиринт.
В дните на Празниците на роботиката и мехатрониката водещи фирми от Русе и региона организираха
изложба на атрактивни системи за автоматизация, мехатроника и роботика.
Те представиха на свои щандове продукти и презентации.
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Клуб „Млад журналист“ представя…

Vis Moot:
„Щом си участвал,
вече си спечелил”
Мария Матеева, V курс, Право
Между 10 и 18 април се проведе XXI Състезание по международно търговско право – The
Willem C. Vis International Commercial Arbitration
Moot. За първа година Русенският университет се присъедини към университетските отбори на повече от 60 държави и участва редом до
именити учебни заведения от Западна Европа,
САЩ, Латинска Америка, Австралия, Близкия
и Далечния изток.
Университетът ни беше представен от трима студенти от V курс от специалност Право –
Марчела Помакова, Иван Дойнов и аз, Мария
Матеева, а ръководител на отбора ни бе доц.
Венцислава Желязкова. Работата ни се състоеше
в решаване на казус от областта на международното търговско право, изразено в написването
на становища на ищеца и ответника по актуалния спор. Тази изследователска и писмена дейност, продължила от октомври 2013 г. до януари
2014 г., бе последвана от устни състезания меж-

ду отборите, успешно справили се с писмената
задача. Устната надпревара се организира през
второто десетдневие на месец април във Виена и
се осъществи под формата на симулация на арбитражен процес за разрешаване на заложения
в казуса проблем. За няколко дни се превърнахме в практикуващи юристи – защитавахме интересите на „клиентите си”, за които бяхме работили последните 4 месеца. За няколко дни се
представяхме с визитките си на нашите колеги и
на действителни арбитри от най-големите арбитражни институции и правни кантори от целия
свят. Изправихме се в процеси срещу отборите
на университети от Италия, Германия, Холандия
и Полша. И ни хареса!
В България се върнахме с чудесни спомени,
ценни съвети и полезен опит, а Русенският университет стана част от 20-годишната традиция
на международната правна сцена, наречена накратко Vis Moot. Надеждата на отбора ни е, че
така поставяме началото на традиция за участие на университета в най-елитното състезание в областта на международното търговско
право. Така всяка година студенти от факултета
ни ще утвърждават името на учебното ни заведение и ще преживяват невероятните емоции. А
защо не и повече?

Академично остроумие
Евгения Манова, V курс, Право
Честването на Деня на хумора в университета е
вече утвърдена традиция. След миналогодишните
изненади организаторите на събитието като че ли
нямаше сега с какво ново да ни изненадат. Типично по първоаприлски обаче се оказахме излъгани.
Тази година отбелязването на Деня на лъжата
обедини няколко отделни прояви. Първата от тях
се появи във фоайето на университета. Представена бе изложба „Забранено за политици” на шаржове на русенския художник Огнян Балканджиев.
С причудливи карикатури бяха показани именити
личности като Пол Маккартни, Елтън Джон, Роби Уилямс. Художникът не бе пропуснал дори Игнат Канев и ректора проф. Белоев, изобразени през
погледа на талантливия творец, прочут и като майстор на графиката.
Във Facebook се появи страница РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ СЕ СМЕЕ и всеки, публикувал
шега, получи билет за спектакъла „Ъндърграунд”.

На самия ден, нищо неподозиращи, преподаватели и студенти бяха посрещнати на входа на Ректората от клоуна Дундолино. Веселият шегаджия,
пъстро облечен, поздравяваше за празника всеки, пристъпил прага на университета, за
настроение му закачаше на ревера усмивка и разбира се, отправяше закачка. Реакциите бяха в най-различни цветове – от
плахи усмивки до бурен смях.
Чудато и смешно е сутрин преди лекции да те пресрещне клоун! А какво ли ще се случи догодина...?

