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24 май – Ден на българската просвета и
култура и на славянската писменост
Уважаеми студенти и колеги,
Денят на българската просвета и култура и
на славянската писменост – 24 май, ни напомня,
че огромната сила на писменото слово може
да преведе един народ през превратностите на
историята, да съхрани духа му и да бъде неговия
„огнен меч”, разсичащ оковите на всяко робство.
Великото дело на Светите братя ни дава
пример за това, че писмеността е едновременно
блестяща, красива, адекватна на времето си, но
и успяваща да запази древната памет на нацията.
Нека помним този светъл пример, всички
ние, които днес боравим със завещаното от
първоучителите слово и отговорно да се грижим
за съхраняването на чистотата му!
Нека бдим никога да не помръква пренесената
през вековете чрез словото духовна светлина!
Честит празник!
Проф. д-р Велизара Пенчева,
Ректор на Русенския университет

Първо иновативно младежко експо
в Русенския университет
Орден „Св. св. Кирил и Методий” I степен
получи на церемония в Гербовата зала на
Президентството чл.-кор. проф. Христо
Белоев, председател на Общото събрание на
Русенския университет, ректор на университета
в периода 2008–2015 г. и настоящ председател
на Общинския съвет в Русе. Отличието му
беше връчено от Президента на Република
България Росен Плевнелиев за големи заслуги
в областта на образованието и науката.
„Вярвам, че Вашите успехи, любов към
науката, просветата, България и нацията тепърва
ще вдъхновяват. Пожелавам си мнозина млади
българи да се запалят от Вашия пример, да
се учат от Вас, и да продължат започнатото
от Вас”, каза президентът Плевнелиев. При
представянето на биографията на чл.-кор. проф.
Христо Белоев президентът заяви: „Под Вашето
мъдро ръководство и пред очите на всички
нас Русенският университет се модернизира
и утвърди като едно от водещите учебни
заведения в България.”
Честито!

Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.
Скъпи читатели,
Празникът на светите братя Кирил и
Методий винаги дава повод за размисъл за
ролята на просветителите в нашето общество.
Робърт М. Хътчинс казва „образованието
не е, за да преобразява студентите, или да ги
развлича, или да ги направи експерти. То е, за да
освободи мисълта им, да разшири хоризонтите
им, да подхрани интелекта им, да ги научи да
мислят”. Образованието е съкровище, което
трупаме през целия си живот, но ключът към
него са пътят и трудът, с които го постигаме,
и с които откриваме знанието в самите нас.
Ще се радваме да изразявате своите идеи,
впечатления и препоръки на нашия електронен
адрес: vestiskra@uni-ruse.bg.
Очакваме Вашите материали и предложения!
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор
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Специализираното Русенско изложение – техника, технология, стоки
и услуги, е единствено по рода си в Централния северен район на страната
и е третото по големина в България.

През 2016 г. XVIII Изложение се организира от факултетите „Аграрно-индустриален” и „Транспортен” на Русенския университет и със
съдействието на Областна администрация на Област Русе, Община Русе и
Съюза на учените – Русе, и се проведе през от 12 до 14 май на територията
на Русенския университет „Ангел Кънчев”. Натрупаният опит през последните седемнадесет години доказа необходимостта от организирането

и провеждането на Специализираното Русенско изложение на техника,
технология, стоки и услуги, което се превърна в символ на модерни земеделие, транспорт и промишленост. Изложението е притегателен център
за агрофирми, производители, гости, настоящи и бъдещи студенти.
В просторния парк на университета бяха изложени обработваща
техника за земеделието, прикачен инвентар, средства за растителна защита, градинска техника, напоителни системи и други стоки и услуги за

селскостопанското производство. Участваха производители на прикачен
и навесен инвентар, машини за семепочистване и обеззаразяване, торове
и препарати за растителна защита, градинска техника. Дистрибутори на
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автомобили показаха най-новите модели, които предлагат на клиентите си.
Сред участващите фирми и производители са РАПИД КБ ООД, ВАРЕКС

ООД, АГРИТРЕЙД - БГ ООД, АГРИКОРП ЕООД 2, СЕЗЕР ГРУП ООД,
ВИП Софтуер ООД, РАЛОМЕКС АД, ПЛАИН И ВЕ, АСА - ДЕСТИЛ
ООД, АГРОМАЙСТЕР ЕООД СОФИЯ, АВТОСВЯТ ООД, ЕС ТРАНС
ООД, НИКОМ-РУСЕ ООД и много други.

В рамките на изложението бяха проведени срещи на студенти с работодатели, кръгла маса с участието на областни управители и кметове от
населени места по поречието на река Дунав, и дискусия за предизвикателствата пред висшето образование и съвременната индустрия от региона.
Във фоайето на Ректората бе представена експозиция на машиностроителния комбинат „Балкан” – Ловеч. Ретромоделите привлякоха много
граждани на Русе от различни поколения.
Участниците в XVIII Изложение бяха от браншовете земеделие, земеделска продукция, транспорт, фирми от областта на индустриалната
техника, торове, препарати и биоземеделие, изложители основно от
България, но имаше и представители от Румъния, Турция, Русия, Чехия,
Украйна и Беларус.
През дните на Изложението се проведоха мероприятия, затвърждаващи
контактите между производство, бизнес и наука, редица семинари с гости
и участници в браншовете земеделие и транспорт, както и презентации
на водещи фирми в представените области.
На 12 май официално стартира третото издание на конкурса – Отличие
„Принос в механизацията на земеделието”.
Материалите на страници 2 и 3 са предоставени
от Дирекция „Връзки с обществеността и реклама”
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Иновативно младежко експо в Русенския университет
Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева
откри първото по рода си Иновативно младежко експо в Русенския университет.

В приветствието си към гостите Меглена Кунева заяви: „Действително няма
по-важна и по-ключова дума от думата иновации. Без да вдигнем растежа на
икономиката си, няма как да достигнем онези мечти, които имаме като страна,
за повече справедливост, за повече възможности за всеки, за повече солидарност в обществото”. Тя се обърна и към учениците и студентите, участници в
събитието с думите: „Имате две задачи – да бъдете себе си и да дадете всичко,
на което сте способни.”

Ректорът на Русенския университет проф. Велизара Пенчева акцентира
върху първите неща, които са се случвали в Русе, и предизвикателствата пред
висшето образование. „Днес искаме не само да покажем, че младите хора имат
идеи и знания, но и да им покажем колко много се нуждаем от тях, от техния
устрем и нестандартност. Това експо е нашата подкрепа към онези, които ще
извървят трудния път между теорията и практиката”, заяви ректорът. В дискусията участва и зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева.
Със свои щандове се представиха 22 университета, училища, клубове и
центрове. Екипи от петте български университета, участвали в международното
проучване HEInnovate, се представиха в първото издание на Иновативното
младежко експо. Техническият университет – София, Минно-геоложкият университет, Лесотехническият университет, Икономическият университет – Варна,
и Русенският университет представиха проекти на своите студенти, свързани с
предприемачеството и промишлеността.
През 2014 г. съвместна инициатива
на Европейската комисия, Генерална
дирекция Образование и култура и
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие с нейната Програма
за развитие на икономиката и заетостта,
в сътрудничество с Министерството
на образованието и науката направиха
проучването „Насърчаване на предприемаческия университет в Европа:
проект HEInnovate – национален преглед:
България”. Констатациите в доклада за
Русенския университет тогава гласяха, че
предприемачеството е значима част от университетската стратегия и висшето
училище е движеща сила за развитие на предприемачеството в по-широката
регионална, социална и обществена среда.
Затова логично е форум като Иновативно младежко експо да се проведе
именно в Русе, като инициативата за него е на Академичното ръководство на

Русенския университет и Студентския съвет с подкрепата на Националното
представителство на студентските съвети в България и Министерството на
образованието и науката.
В рамките на Изложението бяха представени болидите, с които Русенският
университет и Техническият университет в София ще участват в състезанието

Shell Еco-marathon, дронове и роботи, създадени в университетските лаборатории.
Всички факултети и филиали на Русенския университет представиха свои
разработки – от борса за добри педагогически практики, JUMP project клуб
на студенти и докторанти от факултет Бизнес и мениджмънт, през научноизследователски лаборатории по електроника, и автономни роботизирани и
вградени системи, до творбите на членовете на клуб „Палитра” и рисунките с
микроорганизми от клуб „Microbio Art” от Филиал Разград.
Младите творци от Математическата гимназия и техните връстници
от професионалните гимназии по промишлени технологии, по облекло, по
дървообработване и вътрешна архитектура и по
електротехника заедно
участваха в Младежкото
експо със своите разработки. В проведената дискусия
„Предизвикателства пред
младежката предприемчивост” своите успешни
истории разказаха ученици, студенти и млади
предприемачи. В разговора
участваха министърът на
образованието Меглена
Кунева, зам.-министърът
на икономиката Даниела
Везиева, директорът на
дирекция „Висше образование” в МОН доц. Мария Фъртунова и председателят на Съвета на ректорите
проф. Любен Тотев.
Ивона Йорданова от Математическата гимназия в Русе сподели практиката
големите ученици да подкрепят по-малките в реализацията на идеите им, като
даде примери с благотворителни базари,
събрали средства за обновяването на учебни кабинети в училището. Докторантът
Цветомир Гоцов представи дейността на
Студентската научно-изследователска
лаборатория по електроника в Русенския
университет и съчетаването на теоретичните
знания с практическите предизвикателства,
които има в реалната среда, както и за
работата в екип и постигнатите резултати.
Емилиян Енев от Startup Factory разказа за
проектите, които реализират съвместно с
Русенския университет и възможностите,
които предоставя споделеното работно
пространство, управлявано от компанията. Дейността на общинската фондация
„Русе – град на свободния дух” представи зам.-кметът д-р Страхил Карапчански
и даде примери за подкрепени инициативи в града.
Министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова
изнесе лекция на тема „Инфраструктурни проекти в Северна България”.
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Отличниците на Русенския университет на посещение в Брюксел
На 14 май 2016 г. на тържествена церемония в Русенския университет „Ангел
Кънчев” бяха връчени отличията на най-добрите студенти на всеки от осемте
факултета, излъчени по повод 70-годишнината на висшето учебно заведение.
В присъствието на ректора проф. д-р Велизара Пенчева и зам.-кмета на Русе
Страхил Карапчански зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския
парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел
награди първенците с визита в Европейския парламент в Брюксел – сърцето на
Европа, което ще им даде възможност да усетят още по-силно европейския дух.
„Имате шанса да трупате знания и градите характер в един от най-добрите
университети не само в България, но и в Европа. Заедно сте важен двигател
за достигане целите на Дунавската стратегия, с реализирането на която и аз
съм ангажирана. Помнете, че с упорита работа, динамизъм, идейност и отстояване на ценности се постига много. Вярвам във вашия потенциал да бъдете
движещата сила на напредъка на Русе, България и Европа”, обърна се Мария
Габриел към младите хора.
Отличниците на Русенския университет, които ще пътуват за Брюксел, са
Слави Георгиев от Факултет Природни науки и образование със специалност
Финансова математика, Деница Филева от Факултет Машинно-технологичен
със специалност Мениджмънт на качеството и метрология, Габриела Попова
от Факултет Обществено здраве и здравни грижи със специалност Кинезитерапия, Георги Георгиев от Факултет Бизнес и мениджмънт със специалност

Международни икономически отношения, Недко Петров от Факултет Аграрноиндустриален със специалност Мениджмънт и сервиз на техника, Станимир
Пенев от Факултет Транспортен със специалност Експлоатация на флота и

пристанищата, Васил Козов от Факултет Електротехника, електроника и
автоматика със специалност Компютърни системи и технологии, и Владислав
Иванов от Факултет Юридически със специалност Право.

