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През месец юли бяха обявени трите 
етапа на класирането на кандидат-сту-
дентите в Софийския университет „Св. 
Кл. Охридски“ за учебната 2015/2016 г. 

7 795 са кандидатите, подали докумен-
ти за прием в най-старото висше учили-
ще. Най-много са кандидатите, посочили 
като желание специалност „Психология“. 

На второ и трето място са специално-
стите „Публична администрация“ и „Ан-
глийска филология“, следвани от „Социал-
ни дейности“, „Културология“, „Българска 
филология“, „Педагогика“, „Компютърни 
науки“, „Софтуерно инженерство“ и „Пре-
дучилищна и начална училищна педагоги-
ка“.

Запълнени още след първия етап на 
класирането бяха специалностите „Пси-
хология“, „Скандинавистика“, „Право“, 
„Медицина“, „Китаистика“, „Японисти-
ка“, „Компютърни науки“, „Софтуерно ин-
женерство“, „Публична администрация“, 
„Международни отношения“ и „Културо-
логия“.

Международен екип от астрономи, 
воден от Грег Халинан (Калтех, САЩ), 
между които и доц. Антоанета Антонова 
от катедра „Астрономия“ на Физическия 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 
наблюдаваха за първи път полярно сия-
ние извън Слънчевата система. Учените 
са използвали радиотелескопа Very Large 
Array в Ню Мексико, 5-метровия телескоп 
„Хейл“ в Калифорния и 10-метровите те-
лескопи на обсерваторията „Кек“ в Хаваи-
те (САЩ). Откритието бе публикувано в 
най-престижното научно списание „Ней-
чър“ на 30 юли 2015 г.

За 25 години това е едва втора публи-
кация в „Нейчър“ с участие на астроном 
от Софийския университет. По повод на 
тази публикация пред британския вест-
ник „Гардиан“ доц. Антонова отбелязва, 
че откритието е кулминацията на рабо-
та по изследване на природата на обекти, 
наречени кафяви джуджета, продължила 

десетилетие.

Полярното сияние, един милион пъти 
по-мощно от земния му аналог, бе наблюда-
вано в магнитосферата на кафявото джу-
дже LSR J1835 + 3259 от съзвездието Лира, 
което се намира на 18.5 светлинни години 
от нас. Кафявите джуджета, открити 
едва през 1995 г. и наричани понякога „не-
състояли се звезди“, са обекти, по-масив-
ни от планетите, но твърде малки, за да 
запалят в недрата си термоядрените 
реакции, осигуряващи енергията на звез-
дите. Те са трудни за изследване, защото 
са много хладни (800-2500 градуса) и имат 
изключително ниска светимост.

Полярното сияние е оптично явление, 
срещано над полярните райони на Земята 
като драперия от бързо движещи се раз-
ноцветни светлини в небето. Образува 
се в следствие на взаимодействието на 
заредени частици от слънчевия вятър с 
магнитосферата. Най-мощните поляр-

ни сияния в Слънчевата система се на-
блюдават на Юпитер. В изследването се 
предполага, че подобен тип явления, но с 
много по-голяма мощ, са характерни за ка-
фявите джуджета.

Снимка: Чък Картър и Грег Халинан, Кал-
тех

http://www.caltech.edu/news/failed-
stars-host-powerful-auroral-displays-47428
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Седем научни списания на Министер-
ството на образованието и науката са 
включени в престижния Европейския ре-
феративен индекс ERIH PLUS. Четири от 
тях са ръководени от преподаватели на 
Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“.

С писмо директорът на Националното 
издателство за образование и наука „Аз 
Буки“ Надя Кантарева – Барух информи-
ра ректора на Софийския университет 
чл.-кор. проф. дин Иван Илчев, че след про-
дължила половин година процедура по про-
верка на българските научни списания, е 
получено потвърждение от централата 
на Европейския реферативен индекс ERIH 
PLUS за включването на научни списания 
на МОН.

Главни редактори на четири от изда-

нията - „Стратегии на образователната 
и научната политика”, „Педагогика“, „Чуж-
доезиково обучение“ и „История“ са пре-
подавателите от Софийския универси-
тет проф. Ирина Колева, проф. Димитър 
Веселинов, проф. Емилия Василева и проф. 
Пламен Митев.

Останалите три списания, включени 
в индекса, са: „Математика и информати-
ка” – главен редактор проф. Сава Гроздев, 
БАН; „Професионално образование” – гла-
вен редактор доц. Тоня Георгиева, Аграрен 
университет – Пловдив и „Философия” – 
главен редактор доц. Георги Апостолов, 
Югозападен университет;

Основната цел на Европейския рефера-
тивен индекс ERIH PLUS за хуманитарни и 
социални науки е да засили глобалната ви-
димост на висококачествени изследвания 

в областта на хуманитарните и социални 
науки, публикувани в академични списания 
в Европа и да популяризира тяхното на-
ционално и международно значение.

Научната периодика, издавана от „Аз 
Буки”, се реферира, индексира и листва 
също от:

– SCOPUS
– The Philosopher’s Index
– SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
– SOCIAL SERVICES ABSTRACTS
– WORLDWIDE POLITICAL SCIENCE 

ABSTRACTS
– PAIS INTERNATIONAL AND LINGUISTIC 

AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS
– EBSCO
– ИНИОН – РАН
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По инициатива на ФКНФ на 2 юли 2015 
г. Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ се присъедини към програмата 
Elia Exchange за международни стажант-
ски практики на студенти по превод.

През 2014 г. Европейската асоциация 
на езиковата индустрия Elia стартира 
програма Elia Exchange за стажантски 
практики на студенти по превод в пре-
водачески агенции в различни европейски 
държави. В рамките на тази програма 
студентите получават редовен достъп 
до предложенията за стажове от компа-
ниите, членуващи в Elia, обучения, мате-
риали и най-добри практики, осигурявани 
от доставчици на преводачески услуги, 
достъп до широк кръг от доставчици на 
инструменти за компютърно подпомог-
нат превод (CAT tools) и програми за упра-
вление на проекти (PM tools).

За да членуват в програмата Elia 

Exchange, университетите трябва да 
имат действащи учебни програми/обра-
зователни степени (редовно или задоч-
но обучение) в областта на превода. Във 
ФКНФ функционират успешно 9 магис-
търски програми, изцяло посветени на 
превода, а още редица бакалавърски и ма-
гистърски програми предлагат дисципли-
ни в областта на превода. Инициативата 
за присъединяване към международната 
мрежа Elia Exchange се вписва в продължа-
ващите дейности и инициативи на ФКНФ 
за развитие и обновяване на обучението 
по превод – област, в която наскоро ус-
пешно приключи проектът „Привеждане 
на обучението по превод във ФКНФ-СУ в 
съответствие с нуждите на националния 
пазар на услуги, базирани върху превод, в 
контекста на глобализиращия се многое-
зичен свят“ (ОП „Развитие на човешките 
ресурси“). Във ФСлФ също функционира 
магистърска програма по превод и реда-
ктиране. Благодарение на членството на 

СУ в програма Elia Exchange стажовете са 
достъпни за студенти от целия универ-
ситет.

Студентите от СУ, които желаят 
да се възползват от стажове, могат да 
се регистрират в онлайн платформата 
на адрес http://www.elia-exchange.org/
for-students/. След регистрацията си те 
ще получават автоматично съобщения 
за подходящи за техния профил позиции. 
Преди началото на новата академична 
учебна година платформата ще разшири 
системата си за оповестяване и към дос-
тавчиците на езикови услуги, като ще ги 
уведомява за всяка кандидатура.

Повече информация за програмата 
Elia Exchange можете да намерите на ад-
рес http://www.elia-exchange.org/. Лице за 
контакт от СУ е доц. д-р Весела Генова 
от катедра „Романистика“ към ФКНФ 
(vgenova@uni-sofia.bg).