Извървените пътеки
на Студентския съвет
за 2014
Паула Ивайлова, III курс, БЕИ
Всички сме чували за Студентския съвет,
но не всички знаят за дейността му – за това какво прави и в какво участва. За няколко
месеца неговите членове са се включили, съдействали или организирали редица инициативи. Ето и някои от тях.
Студентският съвет поднесе венец на
връх Шипка на 3 март, а негови представители почетоха по същия начин и Празника
на Русе – Гергьовден. Заедно с БЧК проведоха няколко кръводарителски акции. Съветът
участва и в организацията и провеждането на
Деня на отворените врати и в пролетния бал
в „Канев Център”.
На 13 май се състоя Strong man – събитие,
което е традиционно за нашия университет и
се осъществява със съдействието на Студентския съвет. Той помогна и при състезанията с роботи на 25 и 26 май, където участваха
студенти и преподаватели от други университети. За съжаление бе отложен благотворителен концерт, но остава надеждата следващата
година да бъде проведен успешно.
Една от мащабните инициативи, в които
се включи Съветът, бе „Периметър 70х8” под
патронажа на проф. Хр. Белоев. Тази година
студентската организация бе на посещение в
Копривщица, нейните членове са разгледали
възрожденските къщи и са изкачили връх Богдан. Именно там са сглобили страници от
„Рибния буквар” на Берон. Участие са взели
около 190 души, разделени на няколко лъча.
Може би най-голямата гордост на Съвета
е организирането на „Мис и Мистър Русенски университет”. Тази година събитието предизвика голям интерес и зала „Канев” трудно
успя да побере всички зрители. Най-трудното
при реализацията на красивата надпревара
се оказа намирането на официални облекла,
особено за мъжете. Съдействие оказа бивш
член на Студентския съвет.
Безспорно онова, което най-много изненада студентите през семестъра, бе размерът
на стипендиите и броят на одобрените. Е, ако
си мислите, че Студентският съвет и ръководството на университета са стояли безучастно, определено грешите! Председателката на
Съвета – Елена Захариева, написа молба до
министъра на образованието проф. Анелия
Клисарова. Отговорът дойде от Мария Фъртунова – директор на Дирекция „Висше образование” в МОН. Всеки, който проявява
интерес, може да го прочете на страницата
на университета.
При посещение в Русенския университет
проф. Анелия Клисарова бе лично запозната с
проблема от г-ца Захариева. Заедно с университета са търсени и начини за съфинансиране. Тъй като бюджетът е за календарна година, се предвижда положението за следващия
семестър да остане непроменено.
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Клуб „Млад журналист“ представя…

Обединителната енергия
на изкуството
Фестивалът на чуждестранните студенти,
организиран от Дирекция „Чуждестранни
студенти”, за пореден път доказа, че универсалният
международен език е изкуството.

и Билен Беланов, които изнесоха музикалния си
талант на турски и руски език. Мария Исмаилзаде
и Алина демонстрираха изключителни гласови
заложби с хита „Бягство” на група „Авеню”.
С песента „Катюша” Алина, Билен и Богдан
поздравиха публиката. С презентация и стих
Богдан Кирчевски „се завърна в бащината къща”,
а Мириам и Селахатин със слово и музика казаха
важни истини за приятелството. Подготвителният
курс показа артистичен вариант на напева „За

На 13 май „Канев Център” отвори врати за
концерта на чуждестранните ни приятели. Сред
почетните гости бяха: заместник областният
управител – Айлян Карамехмедова; началникът
на отдел „Образование, младежки дейности и
спорт” – Сашо Щерев; ректорът на РУ„Ангел
Кънчев” – проф. Христо Белоев; зам.-ректорите
проф. Михаил Илиев, проф. Ангел Смрикаров и
доц. Юлиана Попова, доц. Таня Грозева.
„НЕ” на насилието!”, „ДА” на разбирателството,
толерантността и политическия диалог!”, „Нека
бъдем заедно в различията!” „Нека винаги
да има слънце в дните ни!” С тези призиви,
придружени с Химна на Европейския съюз и с
минута мълчание в памет на загиналите в Сирия
и Украйна, студентите откриха 11-ия си фестивал.
В пролетния спектакъл се включиха студенти
от Албания, Украйна, Македония, Молдова,
Русия, Турция, Гърция, Сирия, Кипър, Виетнам,

крадец не ставаш”. Мария Кьося от Молдова изигра
Танца на ратайчето с танцов състав „Хармония”.
Марина и Кирил нагряха обстановката с чувствения
си танц „Асорти”. Александра от Гърция и София
от Кипър ни запознаха с характерната гръцка
пластика на тялото „Зейбекико”. Те подготвиха и
презентация за него. Сибел и Сезен от Турция ни
върнаха за малко в Ориента. По-късно публиката
видя и молдовския танц на Полина, Ина, Ана,
Марина, Богдана и Иван Рабаджи с хореография
и презентация на Александър Димитров. Всички
участници накрая се хванаха за ръце и изиграха
българско право хоро.
Какъв по-добър завършек от това?
Събитието бе наситено с много емоции и
динамика – пъстра пролетна палитра от багри
и ритми. Едно своеобразно доказателство, че
заедно можем повече и че колкото и да сме
различни, нещо ни свързва, а то е изкуството.