Университетът през погледа на...
За Русенския университет от първо лице
Посланическа визита
Популярни личности споделят впечатленията си за Русенския университет в имиджов филм,
създаден с рекламна цел. Младите поп изпълнители Тереза Тодорова и Дивна Станчева, актьорите
Мариан Бачев, Александър Кадиев и Христо Гърбов, кметът на Русе Пламен Стоилов, изявени випускници и представители на бизнеса като Боряна Манолова – изпълнителен директор на Сименс
България, Росен Даскалов – собственик на Sin Cars International, и Цветомир Анастасов – изпълнителен
директор на Приста Ойл Холдинг ЕАД, споделят мнението си за обучението си в университета, и за
косвени контакти, които са имали с неговите преподаватели и студенти.
Продукцията и постпродукцията на филма са дело на Арена медиа, изпълнителен продуцент е
проф. Юлиана Попова, режисьор – Димитър Липовански, редактор – Цвета Ненова. Музиката е на
Пламен Мирчев – Мирона, дизайнът е на Андрей Тотев, а монтажът – на Теодор Мечев.
Имиджовия филм може да намерите на интернет адрес http://www.uni-ruse.bg/education/Pages/
from-first-person.aspx.

Посланикът на Кралство Нидерландия Н.
Пр. Том ван Оорсхот посети Русенския университет на 25 април 2016 г. и проведе разговор
с ректорското ръководство. „Изключително
впечатлен съм от вашия университет още от

Предизвикателствата
в областта на сигурността
Гергана Илиева
На 8 април 2016 г. зам.-министър председателят по коалиционна политика и държавна
администрация и министър на вътрешните работи
на Република България Румяна Бъчварова бе на
посещение в Русенския университет по покана на
ректора проф. Велизара Пенчева, председателя
на Общото събрание чл.-кор. проф. Христо
Белоев и академичното ръководство. Срещата
уважи и областният управител на Област Русе
доц. Стефко Бурджиев.
На среща с ректорското ръководство министър Бъчварова изказа положителните си
впечатления от града и хората, които познава в
него. „За мен Русе е много специален град заради
атмосферата, която има тук, заради хората и
заради нещата, които правите в този регион и
се виждат отдалеч”, каза тя.
Ректорът проф. Велизара Пенчева представи
основните направления, в които работи Русенският университет, специалностите и базата, с
която разполага. „Вашият университет изглежда
изключително модерно, личат си грижите и
отношението, които полагате за него”, сподели
Р. Бъчварова. В края на срещата с ректорското
ръководство министърът на вътрешните работи

получи Кристалния знак на Русенския университет.
На лекция пред представители на академичната
общност министър Бъчварова говори за предизвикателствата, които стоят пред Европа в областта
на сигурността. Тя акцентира върху борбата с
тероризма и радикализацията, използването на
информационните канали, мигрантската вълна,
сътрудничеството със службите и институциите
както в България, така и в Европа. „Предизвикателствата пред сигурността променят много
системата за сигурност, променят способите и
подхода на службите, променят политиката ни
по отношение на сигурността, променят и нашия
живот. Искаме или не, ние трябва да свикнем да
живеем с тази реалност, и ако я разберем правилно, това ще е добре за всички ни”, завърши
ескпозето си министър Бъчварова.

миналата година, когато бях сред участниците
в гражданския диалог със зам.-председателя на
Европейската комисия Франс Тимерманс”, бяха
първите думи на госта.
„Ще се радвам да се срещна със студентите
от Русенския университет”, сподели той и прояви
интерес към обучението на английски език в
Русенския университет. Той изяви желание да се
срещне със студенти от различни специалности
и предложи в интерактивна дискусия да обсъдят
предизвикателствата пред Европейския съюз.
По време на разговора с академичното
ръководство ректорът проф. Велизара Пенчева
сподели, че Русенският университет има четири
билатерални споразумения с Холандия. Стремим
се да бъдем лидер в региона и да поддържаме
широк спектър от специалности, в които обучаваме студенти, а от 7–8 години много активно
работим с бизнеса, каза още проф. Пенчева.
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Доктор хонорис кауза на Русенския университет
Проф. Вергил Кицак
Антонова представи професионалния път, изминат от проф. Вергил Кицак.

Ректорът на Военноморската академия „Мирча чел Батран” в Констанца, Румъния, контраадмирал проф. Вергил Кицак е 42-ят Доктор хонорис
кауза на Русенския университет. Той получи почетното звание за приноса
си в областта на междууниверситетското сътрудничество. Церемонията бе
водена от ректора на Русенския
университет проф. Велизара
Пенчева.
„Поласкан съм и съм развълнуван от отличието, дадено ми
от университет с голям престиж
в България и на европейската
научна сцена”, започна словото
си проф. Кицак. Времената, в
които висшите училища са били
затворена система, а образованието е било само за елита,
отдавна са отминали. Сега пред
нас стои предизвикателството
да отворим университетите и да
подготвим хора, които да имат
сериозни знания и да могат да
се справят с новите реалности, каза ректорът на Военноморската академия
в Констанца. В този контекст проф. Кицак припомни четирите стълба на
образованието, според Жак Делор: Да се учим да учим и знаем; Да се учим
да действаме и можем; Да се учим да живеем с другите и различните; Да се
учим да бъдем, да сме ние.
Заместник-ректорът по научноизследователската дейност проф. Диана

Научната му дейност включва дълъг списък от специализирани книги,
издания на научни трудове, доклади и статии, публикувани в национални
и международни професионални издания. Участвал е в поредица от образователни и научни проекти, има шест патентовани иновации.

Тържественият акт е израз на признателност на академичната общност
на Русенския университет за изключително активното и ползотворно сътрудничество с Военноморската академия „Мирча чел Батран” в Констанца.
Двете висши училища имат договор за двустранно сътрудничество, подписан
през 2010 година, активно си взаимодействат, като работят по общи проекти,
обменят преподаватели и студенти, участват в научни конференции и др.

Ивайло Калфин
Ивайло Калфин е 43-ят Доктор хонорис кауза
на Русенския университет. Удостояването с почетната титла е за приноса му към развитието на
университета, утвърждаването на партньорството
между университета и Агенцията по заетостта и
укрепването на връзките с бизнеса за по-добра
реализация на студентите. Ректорът проф. Велизара Пенчева връчи на Ивайло Калфин диплома,
почетен знак и статуетка.
В словото си пред аудиторията най-новият
Доктор хонорис кауза не скри вълнението си от

полученото признание и заяви, че Русенският
университет е водеща национална академична
институция. Той е един от тези, които могат да
бъдат водещи в много модерни науки в България,
допълни Калфин, и даде пример с разкриването
на специалности, които са нови и непознати
за България, а впоследствие се превръщат в
изключително търсени – като европеистика и
ерготерапия.
Приветствие от името на директора на Агенцията по заетостта Валентина Георгиева отправи
директорът на Дирекция „Регионална служба по
заетостта” в Русе Драгомир Николов.

Традиционна среща на чуждестранните студенти с ръководството на университета
Чуждестранни студенти в Русенския университет получиха награди
от ректора проф. Велизара Пенчева в навечерието на 24 май – Деня на
българската просвета и култура и на славянската писменост. Момчетата

и момичетата са постигнали много добри и отлични резултати през
академичната 2015–2016 г.
Освен ректора, тържеството на чуждестранните студенти уважиха
зам.-ректорите проф. Юлиана Попова и проф. Диана Антонова, главният
секретар на университета доц. Таня Грозева, директорът на дирекция
„Чуждестранни студенти” проф. Красимир Мартев, преподаватели по

български език.
Тази година грамоти и подаръци за много добър и отличен успех получиха
38 студенти, в това число 9 отличници. Двама са пълните отличници – Марина
Кьося от Молдова, ІV курс,
специалност
МИО, и Усман
Гани Кхан от
Индия, І курс,
специалност
Компютърни
науки. Сред отличените са и 6
студенти, които
се обучават в
Подготвителния
курс по езикова и специализираща подготовка.
Чуждестранните граждани, които се обучават тази година в Русенския университет, са над 350 от 17 държави: Албания, Виетнам, Гърция,
Израел, Индия, Ирак, Македония, Молдова, Кипър, Казахстан, Турция,
Русия, Украйна, Сирия, Сърбия, Люксембург, Либия.
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Иноваторски дух

VII Младежка изложба
Електроника 2016
Доц. д-р Анелия Манукова
От 25-и до 27-и април 2016 г. във фоайето на
Централен корпус се проведе Седмата младежка
научно-техническа изложба Електроника
2016 на разработки на студенти и докторанти
от специалност „Електроника” при Русенски
университет „Ангел Кънчев”.
За пореден път студентите и докторантите
от специалност „Електроника” изненадаха със
своите разработки, демонстрирайки знания
и практически умения при проектиране
и разработване на електронните системи,
и показаха израстването си на по-високо
техническо ниво. Разработените устройства
имат силен приложен характер и част от тях
са насочени за внедряване в промишлени и
домашни системи.
В изложба Електроника 2016 участие взеха

ученици от гимназиалния курс, които
проявяват интереси в областта на
електрониката. Една от интересните
изненади е електронната система за
автоматично управление на аквариум на
Деян Дудев от 10. клас на ПГЕЕ „Апостол
Арнаудов” с научен ръководител
Даниела Ненова. Разработената система
е показателна за интереса на младежите
в техническите науки и желанието
им да работят за нейното усвояване.
Втората разработка бе на Никола
Богданов от 8. клас на Математическа
гимназия „Баба Тонка”, който участва
с 30W нискочестотен усилвател.
Имената, които могат да се откроят на
тазгодишната изложба от студентите специалност
„Електроника”, са: Теодор Ненов, Берран Ремзи,
Орхан Хабил, Георги Господинов. От страна на
докторантите към катедра „Електроника” това
са: Йордан Стоев, Камен Кръстев и Цветомир
Гоцов. Популяризирането на изложбата може

да се оцени и от проявения интерес за участие
от страна на второкурсниците от специалност
Електроенергетика и електрообзавеждане
Атанас Корабов и Михаил Маркопулос, които
представиха своите разработки, както и участието
на външни специалисти, разширяващи знанията
си в областта на проектиране и реализация
на електронни устройства – Николай Недков
и Вихрен Ганев.

Инфоцентър
по качество QulCK

Световен ден на
социалната работа

Гл. ас. д-р Цветелин Георгиев

Доц. д-р Сашо Нунев
Професионалното направление „Социални
дейности” в Русенския университет и Клубът
на социалния работник към него получиха
висока оценка за работата си от президента
на Европейската асоциация на училищата по
социална работа (European Association of Schools of Social Work: EASSW) Нино Зганек. Н. Зганек
е останал впечатлен от дейността на студентите и техните ръководители, организираните
от тях дискусии и изследването на етническия микроклимат сред студентите във Факултет
Обществено здраве и здравни грижи.
Световният ден на социалната работа се чества от 2007 г. по инициатива на Международната
федерация на социалните работници. От 2014 г. Русенският университет членува в Европейската
асоциация на училищата по социална работа, като до момента е единственият български
участник сред повече от 230 училища от цяла Европа, в които се провежда обучение в
специалности по социална работа.