От 5 до 12 юли 2015 г. в гр. 
София се проведе седмото из-
дание на Международния тур-
нир на младите математици 
(VII МТММ 2015). Събитието 
бе под патронажа на председа-
теля на Народното събрание на 
Република България г-жа Цецка 
Цачева. 

За пръв път състезанието 
се проведе в България, а домакин 
и съорганизатор на събитието 
бе Факултетът по математи-
ка и информатика на Софийския 
университет „Св. Климент 
Охридски“ заедно с Висшето 
транспортно училище „Тодор Каблешков“ 
- София и с подкрепата на Съюза на мате-
матиците в България. 

През тази година в турнира участва-
ха повече от 100 млади математици от 
Беларус, Бразилия, България, Еги-
пет, Германия, Грузия, Румъния, 
Русия и Франция, разпределени 
в 11 отбора. Състезанието се 
проведе в кампуса на Висшето 
транспортно училище „Тодор 
Каблешков“. 

Първо място в Седмото 
издание на Международния 
турнир на младите матема-
тици спечели първият отбор 
на Франция. На второ място се 
класираха отборите на Беларус, 
Германия и вторият френски 
отбор. Третото място си раз-
делиха участниците от Бълга-

рия, Русия и вторият германски отбор.

Българският отбор бе съставен от 
ученици на Софийската математическа 
гимназия, техен ръководител е Велина 
Иванова, която е студентка в първи курс 

в Софийския университет, спе-
циалност приложна математи-
ка.

В Аулата на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охрид-
ски” се състоя официалното 
награждаване на победители-
те в турнира. На събитието 
присъстваха председателят 
на Народното събрание на Ре-
публика България г-жа Цецка Ца-
чева, заместник-ректорът на 
Софийския университет проф. 
дфн Анастас Герджиков, акад. 
Благовест Сендов, почетен 
председател на журито, проф. 

Гено Николов от Факултета по матема-
тика и информатика на СУ, председател 
на журито, д-р Давид Змиайку, президент 
на Международния турнир на младите ма-
тематици, участниците в състезанието 

и техните ръководители.

Преди церемонията по на-
граждаването акад. Благовест 
Сендов изнесе лекция пред учас-
тниците в Международния 
турнир на младите математи-
ци. 

Г-жа Цецка Цачева, предсе-
дател на Народното събрание 
на Република България, поздрави 
всички участници в събитието. 
Тя изрази радостта си да при-
съства на събитието и награж-
даването на победителите в 
Седмия международен турнир 
на младите математици. Цец-

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВЕЧЕ УЧАСТВА В 
СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА ПО ПРЕВОД ELIA EXCHANGE

СУ БЕ ДОМАКИН НА СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРНИР НА МЛАДИТЕ 
МАТЕМАТИЦИ



ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ                                                                                                  юли 2015 г.юли  2015 г. ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

4 

ка Цачева подчерта, че освен 
наградените изключително 
много се вълнуват и техни-
те ръководители и препода-
ватели, които са посветили 
много часове, за да ги напра-
вят победители. Тя изрази 
надежда, че всички са имали 
възможност да срещнат нови 
приятели, докоснали са се до 
българската култура и са се 
изправили пред нови предиз-
викателства - нещата, в 
които се крие смисълът на 
всички човешки усилия – да 
разбираш и опознаваш света, 
да се сближаваш и свързваш с 
другите хора, да си поставяш 
високи цели и да ги постигаш 
с упоритост и талант. 

„Затова не спирайте да 
учите, да се развивате, да се 
измервате, да се конкурирате 
с най-добрите, най-знаещите 
и най-можещите. Пожелавам 
ви още много постижения, 
отлични победи в оспорвани 
математически надпревари”, 
каза Цецка Цачева и пожела 
на всички участници да бъ-
дат здрави, да продължат 
да радват своите родите-
ли и преподаватели и с нови 
творчески усилия да решат 
не само сложните задачи в ма-
тематиката, но и трудните 
препятствия в живота.

З а м е с т н и к - р е к т о р ъ т 
на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков 
поздрави организаторите и 
участниците в състезание-
то и отбеляза, че събитието 
дава възможност на младе-
жите не само да се докоснат 
до науката, но и да обсъдят 
решения и задачи с младе-
жи от други държави. Проф. 
Герджиков подчерта, че за 
Софийския университет е 
чест да бъде съорганизатор 
на толкова важно събитие в 
областта на математиката.

Зам.-ректорът изрази 
своята признателност към 
съорганизаторите на със-
тезанието от Софийския 
университет „Св. Климент 
Охридски”, Висшето транс-
портно училище „Тодор Ка-
блешков“, Съюза на матема-
тиците в България, членове-
те на журито, както и към 
всички участници в тазго-
дишното състезание. Проф. 
Герджиков изрази убеждение-

то си, че много от младежите 
ще продължат своите научни 
разработки в тази област в 
най-добрите университети, 
а някои от тях след години ще 
изберат и научна кариера като 
университетски преподавате-
ли.

В края на словото си проф. 
Герджиков поздрави отборите 
за тяхното представяне и им 
пожела да имат още повече успе-
хи в бъдеще, да натрупат опит, 
знания, умения и никога да не за-
губят своето любопитство към 
фундаменталните принципи, 
които ръководят света около 
нас.

В края на церемонията доц. 
д-р Веселин Гушев, преподавател 
във Факултета по математика 
и информатика, съпредседател 
на организационния комитет и 
член на международния организа-
ционен комитет на турнира от 
2012 г., благодари на всички хора 
и институции в България, които 
са подкрепили състезанието. 
Той подчерта изключително 
важната роля и съдействие от 
страна на г-жа Цецка Цачева и 
Народното събрание на Републи-
ка България, на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охрид-
ски” и спонсорите на турнира.

Доц. д-р Веселин Гушев от 
СУ и доц. д-р Румен Улучев от 
Висшето транспортно учили-
ще „Тодор Каблешков“ получиха 
награда за най-добри организа-
тори от заместник-президен-
та на Международния турнир 
на младите математици Барис 
Задворни.

Международния турнир на 
младите математици е отбор-
но състезание за ученици от 
гимназиалния курс на средното 
образование от цял свят. Не-
говата цел е да се стимулира 
интереса към математиката и 
нейните приложения, да се раз-
вива научно мислене, умения за 
общуване и работа в екип.

За разлика от международ-
ната олимпиада по математи-
ка (МОМ) задачите (темите) 
за Международния турнир на 
младите математици се пуб-
ликуват няколко месеца пред-
варително и съдържат части, 
чиито решения (отговори) не 
са известни дори на авторите 
на съответната тема (те са с 
отворен характер).
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За поредна година в с. Лозен, 
гр. София, се проведе Летният 
семинар по българистика за 
чуждестранни българисти и 
слависти към Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охрид-
ски“. Събитието се организира 
с финансовата подкрепа на 
Министерството на образова-
нието и науката на Република 
България и Софийския универси-
тет. Цялостната подготовка, 
организация и провеждане на 
Семинара са осъществени от 
Факултета по славянски фило-
логии на СУ.

От 1963 г. насам ежегодно 
Софийският университет е 
домакин на чуждестранни сту-
денти, учени, преподаватели и 
преводачи, занимаващи се про-
фесионално с български език и 
култура. Семинарът е насочен 
още към хуманитаристи и хора, 
за които владеенето на езика 
и познаването на историята, 
културата и съвременното 
състояние на българите са не-
обходими за други дейности.

Богатото културно мно-
гообразие на участниците в 
Летния семинар предопределя 
наред с приоритетната бъл-
гароцентричност на Семинара 
да се създава интернационален 
дух на взаиморазбирателство 
и приятелство.

Събитието откри деканът 
на Факултета по славянски 
филологии на СУ и директор на 
Летния семинар по български 
език и култура за чуждестран-
ни българисти и слависти 
проф. дфн Панайот Карагьозов. 
Той отбеляза, че по повод сим-
воличното закриване на Лет-
ния семинар присъстващите 
ще имат възможност да ста-
нат част от една вечер, посве-
тена на българския фолклор, ве-
чер, на която възпитаниците 
от 30 страни от Европа и Азия 
ще покажат какво са успели да 
научат в областта на българ-
ския фолклор.