Ирак, Йемен, Сърбия и Казахстан. Те грабнаха
вниманието на публиката с неподправената си
автентичност и талант, поднасяйки пъстър букет
от танци, песни и артистично слово.
Трио ЛИВИРА – Линда, Виктория и Ралица,
представи песента Pass me by. Максим Чернишов и
Олена Мирчева плениха публиката с невероятните
си гласове, изпълнявайки „Аз обичам само теб” и
„Скандал”. Алина Топалова от Украйна изпя българска
песен в дует с Йордан Желязков. Изключително
интересно дуо се получи между Йордан Желязков

***
Традиционно ректорът проф. Христо Белоев
награждава чуждестранните студенти за успехите
им в учебната дейност на специално тържество по
случай 24 май. Тази година пълните отличници
от групата от 16-те с успех над 5.50 са Марина
Кьося и Диана Герги от Молдова. Марина учи
международни икономически отношения, а
Диана – промишлен дизайн. Всички студенти
бяха отличени с грамоти.
Ректорът поздрави студентите за постиженията

Людмила Стоянова, магистратура Европеистика и публична администрация

Световен ден на
социалната работа
Доц. д-р Сашо Нунев
Честване на Световния ден на социалната работа се проведе на 14 март от катедра
„Обществено здраве и социални дейности”
на факултет „Обществено здраве и социални
дейности”. В събитието се включиха: студенти
от бакалавърска специалност „Социални
дейности” и магистърска програма „Клинична социална работа”; представители на
ректорското ръководство на университета;
преподаватели и гости от Областна администрация, Община Русе, Регионалната дирекция
за социално подпомагане; доставчици на социални услуги и неправителствени организации.
Студенти представиха есета и презентации
на теми „Съвременната социална работа” и
„Професията на социалния работник през
XXI век”. Участниците имаха възможност да
се запознаят с новия сайт на специалностите
от професионално направление „Социални
дейности” (http://socialaffairsru.weebly.com),
разработен и предоставен като подарък от Сибил
Бойчев и сдружение „Младежки глас” – клон
Русе. Сайтът е достъпен за хора със зрителни
увреждания. Обяви се създаването на Клуб
на социалния работник, в който ще членуват
студенти от специалностите в професионалното направление, преподаватели и социални
работници. Бе показан и Мобилен кабинет за
провеждане на супервизия със студентите
от специалностите на факултета, който ще
бъде разработен по проект, финансиран от
фонд „Научни изследвания” на Русенския
университет.
им в следването, за успешното им интегриране
в българската учебна среда, за участието им
в студентските клубове, за начина, по който
приемат и уважават другостта и за чудесната
организация и провеждане на неотдавнашния

им фестивал.
В момента в Русенския университет се
обучават над 500 чуждестранни студенти и
докторанти от Албания, Виетнам, Гърция,
Йемен, Кипър, Македония, Молдова, Руската
федерация, Сърбия, Турция и Украйна.
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Екологичните примери
на клуб „Зелени човечета”
Доц. д-р Маргарита Филипова
На 20 март 2014 г. се проведе акция за почистване на кея на р. Дунав под хотел „Рига” до понтон № 9, организирана от студентски клуб „Зелени човечета”. С тази предприемчивост студентският клуб отбеляза Деня на водата. Инициативата се осъществи под егидата на фондация „Сърф
Райдър – Европа”. В нея се включиха и ученици от ОУ „Л. Каравелов”, както и студенти доброволци от БЧК, които са членове и на „Зелени човечета”. За всеобщо разочарование никой от гражданите на Русе не се отзова на призива на клуба по БНТ-2 за включване в събитието.
Събрано бе рекордно количество отпадъци по протежение на линия от 1 км, което е в обратнопропорционална зависимост на нагласата ни за чиста и красива околна среда.
***
На 26 април клубът заедно със Студентския съвет, студенти от различни специалности на Русенския университет и представители на завод
„Монтюпе” се включиха в инициативата „Да изчистим България за един ден” в района на
университета. Това сътрудничество и съвместните инициативи ще продължат с други мероприятия, с идеи за залесявания и със спортни празници.