От 15 април 2016 г. в новооткрития
Информационен център по качество членовете
на Младежкия клуб по качество към Русенския
университет и Сдружение „Клуб 9000” могат
да използват над 350 източника на електронен
и хартиен носител, както и заседателна зала
с 10 места, оборудвана със съвременна
презентационна техника. На разположение
са над 35 стандарта, повече от 70 книги
и учебници на английски език, десетки
издания на Сдружение Клуб 9000 и Съюза
на специалистите по качество в България,
доклади и сборници от научни конференции
в областта на качеството и др.

Ден на Земята
Доц. д-р Маргарита Филипова
От 20-и до 23-и април 2016 г. ученици
от Математическата гимназия и студенти от
Русенския университет представиха изложба
с пана от природни материали в чест на Деня
на Земята. Инициативата е на клуб „Зелени
човечета” и се реализира съвместно с Регионалната
здравна инспекция.
Във фоайето на Ректората бяха изложени 18
пана, изработени от леща, ориз, семена, мидени
черупки, дървесни частици и др. Всяко от тях
изобразява структури на растителни, животински
клетки и микроорганизми. Членовете на клуб
„Зелени човечета” показваха в експозицията свои
снимки и постери, свързани с Деня на Земята.
Изложбата имаше конкурсен характер.
Груповият приз получиха петокласниците от
МГ „Баба Тонка”, а индивидуално бе отличена
първокурсничката от специалност Екология и
техника за опазване на околната среда Даринка
Маринова.

Създаден е online каталог, достъпен на
адрес: http://club9000youth.libib.com/.
Информационният център по качество
в Русенския университет е резултат както на
работата на членовете на Клуб 9000, така и на
сътрудничеството между Университетската
библиотека и Българския институт по
стандартизация. На разположение в центъра е и
богата колекция от списания и специализирани
видеоклипове от т.нар. „серии” – ASQ TV, които
с успех се използват и в учебните часове по
практика на професионален английски език.
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Прием нови студенти
Специалности в Русенския университет за учебната 2016–2017 г.,
по които ще се извърши прием след средно образование:
№ СПЕЦИАЛНОСТ
Форма на обучение
Инженерни специалности
1. Земеделска техника и технологии
Редовно Задочно
2. Мениджмънт и сервиз на техниката
Редовно Задочно
3. Климатизация, хидравлика и газификация
Редовно Задочно
4. Аграрно инженерство
Редовно		
5. Машинно инженерство
Редовно Задочно
6. Мениджмънт на качеството и метрология
Редовно		
7. Индустриално инженерство
Редовно Задочно
8. Материалознание и технологии
Редовно
9. Строително иженерство
Редовно
10. Електроенергетика и електрообзавеждане
Редовно Задочно
11. Компютърно управление и автоматизация
Редовно Задочно
12. Електроника
Редовно Задочно
13. Компютърни системи и технологии
Редовно Задочно
14. Интернет и мобилни комуникации
Редовно Задочно
15. Информационни и комуникационни технологии (бълг. ез.) Редовно		
16. Информационни и комуникационни технологии (англ. ез.) Редовно
17. Електроинженерство
Редовно Задочно
18. Автомобилно инженерство
Редовно
19. Транспортна техника и технологии
Редовно Задочно
20. Технология и управление на транспорта
Редовно Задочно
Инженерни с биологична и химична насоченост
21. Екология и техника за опазване на околната среда
Редовно		
22. Химични технологии
Редовно		
23. Биотехнологии
Редовно		
24. Технология на храните
Редовно		
Неинженерни специалности
25. Промишлен дизайн
Редовно		
26. Растениевъдство
Редовно
27. Маркетинг
Редовно Задочно
28. Международни икономически отношения
Редовно		
29. Икономика
Редовно		
30. Европеистика и многостепенно управление
Редовно		
31. Европеистика и глобалистика (на англ. ез.)
Редовно		
32. Евроатлантическа и глобална сигурност
Редовно
33. Сигурност за граждани и собственост
в трансгранична среда
Редовно
34. Бизнес мениджмънт
Редовно Задочно
35. Публична администрация
Редовно		
36. Индустриален мениджмънт
Редовно Задочно
37. Начална уч. педагогика и чужд език (англ., нем. и фр. ез.) Редовно		
38. Предучилищна и началнa училищна педагогика
Редовно Задочно
39. Социална педагогика
Редовно Задочно
40. Компютърни науки
Редовно Задочно
41. Информатика и информационни технологии в бизнеса
Редовно Задочно
42. Педагогика на обучението по математика и информатика Редовно		
43. Български език и история
Редовно		
44. Финансова математика
Редовно		
45. Право
Редовно Задочно
46. Педагогика на обучението по български език
и чужд език (фр., англ., рум. ез.)
Редовно		
47. Педагогика на обучението по физика и информатика
Редовно		
Обществено здраве и социални грижи
48. Социални дейности
Редовно Задочно
49. Кинезитерапия
Редовно		
50. Ерготерапия
Редовно		
51. Медицинска сестра
Редовно		
52. Акушерка
Редовно		

Единен приемен изпит
Кандидатстудентските изпити за прием
на студенти в Русенския университет са под
формата на Единен приемен изпит (ЕПИ) с
продължителност три астрономически часа.
ЕПИ е във вид на тест и се състои от две части – обща част и специална част:
1. Общата част, която включва 20 въпро-

Факултет
АИФ

МТФ

ФЕЕА

Ф-л Сс
ТФ
АИФ
Ф-л Рз

АИФ
ФБМ

ФПНО

ЮФ

Подаване на
кандидатстудентски
документи
Подаването на кандидатстудентски документи
за Русенския университет е до 03.07.2016 г. и
може да се направи:
– в Русе, ул. „Студентска” №8, Русенски
университет „Ангел Кънчев”, сектор Прием на
нови студенти, корпус 1, ет. 2, тел.: 082 841 624
и 082 888 247, admission@uni-ruse.bg;
– във Филиал Силистра – тел.: 086 821 680
и 086 821 521;
– във Филиал Разград – тел.: 084 266 075;
– в Плевен – тел. 064 804 521, от 20.06 до
03.07;
– в Монтана – тел. 096 303 262, от 20.06
до 03.07.2016 г.
– в цялата страна в бюрата на ЦКПИ с
адреси на http://www.ckpi-bg.com и национален
телефон 0879 120 470.
Онлайн подаване на кандидатстудентски
документи е до 03.07.2016 г. на https://online.
uni-ruse.

Изпити по време
на лятната кампания

За учебната 2016–2017 г. ще се извърши прием след средно образование в 52
специалности.
Конкурсните изпити ще се проведат в
интервала от 5 до 8 юли 2016 г. в градовете
Русе, Силистра, Разград, Плевен и Монтана.
Русенският университет „Ангел Кънчев”
е един от първите български университети,
които се включват в европейската обменна
програма за студенти „Еразъм”. Програмата
стартира през 1987 г. в няколко европейски
страни, а към настоящия момент обхваща
всички държави – членки на Европейския
съюз, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия, Македония и Турция. Обучението
в чуждестранни университети се признава в
Русенския университет, а опитът, придобит
при обучението, е безценен за личното и
професионалното развитие на студентите
и осигурява конкурентни предимства и
перспективи за професионална реализация.

Ф-л Сс

ФОЗЗГ

са (с коефициент 1), е по български език и
езикова култура;
2. Специалната част, която включва 40
въпроса (с коефициент 2), е в следните области:
• български език;
• история на България;
• общотехническа подготовка по механика
и техническо чертане;
• общотехническа подготовка по електро-

техника и електроника;
• математика;
• информатика и информационни технологии;
• икономическа география на България;
• биология;
• химия.
Материалите на стр. 7 са предоставени от сектор „Прием нови студенти”
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Национални дни на кариерата –
Добра кариера, добър живот

На 23 март 2016 г. за единадесети път Русе е домакин на форума
„Национални дни на кариерата – Добра кариера, добър живот”, в който
се включиха 36 фирми от различни браншове със свои щандове в Канев
Център и предлагаха стажове и работа на студенти и специалисти. Ежегодно
събитието събира на едно място над 160 български и международни

компании и над 19 000 младежи от цялата страна.
В началото на изказването си ректорът на Русенския университет
„Ангел Кънчев” проф. Велизара Пенчева изрази съпричастността на
академичната общност към близките на жертвите от атентатите в
Брюксел. Тя приветства участниците и сподели, че всяка следваща година

Националните дни на кариерата привличат все повече работодатели и
все повече студенти. „Осъзнатото търсене на работа и запознаването
с изискванията на работодателите дава възможност на студентите да
планират и изградят своята добра кариера”, заяви още ректорът.
На откриването на форума присъстваха зам.-областният управител на
Област Русе Явор Янчев, зам.-кметът Иван Григоров, Светлозар Петров,
управител на JobTiger, и Кенан Али, регионален оперативен мениджър

HUAWEI
в Русенския университет
Проф. д-р Михаил Илиев
На 29 март 2016 г. по покана на факултет
Електротехника, електроника и автоматика
в Русенския университет се организира ден на
HUAWEI – световен технологичен лидер в областта
на информационните и комуникационни технологии. В рамките на деня бяха планирани срещи
с Академичното ръководство на университета и
експертен екип за работа по съвместни проекти.
Компанията HUAWEI представи пред студенти и ученици от Русе свои водещи технологии и
продукти, както и проведе семинар за експерти
и докторанти. В програмата на семинара бяха
включени теми от областта на: Internet of Things,
Big Data, Internet Security. За участниците в проявата имаше атрактивни награди.

Детско хранене, Северна България, в Нестле България.
В 15-годишната история на Националните дни на кариерата 35
хиляди младежи са започнали своите стажове и са постъпили на
първите си работни места, каза управителят на JobTiger Светлозар
Петров. Статистиката от миналата година показва, че форумът в Русе
е бил посетен от над 2000 студенти.
По традиция, Дните на кариерата се съпровождат от специализирани
„работилници” (уъркшопи), по време на които студентите имат
възможност да се запознаят в детайли с подготовката на автобиография
и мотивационно писмо, да чуят важни съвети за поведението си по
време на интервю за работа, както и да получат кратка предварителна
информация за фирмите-участници.
***
На 23 март 2016 г. Денят на кариерното ориентиране на първокурсника
събра за втора година в Канев Център студенти от различните факултети
и филиали на Русенския университет, като част от форума „Национални
дни на кариерата – Добра кариера, добър живот”.
Целта е младежите, които започват обучението си в университета, да
се срещнат с фирмите, които участват в Националните дни на кариерата
и да придобият представа какви ще бъдат очакванията на работодателите
към тях за добрата им реализация.
Ректорът проф. Велизара Пенчева награди 62 първокурсници за
постигнати високи резултати в обучението от първия семестър. Пълните
отличници сред тях са 14, а тези с успех над 5.50 – общо 38. Най-много
пълни отличници има във факултет Природни науки и образование – 8.
Извънаудиторните форми, които дават възможност за развитие на
знания, умения и таланти на студентите в Русенския университет, бяха
представени от зам.-ректора по Развитие, координация и продължаващо

обучение проф. Пламен Даскалов. Ръководителят на Центъра за кариерно
развитие проф. Иван Евстатиев запозна студентите с дейността на
центъра и с възможностите студентите да се ориентират на пазара на
труда. Зам.-ректорът по Евроинтеграция и международно сътрудничество
проф. Юлиана Попова разясни как студентите могат да се включат в
програмите за мобилност.