Проф. Карагьозов разказа за 
същността, целите и идеите 
на Летния семинар по българ-
ски език и култура. Обучението 
по български език, литература, 
история и култура осъществя-
ват преподаватели от Факул-

тета но славянски филологии 
на СУ, Историческия факултет 
на СУ, Българската академия на 
науките и други авторитет-
ни институции. По време на 
Семинара се организират те-
матични кръгли маси, в които 
участниците и специално пока-
нени български и чуждестранни 
изследователи излагат своите 
виждания по актуални въпроси 
на българистиката. Научната 
продукция на Семинара се пуб-
ликува в поредицата „Българи-
стични студии”.

Летният семинар по бълга-
ристика съчетава методика-
та на класическото универси-
тетско обучение с идеята на 
Ян Амос Коменски за „училище 
– игра”. Той се провежда във 
ваканционна обстановка, при 
която дистанцията между 
преподаватели и слушатели е 
сведена до минимум. Продължи-
телността на Семинара е три 
седмици. Програмата включва 
четири основни блока: задъл-
жителна учебна програма, фа-
култативна учебна програма, 
културно-развлекателна про-
грама и учебни екскурзии.

Проф. Карагьозов разказа 
за местата, които участни-
ците в тазгодишния семинар 
са имали възможност да по-
сетят – Пловдив, където са 
видели връзката на България с 
античния свят, пътували са до 
Рилския манастир, за да видят 
къде е огнището на българско-
то православие, посетили са 
Цари Мали град до гр. Самоков, 
запознали са се с българската 
култура, традиции и история.

„Опитахме се да покажем 
България в нейните географ-
ски, културни и исторически 
измерения такава, каквато е”, 
каза проф. Карагьозов и отпра-
ви своята благодарност към 
Министерството на образо-
ванието и науката и ръковод-
ството на Софийския универ-
ситет за подкрепата.

Във вечерта на българския 
фолклор със свои изпълнения се 
включиха самодейци от съста-
вите на с. Лозен и семинари-
стите, които изпяха български 
народни песни и изиграха някои 
от най-популярните хора.

ПРОВЕДЕ СЕ ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТИЯТ ЛЕТЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРИСТИКА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ 
БЪЛГАРИСТИ И СЛАВИСТИ
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В Университетската ботаническа 
градина Екопарк – Варна за XIII-ти пореден 
път се проведе турнир по конен спорт за 
купата на Софийския университет „Св.
Климент Охридски”. Събитието бе от-
крито от заместник-ректора на Софий-
ския университет чл.-кор. проф. дбн Румен 

Панков.
В турнира взеха участие 18 

състезатели и 23 коня от шест 
спортни клуба. През двата със-
тезателни дни коне и ездачи се 
надпреварваха в седем дисци-
плини.

Победител в 
дисциплината „Пар-
кур по хронометър 
до 100 см - за деца и 
любители ” е Илияна 
Атанасова с кон Лин-
дор от ККС „ПиСи-
Вест”.

Първи в дисциплината „Ба-
ражен паркур до 105 см – за 
деца и любители” стана Миха-
ил Диков с кон Делфин от ККС 
„Заря” Крушари.

Даниел Манев с кон Аватар 
от СККС е победител в дисци-
плината „Паркур по хрономе-
тър до 115 см. без ограничения 
за класа”.

Победител в дисциплината 
„Еднократен баражен паркур до 120 см. без 
ограничения за класа” стана Андриян Тодо-
ров с кон Аватар от СККС.

Победители в дисципли-
ната „Щафета с подаване 
на нагайка до 110 см. – 6 пре-
пятствия, без ограничения 
за класа” са Марио Делянски 
с кобила Либерта и Андрей 
Тодоров с кобила Калина от 
ККС „София”.

Първи в дисциплината 
„Паркур до 140 см. с Жокер 
без ограничения” за класа е 
Марио Делянски с кобила Ли-
берта от ККС „София”.

Даниел Манев с кон Ава-

тар и Адриян Тодоров с кобила Калина си 
поделиха първото място в най-атрак-
тивната дисциплина – надскачане.

Купите и почетните грамоти на по-
бедителите бяха връчени от проф. дбн 
Румен Панков. Турнирът бе закрит от ди-

ректора на Университетските ботани-
чески градини д-р Красимир Косев.

За втора поредна година във 
Физическия факултет на Софийския 
университет „Св. Кл. Охридски“ се 
проведе Лятно училище за учители 
под наслов “Фотоника 2015”. Това е 
поредното събитие, с което се от-
белязва Международната година на 
светлината.

В програмата бяха включени ци-
къл лекции на тема: „Корпускуляр-
на, вълнова и квантова природа на 
светлината“, „Съвременни източ-
ници за осветление: физични основи, 
техника и параметри”, „Да наблюда-
ваш невидимото – лазерни методи 
на свръхбързата молекулярна фотоника“, 

„Еволюция в развитието на оптиката: 
линейна, нелинейна оптика“, „Оптични ко-

муникации – принципи“, „За китарата, 
цигулката и фемтосекундните лазе-
ри“ и др., изнесени от преподаватели 
от катедрите „Квантова електро-
ника“ и „Оптика и спектроскопия“.

Участниците имаха възмож-
ността да участват и в семинарни 
и лабораторни упражнения, както и в 
организираните дискусии, посветени 
на проблемите при преподаването и 
демонстрирането на оптичните яв-
ления.

Лятното училище за учители “Фо-
тоника 2015” завърши с връчване на 
сертификати от Министерството 

на образованието и науката.

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ „ФОТОНИКА 2015“

XIII РЕПУБЛИКАНСКИ ТУРНИР ПО КОНЕН СПОРТ ЗА КУПАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” СЕ ПРОВЕДЕ В ЕКОПАРК - ВАРНА
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„Силно оценяваме допълнителната по-
мощ, която ни се предоставя, тъй като 
е невъзможно тази огромна площ да бъде 
поддържана от ограничения персонал, с 
който разполагаме. Всякакви доброволче-
ски дейности са добре дошли и занапред“, 
заяви Петя Попова, главен специалист в 
Учебно-експерименталната база към Со-
фийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“.

Учебно-експерименталната база на 
Ботаническата градина и Биологическия 
факултет към Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ беше разкрасена 
по време на доброволческа инициатива 
за подобряване на различните градини на 
територията на базата. Доброволците 
прекараха деня в различни градинарски 
дейности като плевене, копане, косене, 
изваждане на луковици и засаждане на бил-
ки. 

Този район служи изцяло за образо-
вателни цели – за разпространение на 
знания за растителното царство и 
опазването на застрашените биологич-
ни видове. Благодарение на усилията на 
участниците в инициативата бяха подо-
брени условията в градината в разгара на 
летния сезон.

Инициативата бе част от ежегод-
ната доброволческа кампания на L‘Or�al – 
Citizen Day. Проектът Citizen Day старти-
ра в световен мащаб през 2010 г. с цел да 
даде израз на ангажираността на L’Orйal 
към социалната отговорност на компани-
ята, като организира ден на колективни 

доброволни действия от страна на 
своите служители. Миналата година 

над 24 000 служители от цял свят взеха 
участие в Citizen Day, достигайки 32 000 
бенефициенти в 420 различни организа-
ции.

От 2011 г. служителите на компания-
та в България участваха доброволно в со-
циални инициативи като реконструкция-
та на две софийски училища, реновиране 
на паркове и други подобрения в градската 
среда.

„Целта на инициативата Citizen Day 
е да обедини хората навсякъде по света 
около една-единствена цел – да се отбла-
годарим на общността чрез доброволче-
ска дейност, предприета от служители-
те ни. Тази година решихме да помогнем 
на Университетската ботаническа гра-
дина като продължение на чудесното ни 
сътрудничество със Софийския универ-
ситет по националната стипендиант-
ска програма „За жените в науката“. Гра-
дината изисква постоянна поддръжка и 

съм щастлива, че дадохме нашия принос 
за такава чудесна кауза“, каза Бриджит 
Стрелър, генерален директор на L’Orйal 
България.