Семинар по
комуникативни
компетентности
На 28 март в Русенския университет се проведе семинар „Комуникативни компетентности
и компетенции на преподавателите във висшите
училища” с лектор проф. дфн Максим Стаменов от Института за български език към БАН.
Лекцията бе изнесена пред 150 преподаватели и
служители, представляващи ръководния състав
на университета и административния персонал. След обучението се състояха дискусии с
участниците, организирани в 5 работни групи.
Семинарът се реализира по проект „Усъвършенстване на системата за управление
в Русенския университет за осигуряване на
прозрачност и ефективност”, финансиран по
ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Университетският спортен център представя…
Достойни спортни победи на русенските студенти
От 11 до 17 май 1353 студенти от 31
университета в страната се състезаваха в
11 вида спорт, включени в програмата на
Националната универсиада–2014, провела се
под патронажа на кмета на София Йорданка
Фандъкова.

Русенският университет се включи със
спортисти и спортни отбори в 8 вида спорт –
футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса,
лека атлетика, кикбокс, карате, джудо. И се
представиха достойно!
Златната колекция от медали за Русенския
университет откри с безупречно проведени
срещи каратистът Тодор Събев (кат. до 75
кг) – второкурсник, специалност Право. Той
е и настоящ световен шампион.
Възпитаниците на ст. пр. Мима Войкова –
волейболистите на университета, достигнаха
до финалната четворка. След нелепа контузия

на разпределителя Виктор Младенов, напуснал
срещата след първия гейм, те отстъпиха на
отбора на НСА, който можеха да надвият. В
среща за третото място обаче те безапелационно
надиграха тима на Пловдивския университет
и завоюваха бронзови медали.
Възпитаничката на с т.
пр. Ми лена Григ ор ов а –
третокурсничката Александра
Рибарова, донесе сребърно
отличие на скок на височина (с
постижение от 160
см) и бронзово на
скок на дължина (със
завоевание 5,18 м). Тя
зае и четвърто място
на гюле.
В отб орното
класиране в група
дисциплини
„Скокове” и
„Хвърляния”
русенските момичета
са на трета позиция. Много добре
бяга и Хюсеин Кехайов, който
застана на шесто място на 3000
м. Състезателките по тенис на
маса Габриела Ангелова и Сесил
Кемалова, подготвени от преподавателите
Румен Ангелов и Валери Йорданов, грабнаха
бронза в двойки жени и в отборното класиране.
Участникът по кикбокс Михаел Ганев (с треньор
Митко Ружинов) спечели сребърния приз.
Баскетболистите отпаднаха във втората
фаза и заеха призовата пета позиция, а
футболистите отстъпиха на тима на Минно-

геоложкия университет с 1:0 и станаха седми.
В последния състезателен ден дойде ред
на славните русенски джудисти, водени
от преподавателя Пламен Станчев. Те се
представиха отлично – извоюваха 1 четвърто,
1 бронзово и 4 златни места, и изстреляха
Русенския университет на призовата четвърта
позиция в крайното комплексно класиране
след силните софийски състави на НСА,
Софийския университет и УНСС.
РУ „А. Кънчев” е сред челниците на

студентския спорт и великолепно защити
името си на един от най-силните спортни
вузове в страната. Доц. Златко Джуров –
президент на Асоциацията за университетски
спорт „Академик”, даде много висока оценка
за успехите от русенската академична младеж
на Национална универсиада– 2014!
Материалът е подготвен от РУ-спорт
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Пролетен университетски турнир – 2014
ТЕНИС НА МАСА

Класиране:
Жени
1. място – Габриела Ангелова (СУ, III курс)
2. място – Сесил Гюналова (Филиал Разград)
3. място – Анелия Донкова (Филиал Разград)
Мъже
1. място – Цветослав Стоянов (Филиал Разград)
2. място – Гюнай Али (КТ, I курс)
3. място – Хюсеин Кехайов (ИМ, IV курс)