Състезание по роботика
„Аз, инженерът”
Маг. инж. Чавдар Костадинов
На 17 март 2016 г. студентите от Русенския
университет Красен Димитров и Михаил Маркопулос се класираха на първо място в състезанието за роботи на форума „Аз, инженерът”.
По време на събитието в Интер Експо Център в
София участниците се изправиха пред предизвикателство да сглобят и програмират робот в
рамките на три часа.
Състезанието по роботика се организира за
втори път с този регламент, разказа ръководителят
на клуб „Роботика” в Русенския университет маг.
инж. Чавдар Костадинов. Единственото, което
отборите носят със себе, си са инструменти.
Надпреварата се провежда на трасето „суперлиния”, а целта е сглобените роботи да направят
възможно най-много обиколки за 2 минути.
Участниците разказаха, че на трасето е имало

прекъсвания, добавени са били объркващи линии
и препятствия, които да „изпитват” инженерната
им мисъл. Русенският отбор е успял да сглоби
такъв робот, който не само да премине участъка
много бързо, но и да избегне препятствията,
които биха го забавили или отклонили от пътя.
С 13 безгрешни обиколки Красен Димитров и
Михаил Маркопулос са спечелили първото място.
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Ден на отворените врати
На 16 март 2016 г. в рамките на Деня на
отворените врати студенти от Русенския университет
представиха пред свои бъдещи колеги възможностите
за обучение, а всички гости видяха науката извън
лабораториите.

Интелигентна система да управление на
електроуредите в дома, разработка на маг.
инж. Йордан Стоев, е един от обектите, които
привличаха вниманието на публиката в Деня на
отворените врати.
В Канев Център със свои щандове се представиха
осемте факултета и двата филиала на университета,
студенти разясняваха на своите бъдещи колеги
какво ще учат и какво ги очаква, ако изберат
Русенския университет, а екипи от различни катедри
демонстрираха свои разработки и показваха как

теорията се използва в реалния живот.
По време на официалната част ректорът проф.
Велизара Пенчева представи ръководния екип
на университета. Бяха обявени и победителите в
конкурса за есе „Русенският университет – моят
избор за бъдещето”. Голямата награда, таблет,
заслужи Живка Андреева, ученичка от XII клас
в Английската гимназия в Русе. По време на
концерта на културните клубове беше разиграна
томбола с повече от 40 награди.
Във фоайето на Канев Център гостите имаха
възможност да изпробват уменията си във
„въздушен хокей”, изправяйки се срещу робот.
Машината изчислява движението на шайбата и
победата в повечето случаи е в нейна полза, но
ентусиасти не липсваха.

Подвижна телесистема, която позволява
видеовръзка между хора в различни краища
на планетата, също беше сред демонстрациите.
Технологията дава възможност за виртуални

Изложба
„Поляците в и за независима България”

преговори с партньори и клиенти, за корпоративни
събрания, медицински консултации и др.
Гостите можеха да разгледат разработките
на електрически превозни средства, създадени
от екипи на Русенския университет, както и
болида, участник в световното състезание за
електромобили Shell Eco-marathon 2016 г. На
изложението, директно от автоизложението в
Женева, пристигна версията на Sin R1 – автомобил,
разработен под ръководството на възпитаника
на Русенския университет Росен Даскалов.

Кандидат-студенти от Русе, Враца, Монтана,
Плевен, Велико Търново, Силистра, Шумен,
Разград и Търговище имаха възможност за срещи
и разговори с преподаватели от различните
факултети на Русенския университет. Гостите
разгледаха лабораториите и учебните зали,
останаха очаровани от спортния комплекс и
експозицията, посветена на 70-годишнината на
университета.
За пръв път в рамките на Деня на отворените
врати се организира среща за родителите на
кандидат-студентите.

физика и 136 години от рождението на Мария Склодовска-Кюри намери
широк отзвук в полската и българската преса, допълни Х. Димова.

Доц. д-р Валентин Димов
На 1 април 2016 г. бе открита изложбата „Поляците в и за независима
България” в Русенския университет от ректора проф. Велизара Пенчева
и Хелена Димова от Полското културно-просветно дружество „Владислав

Варненчик” в Русе. Изложбата показва връзката между двата народа и е
организирана от Консулския отдел на Посолството на Република Полша
в София.
Това не е първата съвместна инициатива между Русенския университет
и Културно-просветното дружество, каза ректорът проф. Велизара Пенчева.
Отбелязването на 100 години от получаването на Нобелова награда по

На изложбата са представени 15 пана с фотографии, текст и факсимилета, които проследяват приноса на част от поляците в обединението и
изграждането на българската държава след Освобождението.
Изложбата показва неизвестни факти за присъствието на поляци, работили в България като инженери, лекари, учители. Историята посочва много
примери от тяхната дейност – д-р Игнаци Барабар е един от основателите
на Българския червен кръст, а д-р Николай Унтерберг създава първото
хирургическо отделение в Александровска болница, разказа Хелена Димова.
Полски инженери са участвали в изграждането на пристанищата във
Варна и Русчук, дали са своя принос и в сферата на пространственото планиране, урбанистиката и архитектурата в България. Градоустройственият
план на Варна е дело на инж. Едвин Вжешньовски, в София и Пловдив
работи Мечислав Михалски, а в Стара Загора – инж. Ян Слоневски.
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Майски празници 2016

Факултет „Електротехника, електроника и автоматика”
На 11 май 2016 г. факултет „Електротехника, електроника и автоматика”
за пореден път отчете своите постижения пред академичната общност и
ръководството на университета в голямата зала на Канев Център. За пореден
път един от най-големите факултети на университета благодари на своите

студенти и преподаватели за съпричастността и доверието, за свършената
работа и усвоените знания.
Деканът на факултет ЕЕА проф. д-р Михаил Илиев поздрави присъстващите с думите: „Стана традиция всяка година през месец май факултетът по
ЕЕА да отбелязва празника на специалностите, по които обучава. Създаден
през 1974 г. да подготвя слаботокови и силнотокови инженерни кадри, днес
ФЕЕА със своите над 1600 студенти, докторанти и специализанти, над 100

преподаватели, с богатата си и съвременна учебна и лабораторна база, с
многостранната си изследователска дейност и международно сътрудничество, нашият факултет се утвърди като лидер на Русенския университет”.
Проф. Илиев продължи: „С удоволствие мога да заявя, че днес ние
имаме основание да празнуваме. Положени са
големи усилия в учебната работа, вложени са
много ентусиазъм и енергия от преподаватели,
студенти, докторанти и служители, постигнати
са резултати и са получени отличия, които ни
карат да изпитваме заслужено задоволство. Това
събитие бе предшествано от множество изяви:
научни конференции, олимпиади, състезания,
конкурси, изложения, в които под ръководството
на преподавателите от факултета се изявиха над
300 студенти и докторанти. Днес на празника
на светите братя Кирил и Методий ще връчим
отличията на най-добрите – 107 отличници на
специалностите и първенците в различните
прояви. Може и трябва да се гордеете с вашите постижения. Вие сте най-добрите. Вие
сте лицето и рекламата на нашия факултет и
университет. Където и да се реализирате у нас или в чужбина, колкото и
да успеете, никога не забравяйте кой ви е учил и напътствал. Помнете, че
във вашия труд и усилия сега и в бъдещата ви работа се крие ключът за
успеха и просперитета ви. Бъдете живи и здрави и Бог да ви благослови в
добрите начинания!”
Организираният концерт с изпълненията на Тереза Тодорова и Общински
духов оркестър – Биг Бенд Русе, допълни тържествения дух на празника.

Филиал Силистра: Изкуство – дълг – морал
Кристина Иванчовска, абсолвент
С думите „Изкуство – дълг – морал” започнаха Майските празници във
филиал Силистра. На 11 май 2016 г. в заседателната зала на Община Силистра, в присъствието на много ученици, учители, студенти, преподаватели
и граждани, прозвучаха слова, които ни
напомниха за живота
и творчеството на
едни доста значими
личности, все още
живи чрез своето
изкуство.
За трета поредна
година студентите от
Студентската учебно-изследователска лаборатория ,,Културно-историческо наследство’’ към Филиал Силистра на Русенския университет ,,Ангел
Кънчев’’ с подкрепата и ръководството на доц. д-р Румяна Лебедова
представиха паметни листи и презентации, свързани с историческото
ни наследство.
Катрин Георгиева, I курс, специалност ПОБА, се представи, като се

върна 140 години назад във времето и погледна Априлското въстание
през своя поглед, говорейки за духовния полет на нацията, както и за 140
години от гибелта на Христо Ботев, чийто образ, мистичен и митологизиран, е превърнат в икона за българския народ и в национален символ.
За жизнения
път на Стоян Михайловски паметни
слова изнесе Елица
Райнова, III курс,
специалност Педагогика на обучението
по български и френски език, а Силвия
Василева Иванова
от същата специалност ни напомни за обречения на ранна смърт и вечен
живот чрез своята поезия Димчо Дебелянов.
И не на последно място Диана Димитрова от III курс представи своите
възгледи за един от най-забележителните български творци – Илия Бешков.
Издаването на Паметните листи е с подкрепа на Община Силистра,
Йорданка Великова и Велизар Плугаров.
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Дни на работодателя

Европейски ден
на работодателя

На 12 април 2016 г. 32 фирми от региона, които
работят в сферата на машиностроенето, енергетиката,
химическото, мебелното и конфекционното
производство, информационните технологии,
търговията, хотелиерството и ресторантьорството,
се включиха в първия по рода си Европейски
ден на работодателя в Русе. Заедно с тях щанд,
който представя възможностите за обучение и
преквалификация, имаше и Русенският университет.

В официалното откриване в сградата на Военния
клуб в Русе се включиха зам.-областният управител
на Област Русе Явор Янчев, председателят
на Общинския съвет
чл.-кор. проф. Христо
Белоев, ректорът на
Русенския университет
проф. Велизара Пенчева,
директорът на Бюрото
по труда Румен Януаров.
„Вече 10 години
Агенцията по заетостта
пр ов еж да т рудови
борси, но тази година
е първият Европейски
ден на работодателя”,
каза при откриването
на форума директорът
на Регионалната служба по заетостта в Русе
Драгомир Николов. Нашият град е един от
четирите в страната, в които по инициатива на
мрежата на Европейските обществени служби
по заетостта (PES) се срещат представители на
бизнеса, социалните партньори и търсещите работа.
Ректорът проф. Пенчева поздрави участниците
и представи щанда на Русенския университет,
на който освен информация за обучение в

Ден на интелектуалната собственост

бакалавърски и магистърски програми, се
представиха и възможности за допълнителна
квалификация.
В общата трудова борса в Русе се включиха
над 300 търсещи работа лица. На откриването
около 50 студенти се срещнаха с потенциалните
си работодатели. Търсещите работа получиха
консултации по заемане на работни места, по
информираност за позиции и допълнителна
информация за предоставяните в териториалните
поделения на Агенцията по заетостта услуги.
Специален щанд на мрежата за европейска
заетост EURES дава информация за предлаганите
възможности за работа извън страната.