Подобен вид доброволчески дейности 
служат и като пример за ангажиране на 
обществото в подобряването на мест-
ните общности и околната среда. 

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА L‘OR�AL ПРЕКАРАХА СВОЯ ЕЖЕГОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕН ТРУД, 
ОСВЕЖАВАЙКИ УЧЕБНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА БАЗА КЪМ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
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КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ

В изпълнение на Дейност 4 по проект 
BG051PO001-3.3.06-0040, „Из-
граждане на интердисципли-
нарни екипи от млади учени 
в областта на фундамен-
талните и приложни научни 
изследвания от значение за 
медицинската практика“ с 
бенефициент Медицинския 
факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“ и с партньорство-
то на Лесотехническия уни-
верситет – София, на 8 юли 
2015 г. в гр. Правец беше от-
крита Заключителна конфе-
ренция, която се проведе от 
08.07.2015 г. до 10.07.2015 г.

Проектът се финанси-
ра по Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” и схема за безвъз-
мездна помощ “Подкрепа за 
развитието на докторанти, 
постдокторанти, специа-
лизанти и млади учени”, Бе-
нефициент на безвъзмездна 
финансова помощ: Софийски 
университет „Св. Климент 
Охридски“ – Медицински фа-
култет, и цели да подпомогне 
професионалното развитие 
и повиши адаптивността 
на младите учени, докторан-
тите и постдокторантите 
в сферата на научните био-
медицински изследвания и да 
развие уменията за работа в 
изследователски екипи в гра-
нични научни области.

Конференцията беше 
открита от ръководителя 
на проекта доц. д-р Генове-
ва Златева. В обобщаваща 
презентация тя представи 
накратко целите и постиг-
натите резултати след 
успешното изпълнение на 
четирите основни дейности 
по проекта.

Форумът продължи с пре-
зентация на д-р Йордан Йор-
данов, лектор от Универси-
тета Земелвайс, Унгария.

Акцентът на заключителната кон-
ференция бе разработките на членовете 

на целевата група след изграждането на 

интердисциплинарните екипи от млади 
изследователи като резултат от тяхно-
то участие в проекта. Бяха представени 

доклади по три тематики, по които рабо-
тиха членовете на целевата 
група заедно с техните науч-
ни консултанти.

Работата на първия ин-
тердисциплинарен екип с 
консултанти акад. Атанас 
Атанасов, проф. Иван Атана-
сов и доц. Красимир Русанов 
бе на тема „Комплексна оцен-
ка на ефекта от консумация 
на растителни продукти, 
богати на биологично-ак-
тивни фенолни съединения“.

Темата на втория ин-
тердисциплинарен екип с 
ръководител чл. кор. проф. 
Здравко Лалчев бе „Лабора-
торна технология за полу-
чаване на сърфактантен 
препарат за лечение на Рес-
пираторен дистрес синдром 
от свински бял дроб и лабора-
торни методи за определяне 
на състава и активността 
му“.

Третият екип с ръково-
дител доц. Ивелин Панчев 
презентира на тема “Раз-
работване на варианти на 
полеви тест-набор за диаг-
ностика на инфекциозни аг-
енти в биологични системи“.

Знанията и напътствия-
та, които членовете на це-
левата група получиха от на-
учните консултанти, както 
и всички проведени по про-
екта обучения, допринесоха 
за повишаване на тяхната 
информираност в съответ-
ните гранични области на 
професионално им развитие.

В конференцията участ-
ваха докторанти, пост-
докторанти и млади учени 
от Медицинския факултет, 
Факултета химия и фарма-
ция, Физическия факултет и 
Биологическия факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски“, 
както и от Института по 

биофизика и биомедицинско инжеренство 
на БАН - членове на целевата група по про-
екта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ 
ЕКИПИ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ
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Събитието се състоя от 
6 до 10 юли 2015 г. в Париж, 
Франция, и беше организирано 
в партньорство с Европейския 
консорциум на Ботанически-
те градини, Международния 
консорциум на Ботаническите 
градини и Асоциацията на Бо-
таническите градини на Фран-
ция и франкофонските страни 
под патронажа на президента 
на Френската република Фран-
соа Оланд. Домакин на конгреса 
беше Националният музей за 
естествена история в Париж.

Форумът се проведе под 
мотото „Европейските бота-
нически градини в Десетиле-
тието на биологичното разно-
образие. Предизвикателства 
и отговорности в обратното 
броене до 2020 г.” и беше посе-
тен от над 150 делегати от 
Европа, както и гости от Се-
верна Америка и Африка.

Университетските бота-
нически градини към СУ „Св. 
Климент Охридски” предста-
виха своята работа, свързана 
с опазването на паметник на 
градинското и парковото из-
куство и дейностите по ре-
функционализацията на един 
обект и превръщането му в 
образователна институция, 
отворена за широк общест-
вен достъп. Примерът с Уни-
верситетската ботаническа 
градина в Балчик, която тази 
година отбелязва 60 години от 
своето създаване, предизвика 
интерес у аудиторията и впе-
чатли гостите с градацията, 
осъществена по отношение 
на видовото разнообразие и 
промяната на функциите на 
обекта.

На конгреса представите-
ли на ботанически градини от 
Европа запознаха със своята 
дейност, успехи и предизвика-
телства по следните теми: 
стратегически рамки и най-до-
бри практики за ботанически 
градини, живите колекции 
– развитие на градинарство-
то в Ботаническите градини; 
наука, етноботаника и инова-

ции; наследство, култура 
и туризъм, съвременна 
значимост на историче-
ските градини, влияние и 
потенциал на ботаниче-
ските градини и туризма, 
опазване на видовото раз-
нообразие; ботаническите 
градини и климатичните 
промени - устойчиви прак-
тики; образование – соци-
ална роля на Ботанически-
те градини, преподаване 
на ботаника, връзка на хо-
рата с растителния свят; 
мрежи, сътрудничество и 
изграждане на капацитет 
– международно сътрудни-
чество и много други.

Делегатите на Седмия 
европейски конгрес на бо-
таническите градини има-
ха също така възможност-
та да се запознаят с при-
мери от градини и арбуре-
туми във Франция - с тях-
ното поддържане, устой-
чиво използване и ролята 
им за опазване на видовото 
разнообразие. С нескирит 
интерес ботаниците се 
запознаха с практиката 
в градините във Версай, 
тяхното съвременно мяс-
то в туристическата 
карта на страната. Добър 
пример на гъвкаво следва-
не на интереса и нуждите 
на туристите, които по-
средством отделни входни 
билети могат да посетят 
по свой избор сградите и 
емблематичните гради-
ни, сътворени през 17 век, 
които преживяват своето 
съвременно развитие и до 
днес.

Европейските и между-
народни форуми са чудесна 
възможност за обмяна на 
реален опит и съпоставяне 
на качеството на извърш-
ваните в ботанически-
те градини дейности по 
опазване, наука и обучение 
и представяне на добри 
практики, свързани със съ-
временната роля на тези 
институции.

УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ УЧАСТВАХА В ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНГРЕС НА 
БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ EUROGARD VII
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За поредна година Со-
фийският университет 
„Св. Климент Охридски” е 
домакин на Годишната кон-
ференция на Асоциацията 
на българските училища в 
чужбина. По време на ежегод-
ната среща редица учители, 
администратори и радете-
ли на българските училища в 
чужбина от четири конти-
нента имат възможност да 
обменят информация и опит 
за развитието и утвържда-
ването на обучението по 
български език и култура в 
чужбина.

Представителите на 
Асоциацията очакват да 
получат съдействие за реа-
лизацията на родолюбивите 
си идеи - българският език да 
стане матуритетен на ев-
ропейско ниво и училищата в 
чужбина да получат статут 
на образователни институ-
ции.