БАДМИНТОН

1. място – Тодор Тодоров (ТУТ, II курс)
2. място – Станислав Недялков (Електроника, IV курс)
3. място – Валентин Иванов (ИНМ, IV курс)

ШАХМАТ

Общо класиране след турнирите през март, април и май:
1. място – Росен Тодоров (ЕЕЕО, II курс)
2. място – Стоян Стоянов (Икономика, II курс)
3. място – Пламен Георгиев (КСТ, IV курс)
3. място – Искрен Петков (КСТ, II курс)
3. място – Драгомир Пачников (Маркетинг, IV курс)
3. място – Венцислав Петров (КСТ, IV курс)

СПОРТЕН БРИДЖ

1. място – Станислав Тодоров и Иван Влаев
2. място – Никола Бориславов и Бисер Рошков
3. място – Мартин Йорданов и Мишел Петкова

ФУТБОЛ

1. място – отбор „ВИРТУС” с капитан Джан Мюмюн
2. място – отбор „ЧАЙКИТЕ” с капитан Ахмед Ахмедов
3. място – отбор „ВИНКЕЛ” с капитан Радомир Шопов

ТУРНИР ПО СИЛОВ МНОГОБОЙ
Най-силен студент на Русенския
университет – 2014

ВОЛЕЙБОЛ

Класиране:
1. място – отбор „ТИГРИ” с капитан Мариян Цветков
2. място – отбор „АГРО” с капитан Иван Иванов
3. място – отбор „ТУРИСТИ” с капитан Илиян Боев

БАСКЕТБОЛ

Класиране:
1. място – отбор IN YOUR FACE с капитан Самуил Славев
2. място – отбор GAMBIT с капитан Георги Светославов
3. място – отбор VENDETA с капитан Паоло Василев

КАНАДСКА БОРБА

Класиране до 80 кг:
1. място – Радиан Нереуца (ЕФП, I курс)
2. място – Мартин Дочев (КСТ, III курс)
3. място – Светлин Пъргавелов (ЗТТ, I курс)
3. място – Радослав Рангелов (ТУТ, II курс)
Класиране над 80 кг:
1. място – Димитър Димитров (ЗТТ, II курс)
2. място – Велислав Василев (ОЗЗГ, II курс)
3. място – Момчил Мицов (ТУТ, II курс)

СПОРТНО КАТЕРЕНЕ

Класиране:
Жени
1. място – Боряна Борисова (МИ, III курс)
2. място – Цветелина Колева (КН, I курс)
2. място – Ана-Мария Русева (ФМ, I курс)
3. място – Даниела Танова (ПД, I курс)
Мъже
1. място – Николай Славов (КСТ, III курс)
2. място – Вихрен Бисет (ИМ, I курс)
3. място – Волен Петров (КХГ, III курс)
3. място – Николай Станчев (АИ, IV курс)

1. място – Йомран Саид (Технически университет – Варна)
2. място – Димитър Руменов (Електроника, ІV курс)
3. място – Юмер Юмеров (КПМУ, ІV курс)

Състезанието по силов многобой, проведено на 13 май, започна с фермерска разходка, при която претендентите пренасяха
70-килограмов чувал с пясък на 40-метрова
дистанция. При мъртвата тяга вдигаха многократно щанга от 90 кг в рамките на 40 секунди. В третата дисциплина на разстояние
от 20 м обръщаха гума с диаметър 170 см и
тегло 75 кг от задното колело на трактор.
Най-много напрежение и емоции създаде тегленето на автомобил с въже. Микро-

бусът „Рено Трафик”
със собствена тежест
около тон и половина се оказа непосилна
дисциплина. Техническият комитет взе
решение и съкрати
разстоянието от 20
метра наполовина, за да осигури нормални условия за провеждане на надпреварата.
След приключването на многобоя се
оказа, че състезателите с най-добър резултат от 11 наказателни точки са двама – Димитър Руменов и Йомран Саид. Спорът за
най-силен студент реши задържането на
дъмбели – гири по 12,5 кг всяка, при което
Йомран постигна 40,16 секунди и завоюва
титлата. С 25,57 секунди Димитър остана
на второ място.
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