Дни на кариерата във ФБМ
Ас. Даниела Йорданова
На 14 април 2016 г. традиционната среща между абсолвентите на
факултет Бизнес и мениджмънт и представители на публичния и частния
сектор бе кулминацията в Дните на кариерата 2016, организирани от
Факултет Бизнес и мениджмънт на Русенския университет.

На 11 април 2016 г. Патентното ведомство на Република България в
сътрудничество с Ведомството на Европейския съюз за интелектуална
собственост проведе Ден на интелектуалната собственост в Русенския
университет.
Целта на форума бе пред студенти, докторанти и преподаватели да
се популяризира системата за закрила на интелектуалната собственост.
„Избрахме Русенския университет, защото сме убедени, че тук се
генерират нови идеи, които се прилагат в практиката”, каза в началото
на семинара Магдалена Радулова от Патентното ведомство.
Експерти направиха кратко представяне на същността, начина
на функциониране и предимствата от използването на системата за
правна закрила на обектите на интелектуална собственост и вредите
от разпространение на фалшиви и пиратски стоки. Каква е разликата
между патент и полезен модел, и защо е добре да се регистрира
дизайнът на даден продукт, бяха част от обсъжданите теми.
Едновременно с това във фоайето на Ректората беше разположен
щанд, на който представители на Патентното ведомство даваха
информация за обектите на интелектуалната собственост, демонстрираха
електронни бази данни, в които могат да се търсят изобретения,
промишлени дизайни и търговски марки.
На студентите бяха предоставени материали, посветени на
интелектуалната собственост, специално разработени за случая.

От името на ръководство на Русенския университет участниците
и организаторите бяха поздравени от проф. д-р Пламен Даскалов,
зам.-ректор по Развитие на качеството и продължаващо обучение.
Поздравления поднесоха и зам.-областният управител Станимир
Станчев и зам.-кметът по европейско развитие на Община Русе д-р
Страхил Карапчански.
Домакините информираха работодателите за специалностите,
по които се извършва обучение във факултета. Даниела Йорданова
представи издадения от звеното Алманах на завършващите през 2016 г.
студенти. Първият брой на Алманаха излиза през 2009 г., като целта
на ръководния екип на факултета е да помогнат на завършващите
студенти да намерят своите работодатели, а предприемачите и хората
от публичния сектор – да открият най-подходящите служители за
своите организации.
Проведената дискусия „Възможности за реализация на студентите”
бе завършек на работните срещи между студенти и работодатели.
Организаторите и участниците изразиха надеждите си, че този
форум ще бъде началото на множество професионални кариери за
абсолвентите от факултет Бизнес и мениджмънт.
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Проекти
Съвременни методи за обучения и
образователни дейности по енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни
източници и технологии
Проф. д-р Николай Михайлов
На 22 април 2016 г. в Канев Център се проведе заключителната пресконференция на проект BG04-04-05-02-07 „Съвременни методи за обучения
и образователни дейности по енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници и технологии”. В нея участваха областният управител
на Област Русе доц. Стефко Бурджиев, ректорът на Русенския университет
проф. Велизара Пенчева, председателят на Общото събрание на университета
и председател на Общински съвет – Русе, чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Ръководителят на проекта проф. Николай Михайлов представи резултатите
от изпълнението на
основните дейности:
обучителна, консултантска и дейности,
свързани с осигуряване на публичност
и визуализация. Основната цел на проекта е повишаване
на квалификацията
и уменията на общински и областни служители в сферата на енергийната
ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Проектът
подпомага успешното използване на различните финансови инструменти,
насочени към намаляване на енергопотреблението, повишаване на ЕЕ и
устойчиво развитие на производството на енергия от ВЕИ.
Целева група на проекта са служители на държавни, общински и областни администрации, включително ръководители на училища, детски
градини, болници и др., отговорни за изпълнение и/или контролиране на
планове и внедряване на мерки за ЕЕ и приложение на ВЕИ.
В рамките на обучителната дейност са постигнати следните резултати:
• Разработени са 11 лекционни курса, от които 5 аудиторни и 6 дистанционни – Енергиен мениджмънт в сгради; Енергийни стандарти;
Разработване на планове в съответствие с националното законодателство
и съответните директиви на ЕС, свързани с мерките в сгради; Отчитане
изпълнението на плановете за действие; Възможни мерки за ЕЕ и ВЕИ в
обществения транспорт; Основни познания за енергийните одити; Договори за енергийна ефективност; Законодателство в областта на енергийната
ефективност и енергията от възобновяеми източници; Най-добри практики
по отношение на мерки за енергийна ефективност в сгради; Най-добри
практики в използването на възобновяеми енергийни източници в сгради;
Решения по казуси.
• Проведени са обучения в градовете Видин, Враца, Монтана, Плевен,
Велико Търново, Свищов, Русе, Разград, Тутракан, Силистра и Добрич;
• Обучени са повече от 400 служители на общински, областни и държавни администрации по време на редовните обучения;
• Обучени са повече от 180 човека чрез дистанционно обучение.
Дейностите, свързани с осигуряване на визуализация и публичност
на проекта, включват:
• План за визуализация и публичност на проекта;
• Сайт на проекта, включващ различни рубрики. Към днешна дата са
регистрирани повече от 1800 посещения от страната и чужбина.
• Две пресконференции;
• 8 прессъобщения в национални и регионални вестници;
• 4 информационни дни в градовете Русе, Разград, Силистра и Монтана;
• 6 съобщения по информационната мрежа на университета;
• 2 радиоинтервюта и 9 телевизионни репортажа;
• Медиен отзвук от различните събития по проекта, надхвърлящ 30
коментари и съобщения.
В края на пресконференцията бяха връчени удостоверения за успешно
завършено аудиторно или дистанционно обучение по проекта.
Програмата на събитието, както и информация относно други дейности
по проекта, е налична на уеб-сайта на проекта: http://eere.eu/.

Интерактивна визуализация
на древноримското културно наследство
в трансграничния регион
между България и Румъния
Проф. д-р Михаил Илиев
Колектив с ръководител проф. д-р Михаил Илиев от катедра Телекомуникации на Русенския университет стартира работа по проект „Интерактивна
визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния
регион между България и Румъния”. Проектът е по програма „Интерpег
V-A Румъния – България”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел „Европейско териториално сътрудничество”
(ЕТС) за участващите държави членки. Водещ бенефициент на проекта
е Русенският университет „Ангел Кънчев”. Партньори на университета са
Регионален исторически музей – Русе, и Музей на националната история
и археология – Констанца, Румъния.
Проектът е по приоритетна ос 2 на Програмата „Интеррег V-A Румъния –
България”: Зелен регион; Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото
използване на природното наследство, ресурси и културното наследство.
Целта на проекта е опазване и популяризиране на римското културно-историческо наследство чрез развитие на гъвкави, многофункционални платформи
за WEB, Android и IOS-базиран достъп до цифровизирано съдържание и
информация. Изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до създаването на видеоклипове, модели и 3D печатни миниатюри на целевите обекти
и артефакти, които
ще допринесат за
популяризирането на
римското културноисторическо наследство на територията
на трансграничния
регион, като по този
начин ще се повиши
и интересът на туристите за посещения
на тези обекти.
Използването на информационни и комуникационни технологии, на
атрактивни интерактивни средства се очаква да привлече повече млади
хора в музеите.
Основни дейности по проекта:
• Категоризация и подбор на значими обекти от римското наследство;
• Цифровизация на наличните ресурси за избраните обекти;
• Въздушно и наземно заснемане на обектите;
• Обработка на данни и създаване на информационна база данни;
• Разработване на WEB, Android и IOS-базирани информационни
платформи и мобилни приложения;
• Обучение и дейности по разпространение на резултатите;
• Информиране на обществеността и публичност.
Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
• Създаването на базата данни за избраните римски културно-исторически забележителности ще работи като източник на информация и ще
предоставя на туристите информация, която ще използват при планиране
на маршрутите си. Разработените многоезични интерфейси, WEB, Android
и IOS-базирани платформи ще могат да се ползват като екскурзоводи. Изложбите на 3D моделите и печатните материали ще повишат качеството на
предлаганите туристически услуги.
• Базата данни за всички избрани римски културно-исторически забележителности и съответните средства за достъп до информацията от нея
ще бъде на разположение на всички туристи. 3D моделите, въздушните
и наземни фотографии и т.н. ще бъдат на разположение на посетителите
на музеите.
• Тясното сътрудничество между експертите от двата музея ще благоприятства създаването на обща стратегия за популяризиране на римското
културно-историческо наследство.
Общата стойност на проекта е 494 928,67 EUR, разпределени между
партньорите.
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Представяне
Пето място
за Русенския университет
в Републиканската олимпиада
по програмиране
Доц. д-р Румен Русев
През месец май 2016 г. ВСУ „Черноризец Храбър”
бе домакин на XXVIII Републиканска олимпиада
по програмиране. В нея участваха 24 отбора от 10
университета в страната. Общо шестима състезатели,
разпределени в два отбора, защитаваха името на
Русенския университет.
Първият отбор бе съставен от двама третокурсници от специалност Компютърни науки – Стилиян
Ангелов и Михаил Станчев, и студента от трети
курс от специалност Финансова математика Слави
Георгиев. Трима студенти от втори курс Компютърни
науки – Димитър Трифонов, Даниел Димитров и
Григор Пенев, бяха участниците във втория отбор
на университета. Ръководители на тимовете бяха
доц. д-р Румен Русев и гл. ас. д-р Галина Атанасова.
В крайното класиране Русенският университет
зае пето място, което е много добро постижение,
като се има предвид оспорваната надпревара и
десетте тежки задачи, които студентите решаваха
в продължение на 5 часа.

Кубратов меч за
университета
Проф. д-р Росен Иванов
През месец април 2016 г. на официална церемония в Интер Експо Център София Националната
браншова организация за електрическа мобилност–
ИКЕМ, връчи своите годишни награди „Кубратов
меч” за принос в насърчаването и популяризирането
на електрическата мобилност в България.
Церемонията по връчване на наградите тази
година бе уважена от вицепремиера и министър
на труда и социалната политика Ивайло Калфин,
Божидар Лукарски – министър на икономиката,
зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова, Данчо Барбалов – зам.-кмет на
Столична община, Божидар Данев – Изпълнителен
председател на Българската стопанска камара, Карел
Крал – Регионален мениджър на ЧЕЗ за България,
Ивайло Иванов – Управител на Интер Експо Център
София, както и от кметове на общини, партньори
на ИКЕМ, представители на производствените и
научните среди и др.
Транспортният факултет на Русенския университет, заедно с колегите си от фирма „Транспортна
електроника-91 ООД” и Института по електрохимия
и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” при

БАН, бе удостоен с „Кубратов меч” в категория:
Екипен проект в Електрическата мобилност за
2015 г. за „Реализация на иновативен продукт на
базата на Ситроен Берлинго, свързан с развитието
на екологични транспортни средства и повишаване

на тяхната енергийна ефективност, включващ
програмно-технически средства и технологии за
конверсия на електромобили”.
Наградите бяха връчени от Божидар Данев,
Изпълнителен председател на Българската стопанска
камара – съюз на българския бизнес.