Събитието бе открито 
от доц. Боян Кулов, предсе-
дател на Асоциацията на 
българските училища в чуж-
бина. Той поздрави всички 
присъстващи на семинара и 
даде думата на официалните 
гости.

Негово Високопреосве-
щенство Западно- и Средно-
европейският митрополит 
Антоний подчерта, че мисия-
та на българската църква зад 
граница е немислима без дей-
ността и тясното сътруд-
ничество с преподаватели-
те в българските училища в 
чужбина, с всички онези апос-
толи на познанието, които 
разпространяват знанието 
сред българските младежи, 
които живеят далеч от пре-
делите на България.

„Църквата и училище-
то са огнището на нашата 
вяра, на нашата история, на 
нашите традиции. Те са про-
дължители на всичко онова, 
което ние сме наследили от 
нашите предци”, отбеляза 
митрополит Антоний и по-
жела на всички присъстващи 
много успехи, да не униват 
и да знаят, че винаги могат 
да разчитат на подкрепа и 
сътрудничество в лицето 

на Българската православна 
църква зад граница. Той из-
рази своята искрена надежда 
сътрудничеството да стане 
по-интензивно и успехите да 
бъдат още по-големи.

Зам.-председателят на 
Комисията по образование-
то и науката в Народното 
събрание доц. Милен Михов 
изказа изключително голямо-
то си уважение към всичко, 
което правят членовете на 
Асоциацията на българските 
училища в чужбина.

„Тези училища възпроиз-
веждат една възрожденска 
традиция на българското об-
разование, която е основана 
на обществените интереси, 
на свободната воля на бълга-
рите и която се реализира 
без подкрепата на държава-
та, а в определени ситуации 
срещу политиката на държа-
вата. Днес обаче ние живеем 
в друго време и трябва да се 
борим не само с инерцията, но 
преди всичко с едно мислене, 
унаследило един стереотип 
на граница между България 
и Европа, между тези, кои-
то са тук и тези, които са 
там”, подчерта доц. Михов. 
Той добави, че е време този 
стереотип, тази мисловна 
граница, която се намира и се 
проявява в административ-
ни и правни разпоредби, да 
бъде премахната. По думите 
му, българските училища осъ-
ществяват тази идея за Ев-
ропа и целта на всички е да се 
изгради общо образователно 
поле, което да бъде в рамки-
те на Европа, българско по 
дух и традиция.

Проф. Костадин Коста-
динов, зам.-министър на 
образованието и науката, 
благодари на всички учители, 
които упорито работят за 
съхраняване на българския дух 
в чужбина. Той изрази надеж-
да българските учени, които 
работят зад граница, също 
да се присъединят към по-
добна инициатива и заедно 
да работят за запазване на 
българщината. Той пожела на 
всички присъстващи крепко 
здраве, вдъхновение и сили за 
въздигане на българския дух.

ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА СЕ 
ПРОВЕДЕ В СУ
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Борис Вангелов, предсе-
дател на Държавната аген-
ция за българите в чужбина, 
изтъкна ролята на Асоциа-
цията за съхраняване на на-
ционалната идентичност на 
най-младото поколение бъл-
гари по света. Той подчерта, 
че дискусиите с участието 
на АБУЧ и всички държавни 
институции, имащи отно-
шение към темата българи-
те в чужбина, са спомогнали 
за идентифициране на про-
блемите и по-голяма консо-
лидация на образователните 
звена и за намиране на подхо-
дящи форми за финансиране.

Борис Вангелов изрази 
надежда, че ще се стимулира 
прилагането на едно модерно 
обучение по български език 
в чужбина, съобразено със 
съвременните методики на 
преподаване в чуждоезикова 
среда. Той благодари на упра-
вителния съвет на Асоциа-
цията на българските учили-
ща в чужбина и всички нейни 
членове за доброто сътруд-
ничество в полза на опазва-
нето на езика, националната 
историческа памет и тради-
ции сред българските деца по 
света.

Сергей Игнатов, преди-
шен министър на образова-
нието и науката, благодари 
за поканата да присъства на 
събитието. Той подчерта, 
че се отнася с огромна почит 
и дълбок поклон към това, 
което членовете на Асоциа-
цията вършат и им пожела 
да имат по-голяма подкрепа 
от страна на българските 
институции. Той изрази на-

деждата си, че духът на тези 
учители и създатели на бъл-
гарски училища, на тези уче-
ници и техните родители 
ще се завърне в българската 
образователна система.

Приветствие към при-
състващите отправи и Ни-
колай Кънчев, зам.-директор 
на вестник „Азбуки” на Ми-
нистерството на образова-
нието и науката. Доц. Кулов 
прочете приветствие от 
вицепрезидента на Републи-
ка България Маргарита По-
пова.

Милчо Томов, председа-
тел на Фондация „Ние, бъл-
гарите по света”, поднесе 
благодарствен адрес на доц. 
Боян Кулов за подкрепата и 
съпричастността при из-
граждането на бюст-памет-
ника на Васил Левски в гр. Чи-
каго в САЩ.

Лятната среща на пред-
ставителите на български-
те училища в чужбина ще 
продължи и на 31 юли 2015 г. 
По време на конференцията 
ще бъдат обсъдени пробле-
мите в гимназиалния курс на 
обучение, добрите практи-
ки в обучението в български 
език в чужбина, потребно-
стите на съвременните 
деца и образованието, про-
блемите и предизвикател-
ствата пред електронното 
обучение, практическите 
занимания, ролевите игри и 
самостоятелните задачи и 
техният потенциал в обуче-
нието по история в българ-
ските училища зад граница и 
др.
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Заместник-ректорът на СУ проф. дбн 
Румен Панков се срещна със съдия Салим 
Жубран от Върховния съд на Израел. На 
срещата присъства и деканът на Юри-
дическия факултет на Софийския универ-
ситет проф. д-р Сашо Пенов. Това е пър-
вото посещение на Салим Жубран у нас. В 
началото на седмицата той изнесе лекция 
в Националния институт по правосъдие в 
България.

По време на срещата бе обсъдена 
възможността от активизиране на 
сътрудничеството между Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” и 
по-конкретно на Юридическия факултет 
с авторитетни израелски юридически 
факултети. Проф. Румен Панков запозна 
Салим Жубран с историята на Софийския 
университет, който е най-старото и 
престижно висше училище в България. Той 
подчерта активното международно съ-
трудничество на СУ.

Проф. Панков представи накратко 
най-новата интердисциплинарна спе-
циалност в СУ „Хебраистика” , която е 
центрирана около изследването на еврей-
ското общество, история и философия. 
Програмата се реализира от специали-
сти в съответните области от СУ „Св. 
Климент Охридски“ в тясно сътрудни-
чество с два израелски университета – 
Университета в Хайфа и Университета 
в Йерусалим, с които най-старото висше 
училище в България има двустранни спора-

зумения за сътрудничество.

Проф. Сашо Пенов изрази своята на-
дежда Юридическият факултет на СУ да 
сътрудничи с израелски юридически фа-
култети в областта на правото на Ев-
ропейския съюз. Деканът на ЮФ изтъкна, 
че много преподаватели и възпитаници 
на факултета заемат важни ръководни 
постове в държавата и участват като 
съветници в комисии и държавни инсти-
туции. Той отбеляза, че Университетът 
има съвместни магистърски програми с 
различни европейски университети и е 
единственият университет, посетен от 
делегация на съдии от съда на Европейския 
съюз в Люксембург. По думите на проф. 
Пенов, възможностите за студентска и 
преподавателска мобилност ще бъдат 
много интересни и полезни и за двете 
страни.

В рамките на единствената по рода си 
в България междуфакултетска магистър-
ска програма „Църковно социално дело” с 
ръководители проф. д.п.н. Албена Чавдаро-
ва и проф. д-р Божидар Андонов, реализи-
рана от Факултета по педагогика и Бого-
словския факултет на Софийския универ-
ситет „Св. Кл. Охридски“, бе организиран 
и проведен едноседмичен практикум в гр. 
Дрезден, Германия.