Клуб „Четири колела”
и безопасността по пътищата
Гергана Илиева
На 1 април 2016 г. членовете на академичен клуб „Четири колела” към
Русенския университет станаха доброволци в кампания за безопасност
на движението по пътищата. Студенти и докторанти започват да влизат в
часовете на ученици в русенските училища и представят инициативата си
„Да запазим децата на пътя!”.
С решение на Общото събрание на Организацията на обединените
нации, периодът 2011–2020 г. е обявен за „Десетилетие на действия за
безопасност на движението по пътищата”. Идеята на участниците в клуб
„Четири колела” е да се срещнат с колкото може повече ученици, да направят с тях практически игри и занимания по пътна безопасност и така да
намалят травматизма по пътищата.
Студентите от втори курс специалност Технология и управление на
транспорта Петър Павлов и Андриана Симова са разработили презентация, в която показват възможностите за подобряване на безопасността на
движението по пътищата. В нея нагледно представят реални ситуации от
пътно-транспортни проишествия и влиянието на метеорологичните условия.
Доброволците от клуб „Четири колела” подготвиха презентации за
ученици от различните възрастови групи, като целта им е възможно наймного деца да осъзнаят рисковете на пътя и да вземат решения, с които да
опазят живота и здравето си.

На първото представяне на идеята „Да запазим децата на пътя!” присъстваха и представители на бизнеса, които предложиха своите идеи за
сътрудничество с клуб „Четири колела”. В срещата-разговор с инж. Росен
Даскалов, собственик на „Русе кар” и възпитаник на Русенския университет,
и Даниел Донев, собственик на „Хепи ООД”, студентите задаваха въпроси и
даваха предложения за общи инициативи. „Можете да постигнете всичко,
каквото пожелаете, но то няма как да стане, ако нямате мотивацията, ако
не изградите онази здрава платформа, която ще ви издигне нагоре”, каза
на студентите Росен Даскалов и разказа за неговите стъпки към успеха.

Изложба Интарзии
От 16 до 20 май се състоя втората авторска
изложба от интарзии на проф. Юлиян Младенов
в Ректората на Русенския университет.
Авторът представи над 40 нови творби,
изработени от него за последните две години.
Интарзиите бяха посветени на детството –
приказни и анимационни герои, както и на
зодиакалните знаци.
Интарзията е вид приложно изкуство, което
представлява изящна мозайка от дървени парченца
или фурнир, залепени върху дървена плоскост,
полирана и лакирана.
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Мис и Мистър Русенски университет‘2016
Моника Карагенова, 3 курс, спец. Европеистика
На 11 април 2016 г. се проведе конкурсът „Мис и Мистър Русенски университет 2016” в Канев Център.

фан, а любимката на публиката и ваучер за луксозно дамско бельо от Finesse.
Лица на Нетуоркс са Нели Николова и Павлин Иванов, 2. курс, спец.
КСТ, които получиха 12-месечен абонамент за интернет и телевизия. Ли-

Преди началото на шоуто публиката имаше възможността да се регистрира в томболата на Orange за два ваучера на стойност 100 евро за закупуване
на самолетни билети, както и да се насладят на промоцията на качествена
козметика с марката Oriflame.
След изненадващото начално дефиле на участниците спектакълът започна
с приветствие от страна на водещите и представяне на журито и спонсорите.
Сред гостите на събитието бяха представители на университетското ръководство, както и миналогодишните участници и победители в конкурса.
В първи тур участниците имаха възможност да представят своето лично
усещане за мода и стил, подбирайки сами своите тоалети. След дефилето
на претендентите програмата продължи с изпълнението на двама талантливи младежи – Мирела Димитрова и Симеон Йорданов, които представят
успешно Русе в шоуто „България търси талант”, както и на формацията за
модерен балет „Мираж” към Общински детски център за култура и изкуство,
с ръководител Наталия Томова.
Благодарение на хореографа на конкурса – Афродита Георгиева, по време
на втория тур участниците успяха да се преобразят и да пренесат публиката
в приказната атмосфера на 19. век. Костюмите им бяха предоставени от Държавна опера – Русе, за което организаторите изказват своята благодарност
на ръководството на Операта. Междувременно, докато претендентите се
подготвяха за третия тур, на сцената се представиха вицешампионите – балет
„Фрийдъм”, които впечатлиха със своите невероятни акробатики и излъчване.
В трети тур претендентите за титлите Мис и Мистър Русенски университет
дефилираха в облекла на on-line магазин за дамски дрехи „Twiggyshop” и на
марката за модерни мъжки облекла „Виконте”. В четвърти кръг участниците
отговаряха на въпросите на членовете на журито и представителите на спон-

цата на Нина Йорданова – Нели Николова и Миркан Зюхтю, 1. курс, КСТ,
получиха едногодишна карта за безплатно подстригване и професионален
сешоар. Лицето на Orange – Венелина Веселинова, 2. курс, спец. Икономика, бе наградена с ваучер за 100 евро при закупуване на самолетни билети.
Лицето на магазин Виконте – Иван Иванов, 3. курс, спец. Европеистика и
многостепенно управление, получи ваучер на стойност 200 лв. за пазаруване
в магазина. Лицето на Twiggyshop – Вилиана Камбурова, 1. курс, спец. Бизнес
мениджмънт, получи ваучер на стойност 100 лв., както и луксозна козметика.
Марката „Twiggyshop” избра 5 момичета, които участваха в модното шоу на
27 април 2016 г. Лицето на Вижън стил – Людмила Георгиева, 1. курс, спец.
Право, получи ваучер за маникюр и процедури за разкрасяване.
Победители в конкурса „Мис и Мистър Русенски университет 2016” са:
Мис Русенски университет – Марина Кьося, 4. курс, спец. МИО;
Второ място и първа подгласничка – Бисерка Велева, 2. курс, спец. Бизнес
мениджмънт;
Трето място и втора подгласничка – Венелина Веселинова, 2. курс, спец.
Икономика;
Мистър Русенски университет – Иван Иванов, 3. курс, спец. Европеистика и многостепенно управление;
Второ място и първи подгласник – Павлин Иванов, 2. курс, спец. КСТ;
Трето място и втори подгласник – Деян Иванов, 2. курс, спец. Електроенергетика и обзавеждане.
Всички лауреати от конкурса получиха подаръци от соларно студио
Ефект, където да се погрижат за тена си, както и ваучери за различни процедури и фитнес от Cosmopolitan. Всички получиха и ваучери от фитнес Rhea,
включващи карти за 1 месец неограничен достъп за фитнес, сауна, масаж

сорите. След края на приятните и вълнуващи изпитания за претендентите
журито гласува. Преди да бъдат оповестени резултатите, още една млада
дама, лауреат на много международни конкурси – Габриела Иванова, изпълни
песента „Gigolo”, след което публиката отново аплодира танца на Симеон.
Точно преди заключителната част се състоя и дефиле на миналогодишните
победители в конкурса – Йоана Лазарова и Иван Иванов.
Преди да предадат своите титли на актуалните им носители, бяха връчени
и специалните награди. Любимка и любимец на публиката, избрани чрез гласуване в страницата на Студентския съвет, станаха Нели Николова, 2. курс,
спец. Промишлен дизайн, и Руфат Руфат, 1. курс, спец. Компютърни системи
и технологии. Победителите в on-line гласуването получиха подаръци от Ре-

и индивидуален хранителен план на стойност 125 лв. От Рефан осигуриха
подаръчни комплекти за победителите от натурална козметика – кремове
и лосиони, а Oriflame ги зарадва с продукти за лице, коса и тяло, както и с
луксозни аромати и декоративна козметика. Най-голямата награда за Мис и
Мистър Русенски университет 2016 г. бе ваучери за спа-уикенди на стойност
500 лв. от Societe Generale Експресбанк! Те получиха и талони за продукти с
марката „Ружана”, а от бар „Инкогнито” се бяха погрижили за доброто настроение на победителите с ваучери за заведението. Мис Русенски университет
получи и ваучер за луксозно дамско бельо от Finesse.
Честито! Екипът на Студентски съвет изказва своята благодарност на
всички спонсори и партньори, подпомогнали провеждането на конкурса.
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Култура на речта

Форми за изразяване на учтивост
Проф. д-р Димитрина Цонева
При употребата на учтивата форма се правят все още доста грешки
както в говорната, така и в писмената практика. Не става дума само за
смесването на Вие и ти, характерно за малообразованите хора (да си припомним например как говори бай Ганьо на Иречек: „Не ме ли познаваш?
Вий нали бяхте министър в София!... Ама ти си гледай кефа, хич да не те
е еня! Аз колко съм ви хвалил!...”). За съжаление и сега (дори от изявени
български журналисти от телевизионния екран) чуваме: „Професоре, Вие
сте писал по този въпрос”; „Простете ми, професоре. Значи сте го виждал вече?” (Жени Марчева, BTV, 13 март 2016 г.).
Употребата на учтивата форма все повече се схваща като абсолютно
необходима съставка на културното държание в обществото. Често възникват въпроси от рода на: Към кого трябва да се обръщаме с Вие? Може
ли единият от събеседниците да говори на Вие, а другият – на ти? Как
трябва да се обръщат преподавателите към студентите, началниците към
подчинените? и пр. Но първо трябва да се усвоят морфологичните и стилистичните правила за изразяване на учтивост. Уважение можем да изразим по няколко начина:
I. Когато при разговор с една личност спазваме следните морфологични правила за съгласуване:
1. Миналите деятелни причастия, които завършват на -л, -ла, -ло
(например писал, писала, писало; чел, чела, чело; дал, дала, дало и т.н.) и
влизат в състава на българските сложни глаголни времена, се приемат
като съставни компоненти на тези глаголи и затова се поставят в множествено число, например:
– Професор Димитров , Вие сте го виждали, а не „Вие сте го виждал”;
– Госпожо Маркова, Вие сте казали да дойда при Вас, а не „Вие сте
казала...”
Вие не сте издържали изпита; Вие сте чели по този въпрос и т.н.
2. Миналите страдателни причастия, завършващи на -н, -на, -но и на
-т, -та, -то (например приет, приета, прието, изключен, изключена, изключено и др.), се поставят в единствено число, тъй като при учтивата форма
за множествено число съгласуването при тях е логическо, а не грамати-

ческо. Казваме: Госпожо Пенева, Вие сте поканена, а не „Госпожо Пенева,
Вие сте поканени”; Вие ще бъдете приет, а не „Вие ще бъдете приети”.
3. Когато след форма на глагола съм се намират прилагателни (предприемчив, весела, умен и др.), съществителни (студент, приятел, преподавател и др.) или сегашни деятелни причастия (проверяващ, отговарящ,
пишещ и др.), те също се поставят в единствено число и се съгласуват с
естествения род на лицето, назовано от местоимението Вие, например:
Вие сте мой преподавател и същевременно добър приятел.
Доцент Енева, Вие сте член на научното жури. След като сте били в
София, защо не сте направили необходимата справка?
II. Изразяване на уважение чрез допълнителна употреба на главни букви:
Прието е при писане учтивостта да се изразява и по графичен път
чрез употреба на главна буква при лични и притежателни местоимения.
Вие питахте; Отговарям на Вашия въпрос.
Това е решението на Негово Светейшество.
При адресиране и обръщения, когато се налага използване на титли,
длъжности и звания (без да са придружени от собствено име) специално отношение към участник в общуването се изразява чрез стилистична
употреба на главни букви, например:
Уважаема госпожо Директор, ...
Господин Професор, …
До Ректора на Русенския университет „А. Кънчев”
III. Учтивата форма включва и правилното използване на официалните протоколни обръщение към отделни високопоставени личности.
В академичната сфера на общуване за хабилитираните преподаватели
има две разновидности:
– Господин Професор, Вие сте писали по този въпрос.
и
– Професор Димитров, Вие сте писали по този въпрос.
– Простете ми, госпожо Доцент, но не разбирам този въпрос!
и
– Простете ми, доцент Стоянова, но не разбирам този въпрос!
Безспорно е, че редовната и правилна употреба на формите за учтивост днес е един от важните белези на езиковата и на общата ни култура.

От древността до наши дни

За думите и техния произход
Кадер Сахлим, V курс, Право
Замисляме ли се какъв е произходът на думите? Знаем ли, че някои
съвременни и често използвани думи водят началото си от имена на хора?
Продължаваме започната рубрика за думите и техния произход, за
историята и забравените вече личности и герои, дали имената си на често
използваните от нас думи, но същевременно разкриващи един нов свят,
изпълнен със загадки и понякога доста странни съвпадения.
В този брой ще отделим място за сладките изкушения от нашето меню
и думите, които свързваме с удоволствието хубава храна, а именно много
популярните сос „Бешамел” и торта „Сахер”.
Сос „Бешамел”
Маркизът на Нуантел Луи Батист Бешамел е кръстникът на невероятния
сос, който всички познаваме като сос „Бешамел”. Маркизът се славел като
добър финансист по времето на краля слънце Луи ХIV, имал дарбата да
рисува, работел и като посланик.
Страстта му към рисуването била поощрявана от краля, който му
заповядал да открие Академия на изкуствата в Анжер.
После негово величество превърнало директора на Академията в
свой оберкелнер. Бешамел се оженил и имал две деца – Мари Луиз и Луи.
Всъщност създателят на соса е Франсоа де ла Варен, автор на прочутата
книга „Френска кухня”, написана през 1651 г.
Тъй като знаел, че оберкелнерът на краля е луд по старинния френски
сос, наричан „бял” заради сметаната, от която се прави, Франсоа нарекъл
соса на името на Луи Бешамел.
Графът на Ескар бил възмутен от това и казал: „Аз съм може би
най-яростният любител на този сос, но този щастливец Бешамел има
удоволствието той да бъде кръстен на него, въпреки че аз съм ял стотици

пъти пилешко, полято с него! А на мен не е кръстен дори най-простият
сос на света!”
Според друга версия самият маркиз Бешамел открил случайно соса,
докато се чудел с какво да подправи порция сушена риба треска.
Торта „Сахер ”
Тази шоколадова торта е един от най-известните кулинарни специалитети
и е създадена във Виена през далечната 1832 г.
През 1832 г. министърът на външните работи Клеменс фон Метерних
нарежда на своя сладкар да създаде за него и неговите високопоставени
гости необичаен десерт. Тъй като по това време главния сладкар е болен,
желанието на високопоставената персона е изработено от 16-годишния
сладкар Франц Сахер (1816 – 1907), който е стажант по сладкарство в
придворната кухня. Така приготвеният сладкиш представлява шоколадова
торта, която се харесва много на гостите, и която става една от найпопулярните торти и в днешни дни.
След като завършва своето обучение, Ф. Сахер работи като сладкар на
други аристократи в Братислава и Будапеща. През 1848 г. се завръща във
Виена, където открива собствен магазин за продажба на вино и деликатеси.
Неговият първороден син Едуард Сахер усъвършенства рецептата на баща
си до сегашната й форма и през 1876 г. открива хотел „Сахер”, в който и
до днес сервират тази шоколадова торта.
В наши дни във Виена се произвеждат 300 000 торти на година. За
да се приготви такова количество, са необходими 1,2 милиона яйца,
80 тона захар, 70 тона шоколад, 37 тона кайсиево сладко, 25 тона краве
масло и 30 тона брашно. Една трета от тях се сервират в хотел „Сахер”
в австрийската столица, една трета се продават в магазина на хотела.
Останалото количество се изнася в страни по целия свят.
Използвани източници:
http://www.domashenjurnal.bg
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Ретро парад
на автомобили в Русе
Гергана Илиева
Над 50 возила от България и Румъния участваха във Втория парад на ретро автомобили в
Русе. Те са произведени в периода 1906 – 1986 г.
Най-стар сред тях бе датиращият от 1906 г. „Ди
Дион Кутон”. Возилата на парада бяха от почти
всички по-известни западни марки – Мерцедес,
Опел, БМВ, Рено, Кадилак, Студебейкър, Буик
Ривера, Фолксваген. В проявата се включиха и
атрактивни возила от времето на социализма като
ВАЗ, Москвич, Трабант, Вартбург и др.
Ретро парадът се организира от Община Русе
и Общинска фондация „Русе – град на свободния
дух”. Парадът премина по централните улици на
Русе. На паркинга до сградата на НАП любителите на класическите возила имаха възможност
да разгледат и да се снимат с паркираните ретро
автомобили.
Двама млади учени от Русенския университет
показват своите лични олдтаймери.
Докторът по икономика от Русенския университат Петър Пенчев представи пред публиката

своя ситроен, модел 1933 г. Автомобилът е произведен през 1956 година и е закупен за нуждите
на българското посолство в Алжир. През 1980
г. колата вече е в България, а от 2011 г. – в Русе.
Петър Пенчев прави тотална реставрация на
автомобила, до последния детайл.
Фолксваген Голф GTI, модел 1979 г., изоставен
в окаяно състояние в двора на къща, привлича
погледа на Павел Стоянов от Транспортния

Конкурс за ушиване на копие на знамето
на Червеноводската въстаническа чета
Доц. д-р Милко Маринов
Членовете на клуб „Палитра” към Русенския университет и екип от
СОУ „Васил Левски” са се справили най-добре с изработката на копие
на знамето на Червеноводската въстаническа чета. Конкурсът, обявен от
Спортното туристическо и природозащитно дружество „Академик” при-

факултет на Русенския университет преди година и половина.
Днес автомобилът е регистриран
и е в движение, като преди това
е напълно разглобен, почистен,
пребоядисан и с отремонтиран
двигател. За времето си тази кола
е била сред най-бързите серийни
автомобили. И днес със своите 810
кг голфът ускорява от 0 до 100 км
за около 8.2 секунди.
Болидът, който ще потегли за
състезанието Shell Еco-marathon в
Лондон се представи пред русенци и
гостите на града по време на ретро
парада на автомобили. Сред тези,
които са най-близо до бъдещето,
са автомобилите, разработени от
преподавателски и студентски екипи в Русенския
университет. Единият е болидът, който ще се
състезава в категория „Прототипи”, задвижвани
от електрически батерии, през юни в Лондон, а
другият – пощенски електромобил, създаден по
европейския проект „Алтернативни пощенски
екологични автомобили”.

ключи с церемония в храма „Св. Архангел Михаил” в село Червена вода,
където бяха осветени седемте флага, които ученически и студентски екипи
ушиха в рамките на няколко седмици. Освещаването на знамената бе по
подобие на историческото събитие от 21.09.1875 г., когато в същата църква
поп Стоян и поп Кръстьо освещават знамето на Червеноводската чета.
Конкурсът за ушиване на най-автентично копие на знамето на Червеноводската въстаническа чета се проведе с подкрепата на Общинска
фондация „Русе – град на свободния дух” и BH – социален проект на Еконт
под егидата на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.

Велопоход
„По пътя на знамето на Ботевата чета”
Стефан Георгиев
На 12 май 2016 г. ректорът на Русенския университет проф. Велизара
Пенчева и председателят на Общото събрание чл.-кор. проф. Христо Белоев
дадоха старт на велопохода „По пътя на знамето на Ботевата чета”, който
ще премине през петте румънски пристанища (Гюргево – Зимнич – Турну
Мъгуреле – Корабия – Бекет), от които на 16 и 17 май 1876 г. Ботевите
четници са се качили на кораба „Радецки”. Участниците в похода носиха
двете знамена, победители в конкурса.

От 12 до 16 май 2016 г. участниците във велопохода „Под знамето на
Ботевата чета” изминаха 270 километра. Те тръгнаха от Русенския университет и преминаха през няколко пристанища. След ректората, първата
спирка на колоездачите бе паметникът на Баба Тонка на бул. „Придунавски”
в Русе. След това деветимата колоездачи се отправиха към пристанищата
в Гюргево, Зимнич, Турну Мъгуреле, Корабия и Бекет. На българска земя
походниците развяха знамена в Оряхово, Козлодуй и на кораба „Радецки”,
където през 1876 г. са се качили четниците от Ботевата чета. През цялото

време русенските студенти носеха знамената, обявени за победители в конкурса за ушиване на най-автентично копие на знамето на Червеноводската
чета (през 1876 г. и на Ботевата чета).

Следващият етап на инициативата е на 27 май. Тогава представителна
група от Русе ще се включи в 70-ия национален туристически поход „По
стъпките на Ботевата чета” и ще носи знамената-победители. След края на
похода знамената ще бъдат предоставени на Регионалния исторически музей.
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Дни на баскетбола в Русенския университет

Дни на волейбола в Русенския университет

На 19 и 20 април 2016 г. в рамките на инициативата „Русе – Европейски
град на спорта” и с подкрепата на Община Русе се проведоха Дни на
баскетбола в Русе. Гост на събитието бе именитият наш баскетболист Атанас
Голомеев. На среща с академичното ръководство на Русенския университет

На 26 и 27 април 2016 г. в рамките на инициативата „Русе – Европейски
град на спорта” и с подкрепата на Община Русе, се проведоха Дни на волейбола
в Русе. Гост на събитието бе именитият наш волейболист Любомир Ганев.
Събитието премина под патронажа на чл.-кор. проф. Христо Белоев.

Атанас Голомеев получи Кристалния знак на университета. Заедно с него
Кристален знак получи и радиожурналистът Петър Пунчев.

Медалите и купите, които са завоювани от спортистите на Русенския
университет през годините, са доказателство, че усилията са насочени в

„Изключително съм развълнуван от видяното в университета и вярвам,
че усилията, които се полагат тук, ще помогнат Русе да върне славата си на
баскетболен град”, каза Атанас Голомеев. Ректорът проф. Велизара Пенчева
представи възможностите за обучение и спорт в университета и разказа
за обновяването на спортните съоръжения в него.

правилната посока, каза Л. Ганев. На среща с академичното ръководство
Любомир Ганев получи Кристалния знак на университета, както и книгата
„Ритъм в единството”, събрала спортната история на Русенския университет.