Инициативата бе осъществена бла-
годарение спомоществователството 
на фондация „Реновабис”. Домакин бе 
Християнският социален център, който 
е най-голямото обединение от институ-
ции за работа с хора с увреждания в про-
винция Саксония-Анхалт.

Програмата бе съставена 
от теоретична и практическа 
част. Теоретичната е разрабо-
тена от ментора на практику-
ма проф. Елизабет Юнеман от 
филиала на Католическия уни-
верситет Нордрайн-Вестфа-
лия в Падеборн. Практическата 
част включваше запознаване с 
четирите основни направления 

на дейност в Центъра 
чрез посещения на:

- социално пред-
приятие, което предоставя 
заетост в отделни производ-
ствени звена на различни групи 
хора с увреждания;

- общежитие на работещи-
те в социалното предприятие, 
където се осъщест-
вява и социална групо-
ва дейност;

- детска градина за социали-
зиране на деца с увреждания;

- психиатрична клиника към 
организация „Каритас“.

В разговорите си с г-н Лоувер, 

ръководител на Християнския социален 
център, и г-жа Херман – програмен дирек-
тор, студентите имаха възможност да 
споделят своите наблюдения, да задават 
въпроси и да представят проектните си 
идеи с цел бъдещо съвместно сътрудни-
чество.

РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО НА СУ СЕ СРЕЩНА СЪС СЪДИЯ САЛИМ ЖУБРАН

СТУДЕНТИ ОТ СУ ПРОВЕДОХА ПРАКТИКУМ В ГЕРМАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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ДВА БРОНЗОВИ МЕДАЛА ЗА БЪЛГАРИТЕ ОТ 26-АТА МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ

В края на юни се проведе официалната 
церемония по връчване на наградите „Д-р 
Илко Ескенази“ за 2015 г., на която бяха 
присъдени две награди за писмени трудо-
ве в областта на икономиката и в право-
то, свързани с членството на България в 
ЕС.

Наградата в областта на правото 
спечели Ивайло Епитропов, и.д. ст. юри-
сконсулт в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Неговата разработ-
ка е на тема: „Проблеми на прилагане на 
правото на ЕС в Република България по от-
ношение на работниците и/или служите-
лите, които работят от разстояние“.

Наградата в областта на икономи-
ката бе връчена на ас. Атанас Георгиев 
от Катедра „Икономика и управление по 
отрасли“ към Стопанския факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски“, секретар на 
магистърската програма „Икономика и 
управление в енергетиката, инфраструк-
турата и комуналните услуги“. Разработ-
ката му е на тема: „Новите възможности 
за България според Стратегията за Енерги-
ен съюз“. 

На събитието присъстваха Меглена 
Кунева, вицепремиер по координация на 
европейските политики и институцио-
налните въпроси, Огнян Златев, ръково-
дител на Представителството на Евро-

пейската комисия в София, Михаил Тачев, 
изпълнителен директор на Фондация „Св. 
св. Кирил и Методий“, близки, приятели и 
колеги на д-р Илко Ескенази, представите-
ли на академичната общност и др. 

Конкурсът, провеждан в памет на д-р 
Илко Ескенази, се организира от 2005 г. Той 
има за цел да отличи и награди по един пис-
мен труд в областите “Право” и “Иконо-
мика”, свързан с членството на България 
в ЕС. Организира се от Мемориален фонд 
„Д-р Илко Ескенази“ към Международна 
фондация „Св.Св. Кирил и Методий“. В него 
могат да участват млади хора до 35-го-
дишна възраст. 

На 26-ата Международна 
олимпиада по биология, коя-
то се проведе от 12 до 19 юли 
2015 година в град Орхус, Да-
ния, българските участници се 
представиха достойно в над-
преварата с 243 състезатели 
от 61 страни. Ръководители на 
отбора са доц. Албена Йордано-
ва от Медицинския факултет 
на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, доц. 
Снежана Томова от Биологи-
ческия факултет на СУ и Радо-
слав Александров – докторант 
в Института по молекулярна 
биология „Акад. Румен Цанев“ 
към БАН.

Два бронзови медала спече-
лиха националният шампион на 
България за тази година Теодор 
Трифонов от Националната 
природо-математическа гим-
назия „Акад. Любомир Чакалов“, 
София и Цветослав Ангелов от 
Софийската математическа 
гимназия. Другите български 
участници - Виктория Хрис-
това от НПМГ „Акад. Любомир 
Чакалов” и Лъчезар Станчев от 
Природо-математическата 
гимназия „Проф. Емануил Ива-
нов“, гр. Кюстендил, получиха 
грамоти за достойно предста-
вяне, което е изключителен ус-
пех за България.

АТАНАС ГЕОРГИЕВ И ИВАЙЛО ЕПИТРОПОВ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПОЛУЧИХА НАГРАДИТЕ 
„Д-Р ИЛКО ЕСКЕНАЗИ“ ЗА 2015 Г.

ОТЛИЧИЯ
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Нашата състезателка Радостина Ди-
митрова зае второ място в индивидуал-
ните състезания за стрелба в коша от 
зоната на двете точки.

Женският отбор по бас-
кетбол на Софийския универ-
ситет „Св. Кл. Охридски“ в 
състав Мирена Денчева (Фа-
култет по начална и предучи-
лищна педагогика), Радости-
на Димитрова (Философски 
факултет), Ренета Тодорова 
(Философски факултет) и Алек-
сандра Панайотова (Юридиче-
ски факултет) с треньор доц. 
д-р Ирен Пелтекова заеха 6-то 
място в крайното класиране на 
Европейското университет-
ско първенство по баскетбол 
3х3, което се проведе в Крагуе-
вац, Сърбия, от 23 до 26 юли.

Отборът получи правото да участва 

в престижното състезание, след като 
завоюва първото място в Четвъртия на-
ционален университетски шампионат по 
баскетбол 3х3, проведен в Благоевград.

В Крагуевац нашите момичета бяха в 
една група с отборите на Сърбия, Любля-

на, Русия и Франция. На четвърт финали-
те съперничките им от Университета на 
Поатие (Франция) победиха с 12:9. В дву-
боя за петото място с отбора на домаки-

ните момичетата от СУ загу-
биха само с една точка (12:11), 
като до 16-та секунда преди 
края на мача резултатът бе 
равен.

На първо място се класира 
отборът на университета от 
Любляна, след него са отбори-
те на Румъния, Русия, Франция 
и Сърбия.

В индивидуалните състеза-
ния за стрелба в коша от зона-
та на двете точки Радостина 
Димитрова зае второ място.

Отборът благодари за фи-
нансирането на участието 

му в състезанието на Департамента по 
спорт и на Студентския съвет на СУ.

ЖЕНСКИЯТ ОТБОР ПО БАСКЕТБОЛ НА СУ ЗАВОЮВА ШЕСТОТО МЯСТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
УНИВЕРСИТЕТСКО ПЪРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛ 3Х3
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С поредица от събития 
Университетската ботаниче-
ска градина - Балчик отбелязва 
през 2015 г. 60 години от съз-
даването си. Честванията се 
провеждат под патронажа на 
президента на Република Бълга-
рия Росен Плевнелиев.

Кулминация на чествания-
та беше празничният 27 юли 
2015 г. Входът в Университет-
ската ботаническа градина - 
Балчик беше свободен за всички 
любители на растителното 
царство. На специално постро-
ена сцена през деня гостите 
имаха възможност да наблюдават фол-
клорна програма, в която със свои изпълне-
ния участваха състав „Росна китка“ при 
Клуба на военноинвалидите в Балчик, На-
родно читалище „Васил Левски“ 
- Балчик с детска танцова шко-
ла и школа за народни инстру-
менти, група за автентичен 
фолклор с групови и индивиду-
ални изпълнения, самодеен пев-
чески състав от Народно чита-
лище „Свобода“ в с. Гурково.