В следобедните часове в залата по волейбол имаше демонстрации и
младежки турнир с участието на отборите на Русенския университет, ПГЕЕ
„Апостол Арнаудов” и МГ „Баба Тонка”.
По време на разговора гостът сподели впечатленията си от срещите
с областния управител и кмета, от ентусиазма на спортните деятели в
Русенския университет и от спортните бази в града. Атанас Голомеев
коментира, че българският спорт трябва да се оттласне от дъното, а отборите
и състезателите да започнат да постигат все повече успехи. Начинът е
„обръщане на пирамидата”, каза той и уточни, че трябва да се заложи на
масовия спорт. Още в училище е необходима селекция на състезателите,
които имат данни за постигане на високо спортно майсторство и работата
с тях да продължи.
Пред Съдебната палата на Русе се проведе демонстрация по баскетбол,
а в Спортния комплекс на Русенския университет – блиц турнир между
ученическите отбори на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов” и ПГИУ „Елиас Канети”.
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Атанас Голомеев e една от най-големите фигури в историята
на европейския баскетбол. Висок е 196 см. Едва 17-годишен влиза в
националния отбор на България. Учи архитектура в университета
„Макгийл” в Монреал, Канада, и външна търговия в България. Печели
титлата „Спортист на годината” в университета в Монреал и е обявен за
най-добър център на Канада. Състезава се за тима на „Академик”, а през
последните десет години от баскетболната си кариера играе в „Левски
Спартак”. Печелил е приза „Най-добър реализатор” на европейско
първенство.
Любомир Ганев е известен български волейболист. Висок е 210 см. От
2012 г. е вицепрезидент на Българската федерация по волейбол. Започва
своята кариера в „Дунав Русе”. Състезава се седем години за ЦСКА, като 5
пъти е шампион на България. Известен е в цял свят със силния си сервис
– ударът му е със скорост 130 км/час. В мъжкия национален волейболен
отбор е от 1985 до 1998 г. Носител е на бронзов медал от световното
първенство във Франция през 1986 г.
Интервютата с водещите спортисти проведе доц. Анелия Манукова.

Атанас Голомеев

Любомир Ганев

1. На кого искате да благодарите днес за постигнатите успехи като баскетболист / волейболист?
Искам да благодаря на първите си треньори, които ме възпитаха
и ми дадоха А-то и Б-то на баскетбола. Това са Венци Янев, Веселин
Темпов, Петър Симеонов. Те ми дадоха основата в баскетбола.

Основно искам да благодаря на Савчо Вълчев. До 10. клас не се
занимавах активно с волейбол, но треньорът Савчо Вълчев повярва
в мен и започна да работи индивидуално за моето израстване.

2. Какво носи спортът за изграждане на характера и духа на младите хора?
Спортът учи на дисциплина, на организираност в живота
на човека. Учи на борбеност, която помага във всяка сфера. Дава
увереност в силите, дава вяра.

Спортът носи преди всичко самоувереност. Спортът изгражда
характер, изгражда личност. Всяко начинание води до успешен край,
дори и да паднеш, знаеш, че ще станеш и ще продължиш напред.

3. Русенският университет е един от най-спортните университети в България. Какво бихте пожелали на русенските студенти по
отношение на спорта?
Така е било винаги. Пожелавам на русенските студенти да
прекаляват със спорт! Да отделят повече време за спорт спрямо
компютъра. Или да използват компютърните технологии в помощ
на спорта.

Пожелавам им много медали, винаги да вземат купи за своите
победи и да бъдат успешни в науката, с която се занимават.

4. Джан Франческо Лупатели казва „Всяко похарчено евро за спорт спестява три евро за здравни разходи” по повод избора на Русе за
Европейски град на спорта. Как бихте продължили неговите думи?
Бих увеличил – всяко похарчено евро връща 6 евра. Който
спортува, той не боледува. Така спестява средства на дъжавата и
работодателя. И така всички имат успехи.

Не само се спестяват по няколко евра, но се и популяризира
градът, който е избран за Град на спорта. Всяко голямо спортно
събитие оставя след себе си следа – медийна и икономическа.

5. Какви са впечатленията Ви от проведените баскетболни / волейболни демонстрации?
Подкрепям идеята. Това е началото и се радвам, че участвам
в тази инициатива. Има какво да се прави и развива, но това е
правилният път. Интересът на града към мероприятията е все още
плах. Ако тази инициатива беше в Германия или Испания, площадът
щеше да е пълен.

Студентите, които участваха, се забавляваха, влагаха любов.
Точно по този начин трябва да се спортува. Така непрекъснатите
тренировки и натоварвания не се усещат. И остават само
положителните емоции от победите.

6. Как оценявате гр. Русе и Русенския университет като място за получаване на качествено образование и практикуване на масов
спорт с цел постигане на добри успехи и реализация?
Русенският университет като инженерен университет беше в
топ три на България още преди години, със сериозни позиции. За
държава с нашите мащаби университетът ви стои много добре.
Това, че се развива масовият спорт в университета, се дължи на
двигателите в лицето на проф. Борислав Ангелов и с подкрепата на
чл.-кор. Христо Белоев.

Видях част от материалната база на Русенския университет
и я определям като много добра за страната ни. Смятам, че не
са случайни постигнатите успехи на вашите студенти. Нека
продължават развитието си в същия дух за още по-големи успехи.
Това е правилният път.

7. Какви емоции остави във Вас посещението на гр. Русе и Русенския университет?
Отлични. Животът ми в последните години се развива много
спокойно и участието ми в този форум на университета бе като
адреналин. С радост ще участвам и в бъдещи спортни инициативи
на Русенския университет. Пожелавам на студентите да дерзаят по
пътя, по който са тръгнали, и успехите няма да закъсненият!

Русе винаги е моят град. С радост се връщам в него. А Русенският
университет се е превърнал в място за получаване на качествено
образование и практикуване на масов спорт. Поздравявам Ви за
постигнатото!
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Трета национална студентска универсиада

От 11 до 15 май 2016 г. в Русе се проведе Третата национална студентска
универсиада. Откриването започна с представяне на висшите училища и
демонстрации на различни спортове в присъствието на официални гости
и делегациите. Студентската универсиада се организира от Асоциацията
за университетски спорт „Академик”, с подкрепата на Община Русе и
Русенския университет.

На откриването присъстваха народният представител Пламен Нунев,
зам.-кметът по хуманитарни дейности Иван Григоров, ректорът на Русенския
университет проф. Велизара Пенчева, председателят на Общото събрание на
Русенския университет и председател на Общинския съвет чл.-кор. проф. Христо
Белоев, председателят на Асоциация за университетски спорт „Академик”
доц. Златко Джуров, ректорът на Националната спортна академия „Васил
Левски” проф. Пенчо Гешев, ръководителят на Университетския спортен
център при Русенския университет проф. Борислав Ангелов, директорът
на Спортното училище в Русе Борис Цветанов и др.

„Отличията, които са заслужили нашите студенти, се оценяват не само
в академичните среди, но получават признание и в национален и световен
мащаб”, каза ректорът на Русенския университет проф. Велизара Пенчева.
Тя припомни, че Спортист на Русе за 2015 г. е възпитаникът на Русенския
университет, световен вицешампион по карате за мъже, държавен шампион
по карате и по джу-джицу за мъже – Тодор Събев.
На тържествената церемония по откриване на универсиадата председателят
на АУС „Академик” доц. Златко Джуров връчи плакети за принос към
организирането на Националната универсиада на официалните гости.
Русе и Русенският университет бяха домакини на състезания по десет
вида спорт, в които премериха сили над 1 200 студенти от 25 висши училища.
Русенските студенти спортисти завоюваха 4 златни, 1 сребърен и 5
бронзови медала и класираха Русенския университет на четвърто място
сред 25-те висши училища. Златното начало бе дадено от лекоатлетите още в
първия състезателен ден. Два златни медала извоюва четвъртокурсничката
от филиала в Силистра Мария Данкова, която победи в дисциплините 100
метра и 400 метра гладко бягане. Златен медал заслужи и Николай Пенчев
в дисциплината „хвърляне на копие”. В дисциплината „50 метра плуване”
Боян Боянов бе сред медалистите. След силна финална част той се окичи

с бронзов медал.
Състезателите по спортно ориентиране Хюсеин Кехайов, Ивелин
Тодоров, Георги Христов и Цветелин Пламенов се представиха на ниво
и заеха отборно второ място. Хюсеин Кехайов грабна златния медал в
спринтовата дистанция при изключителната конкуренция от представителите
на Националната спортна академия.
Състезателките по тенис на маса защитиха спортната чест на университета

с достойно класиране: бронзов медал в отборното класиране – Моника
Цанева и Стелияна Николаева. Моника извоюва и още два бронзови медала
– индивидуално и на смесени двойки.

В спортните игри мъжките отбори по баскетбол и волейбол бяха
много единни, играха с изключителна воля за победа и трудът, вложен
от тях в тренировъчния процес, бе възнаграден. След редица победи в
предварителните групи те попаднаха във финалните четворки и се пребориха
достойно за медалите.
Сребърните медали за баскетболистите от Русенския университет завоюваха
Георги Минков, Димитър Янчев, Николай Златков, Денис Титов, Иван
Алтънов, Радостин
К о л е в , Ге о р г и
Тодоров, Валентин
Илиев, Християн
Великов, Цветомир
Атанасов, Паоло
Василев, Андреан
Атанасов. Отборът
бе воден от треньора
Искра Илиева.
Волейболистите спечелиха бронза по време на финалния турнир.
За да стане отличието факт, заслугата е на треньора Мима Войкова и на
състезателите: Васил Иванов, Иван Иванов, Милен Хаджипопов, Цветослав
Цаков, Павел Ковачев, Милен Радулов, Цанко Цанков, Георги Господинов,
Виктор Петров, Гьоккан Мустафа, Иван Печев, Марио Герасимов.
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Конкурс Най-силният студент
На 27 април 2016 г. четвъртокурсникът Момчил Мицов стана най-силният
студент на Русенския университет след турнир по силов многобой. Организатор
на проявата бе Спортната студентска комисия при Студентски съвет, подпомогната от Университетския спортен клуб „Академик” и катедра „Физическо
възпитание и спорт”.
Многобоят премина в три кръга: фермерска разходка, обръщане на гума

и теглене на автомобил. Шестима студенти достигнаха до
финала, като безапелационен
победител стана Момчил
Мицов, спец. Технология и
управление на транспорта,
постигнал най-добри времена и
в трите кръга. На второ място
е Георги Друмев, спец. Компютърни системи и технологии,
а трети е Иван Стефанов, спец.
Компютърни науки.
По време на турнира ректорът на Русенския университет
проф. Велизара Пенчева награди студентите победители
в проведените традиционни
„Пролетни спортни игри на
Русенския университет 2016”
в състезанията по футбол,
волейбол, баскетбол, тенис на
маса, шахмат и бадминтон. Най-добрите получиха специални награди от спонсорите на турнира – фитнес клуб „Трисет” и магазин „Жълто”-Русе. РУ-Спорт

Книжарница „Академи Книга”
Вестник „Студентска искра” продължава започнатата рубрика,
свързана с представянето на най-новите книги, учебници и помагала
в книжарницата на университета.
Книжарницата на Русенския
университет е ваш спътник
и приятел през годините на
обучението ви.
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
необходимите ви пособия за
писане, чертане, съхранение,
класификация.
Вашите IT книги от 2016 г.

Вестник „Студентска искра” е носител
на Орден „Св. св. Кирил и Методий” II
степен с указ № 1517/19.05.1983 г. на ДС на
Р България и е удостоен с Почетния знак
на Русенския университет на 05.02.2013 г.
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