Студенти от Биологи-
ческия факултет и от Сту-
дентския клуб за образование и 
развитие с екологичен център 
„С.К.О.Р.Е.Ц.” на СУ „Св. Климент 
Охридски” представиха по-
стерни презентации на теми, 
свързани с орнитологичното и 
херпетологично разнообразие 
в района на градината, разнообразието 
на безгръбначни животни и лечебните 
растения и билки на територията на За-
щитена местност „Ботаническа градина 
гр. Балчик”.

В програмата бяха вклю-
чени и изложение на кактуси, 
представяне на изработени 
от студенти на Биологическия 
факултет на Алма матер суве-
нири, посветени на биоразноо-
бразието, както и тематични 
беседи по маршрут в Универси-
тетската ботаническа гради-
на - Балчик, които провеждаха 
студенти от Биологическия 
факултет.

Най-малките и любознател-
ни гости имаха възможност да 

се включат в предлаганите ботанически 
работилници за деца: пресаждане на как-
туси, изследване на местната флора, из-
мерване височина на дървета.

Денят започна с първата по рода си за-
щита на дипломни работи на магистран-
ти от специалност „Екомениджмънт” 
към Балканския екологичен център (БЕЦ) 

на Университетската бота-
ническа градина - Балчик и Био-
логическия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски”.

Празничната вечер завър-
ши с академично тържество 
в Университетската ботани-
ческа градина – Балчик. В него 
участваха представители на 
академичната общност на Со-
фийския университет, както и 
гости от други университети 
от страната, Българската ака-
демия на науките, общинската 
и областна администрация, 
музеи, читалища и други орга-

низации.

На паметната плоча на акад. Даки Йор-
данов – създател на Университетската 

ботаническа градина – Балчик, 
бяха поднесени венци от име-
то на академичното ръковод-
ство на Софийския универси-
тет, Българското ботаниче-
ско дружество, Военноморски-
те сили и Университетските 
ботанически градини.

Ректорът на Софийския 
университет проф. дин Иван 
Илчев поздрави от името на 
ректорското ръководство хо-
рата, които съзидават в Уни-
верситетската ботаническа 
градина в Балчик. По думите 
му градината е млада, защото 
първите ботанически градини 

се създават още през Средновековието, 
но се родее с най-добрите в света, защо-
то и тя е рожба на университет, в която 
изследователите търсят тайните на 

природата и обучават млади-
те поколения.

Според ректора на СУ Бота-
ническата градина в Балчик е 
ботаническата градина на Бъл-
гария, защото много от това, 
което се прави в нея, е в тясно 
сътрудничество с колеги от 
други университети и от ин-
ститутите на Българската 
академия на науките. Тя е дело 
на стотици и хиляди студен-
ти-бригадири, преминали през 
нея през шестте десетилетия 
от основаването й, на сто-
тици ентусиасти, влюбени 

УНИВЕРСИТЕТСКАТА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК ОТБЕЛЯЗА 60 ГОДИНИ ОТ СВОЕТО 
СЪЗДАВАНЕ

ЧЕСТВАНИЯ
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в природата, на идеалисти, които не се 
интересуват от егоистичните закони на 
конюнктурата, а рисуващи в мечтите си 
едно по-добро бъдеще, в което и хората 
ще са по-добри и ще възпри-
емат и ще се грижат за красо-
тата около себе си. По думите 
му, най-добрите от които се 
родеят с героите на Валери Пе-
тров от стихотворението му 
за хвърчащите хора. 

„Тази градина е създадена 
от хора, които садят дървета 
без да се надяват, че ще набе-
рат плод от тях. Достатъчна 
им е мисълта, че след десети-
летия невинна детска ръчичка 
ще се протегне към могъщите 
клони на нежния филиз, който 
едва се поддава над земята 
днес“, каза проф. Иван Илчев. 

Той припомни, че през последните два-
десетина години на работещите в гради-
ната и на академическата колегия като 
цяло се е наложило да се спра-
вят с действия, понякога гру-
бо безпардонни, продиктувани 
от това, което Остап Бендер 
окачествява като безкорист-
на любов към парите, дело на 
хора, които не се и замислят, 
че нещо, градено шест десети-
летия, може да бъде разрушено 
от шейсетина дни неразумни 
действия. 

Директорът на Универ-
ситетските ботанически 
градини д-р Красимир Косев 
поздрави всички присъстващи 
на тържеството и обърна вни-
мание на първите защитили 
магистранти към Балканския екологичен 
център създаден към Университетска-
та ботаническа градина - Балчик в парт-
ньорство с Биологическия факултет 
на СУ. Центърът е създаден, за да може 
по-активно хабилитираните 
лица и преподаватели от СУ 
да работят в градините, да се 
използва потенциалът на Уни-
верситета и да се осъществя-
ва съвременната обществена 
мисия на градините, подчерта 
д-р Косев.

Той обърна специално вни-
мание на пилотно издание 
„Ботанически наблюдател”, 
разпространявано на два езика 
– български и английски, в кое-
то ботаниците ще могат да 
представят резултатите от 
своите научни изследвания.

Проф. Добрина Темнискова, председа-
тел на Българското ботаническо друже-
ство, произнесе емоционално академично 
слово, в което отбеляза, че 60-годишни-

ят юбилей на УБГ-Балчик е забележителна 
дата не само за Софийския университет, 
а за цялата ни страна. „Високото духов-
но развитие на един народ се измерва по 

научните институции, които е създал и 
чрез които е внесъл нещо от себе си в съ-
кровищницата на европейската наука и 
култура”, подчерта проф. Темнискова.

Юбилеят означава история, история-
та има традиция, а традицията означава 
бъдеще, каза проф. Темнискова и се върна 
в спомените си към есента на 1955 г., ко-

гато университетският преподавател 
акад. Даки Йорданов е съобщил на студен-
тите си в кръжока по ботаника за поста-
вянето на основите на УБГ-Балчик – фи-

лиал на Университетската ботаническа 
градина в София.

„Паметта на учителите днес ни е 
нужда повече от всякога”, каза 
проф. Темнискова и проследи 
развитието на Университет-
ската ботаническа градина в 
Балчик от създаването й, как-
то и ролята на акад. Даки Йор-
данов за нейното създаване, за 
обучението и подготовка на 
бъдещите ботаници. В изказ-
ването си проф. Темнискова не 
пропусна да отбележи и новия 
етап в развитието на гради-
ната, започнал през 1996 г. под 
ръководството на д-р Краси-
мир Косев, който тя определи 
като етап на висок професио-
нализъм, много труд, себеот-
рицание и любов към градина-

та.

Проф. Темнискова изказа благодар-
ност към ръководството на Софийския 

университет и Универси-
тетските ботанически гра-
дини за отстояване каузата 
на УБГ-Балчик от името на 
Българското ботаническо 
дружество. Тя благодари и на 
Българската академия на нау-
ките, чиито членове в редица 
критични моменти са заста-
вали в защита на УБГ-Балчик и 
са давали авторитетната си 
подкрепа.

В края на словото си проф. 
Темнискова пожела на ръко-
водството и служителите на 
УБГ-Балчик да съхранят дълги 
години своите ентусиазъм и 

дръзновение, висока отговорност и бор-
беност. Проф. Темнискова поднесе плакет 
на д-р Косев по повод 60-годишнината на 
градината от името на Българското бо-
таническо дружество.

Проф. Оджакова, декан на 
Биологическия факултет на СУ, 
приветства всички присъст-
ващи от името на колектива 
на Биологическия факултет. 
Тя призова своите колеги да 
бъдат горди, че през всичките 
години, когато трудностите 
са сривали културни, духовни 
и образователни институции, 
ръководството на УБГ-Балчик 
не е направило компромис с 
работата си, свързана с опаз-
ването на паметник на градин-
ското и парковото изкуство и 
превръщането му в образова-

телна институция с обществен достъп.

Проф. Оджакова благодари на всички 
в УБГ-Балчик за техния устрем и амбиция 
да градят бъдещето на градината и им 



  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ                                                                                                  юли 2015 г.

 17

пожела да бъдат здрави и да запазят своя 
младежки жар и през следващите десети-
летия.

Командирът на военномор-
ските сили на България контра-
адмирал Митко Петев отбеля-
за, че е изключително щастлив 
да бъде на тържеството. «Ака-
демичността е нещо присъщо 
на българина, нещо, което дава 
живот и сила да продължим на-
пред и осъзнаем себе си», каза 
контраадмирал Митко Петев 
и отправи своята благодар-
ност към създателите и па-
зителите на Ботаническата 
градина в Балчик за техните 
неуморни действия. „По дела-
та ще ги познаете, а делата ви 
са светли и поклон пред тях”, каза в заклю-
чение той.

Доц. Ани Ганева, директор на Инсти-
тута по биоразнообразие и екосистемни 
изследвания на БАН, обърна внимание, че 
управлението на една ботаническа гра-
дина е въпрос на специализирана научна 
дейност и познания в областта на пар-
коустройството, но не може да не бъде 

оценено и емоционалното отношение 
на всички в УБГ-Балчик към работата им. 

Доц. Ганева отбеляза още трудностите 
и проблемите, пред които са били изпра-
вени ръководството и служителите на 
Университетската ботаническа градина 
в Балчик през последните години, свързани 
с отстояване на мястото на този ценен 
обект в структурата на Софийския уни-
верситет.

Тя подчерта важността на сключено-
то споразумение за партньорство между 

Университетските ботаниче-
ски градини и Института по 
биоразнообразие и екосистем-
ни изследвания, както и бъде-
щите им съвместни проекти. 
В заключение доц. Ганева от-
беляза и активната работа на 
д-р Косев за развитието на УБГ 
и пожела на него и целия му екип 
много успехи.

Ръководството на Уни-
верситетските ботанически 
градини бе поздравено още от 
министъра на образованието 
и науката, декана на Факулте-
та по журналистика и масова 
комуникация на СУ, Институ-

та за гората на БАН, Аграрния универси-
тет в Пловдив, Сдружението „Музикален 
свят-Балчик”, Асоциацията на производи-
телите на декоративни растения в Бъл-
гария.

Градинското тържество завърши с 
концерт на Оркестъра на Военноморски-
те сили с диригент капитан IIII-ти ранг М. 
Трифонов и празнична заря.
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ПРОЕКТИ

В периода април – юли 2015 г. в Дунав-
ския район беше осъществено повторно 
прилагане на Европейската система от 
индикатори за устойчиво развитие на 
туризма (ETIS). Работата по прилагане-
то на системата е осъ-
ществена от научен екип 
от катедра „География на 
туризма“ и студенти от 
специалност „Туризъм“ на 
Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” с 
ръководител проф. Васил 
Маринов.

Дейността се извърш-
ва в рамките на проект 
„Насърчаване на икономи-
ката и заетостта в Ду-
навския район“, изпълняван 
от 2013 г. от Германската 
агенция за международно 
сътрудничество (GIZ), 
респективно Контактен 
център „Дестинация Ду-
нав”, в сътрудничество с Министерство-
то на туризма.

Европейската система от индикато-
ри, предложена от Европейската комисия 
през 2013 г., е предназначена да допри-
несе за подобряване на 
устойчивото управление 
на дестинациите чрез из-
мерване и контролиране 
на процесите на управле-
ние на устойчивостта. Тя 
предоставя на заинтере-
сованите от туризма по-
лезен и лесен за прилагане 
инструментариум за мо-
ниторинг на развитието, 
както и възможност да 
споделят и съпоставят 
спрямо еталонни стой-
ности своя напредък и 
резултати в бъдеще. 
Системата се състои от 
набор от показатели - 27 
основни и 40 допълнител-
ни, които са предвидени 
да измерват икономическите, социо-кул-
турните и екологичните влияния, както 
и управленските политики на местните 
власти и туристическите предприятия.

През 2015 г. прилагането на ETIS, как-
то и предходната година, обхвана общи-

ните Видин, Белоградчик, Свищов, Русе, 
Тутракан и Силистра. За набиране на необ-
ходимата първична информация в дести-
нациите са проведени 1255 интервюта 
с представители на местната админи-

страция, туристическите предприятия, 
посетителите и местното население. 
В резултат е събрана, анализирана и раз-
пространена актуална информация за 
устойчивото туристическо развитие на 
обхванатите общини, както и на целия 

Дунавски район. Получените данни очер-
тават благоприятна картина по значи-
телна част от индикаторите, по-спе-
циално висока обща удовлетвореност на 
посетителите, положително отношение 
на местното население към развитието 
на туризма и очакваните ползи, значител-

ни средни дневни разходи на посетители-
те, прилагането на мерки от страна на 
туристическите предприятия за песте-
не на ресурси (енергия и вода), висок дял на 
защитените територии и др. Най-про-

блемните области са свър-
зани с все още ниската 
посещаемост, ниската 
заетост на настанител-
ната база и ограничените 
икономически ползи, огра-
ничените възможности 
за достъп с обществен 
транспорт, включително 
за придвижване в сами-
те дестинации, както и 
с ниската степен на при-
годеност на местата за 
настаняване, атракциите 
и транспортните сред-
ства за обслужване на по-
сетители със специални 
изисквания за достъп.

В общините Видин, Белоградчик, Русе 
и Тутракан са създадени работни групи 
с представители на заинтересованите 
страни. За тях са организирани и прове-
дени общо осем кратки обучителни семи-
нари с над 110 участници за същността 

на системата и начини-
те за нейното прилагане, 
както и за определяне на 
приоритетите и целеви-
те стойности на индика-
торите за предстоящия 
5-годишен период до 2020 
г. По такъв начин са съз-
дадени предпоставки за 
самостоятелно прилагане 
на ETIS в общините, които 
са участвали активно в 
проекта, тъй като мест-
ните заинтересовани 
разполагат със знания и 
инструменти за прилагане 
на ETIS в бъдеще, както и 
със значителна информа-
ция, която може да подпо-
могне техните действия 

за стратегическо планиране и вземане на 
оперативни решения.

Докладът е предоставен на Минис-
терството на туризма и ще бъде пуб-
ликуван на сайта на Контактен център 
„Дестинация Дунав“.

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА НАУЧЕН ЕКИП ОТ СУ ПРАВИ МОНИТОРИНГ НА УСТОЙЧИВОТО 
РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН
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В Конферентната зала на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ 
бе обявено началото на проект „Линейно 
квадратични диференциални игри и прило-
жения“. За реализацията на този проект 
Софийският университет „Св. Климент 
Охридски” чрез своя Стопански факултет 
получи безвъзмездна финансова по-
мощ по Програма BG09 „Фонд за сти-
пендии на Европейското икономи-
ческо пространство“ в рамките на 
ФМ на ЕИП (2009-2014), финансирана 
от ФМ на ЕИП (2009-2014) на стой-
ност 72 048,60 евро.

Проектът бе представен от не-
говия ръководител проф. Иван Ива-
нов от Стопанския факултет на 
СУ. Игровите модели и в частност 
много бързо развиващите се през 
последното десетилетие диферен-
циални игрови модели са съвременен 
ефективен инструмент за анализ на рав-
новесните състояния с широки приложе-
ния в стопанските и инженерните науки. 
Намирането на равновесно състояние се 
изследва във връзка с извеждане на функ-
цията на управление на изследваната сис-
тема, така че функцията на управление да 
доведе до рационално поведение на учас-
тниците в процеса (играчите), което пък 
от своя страна ще осигури равновесие в 
моделираната система и достигане на 
оптималната полезност за всички играчи. 
Отчитайки изключителната важност на 
този проблем, СУ „Св. Климент Охридски“ 
и Норвежкия университет за наука и тех-
нологии определят тази научна област 
като приоритетна за своите съвместни 
изследователски проекти. Резулта-
тите от тези изследвания ще до-
ведат до разработването на нови 
методи за преподаване, включител-
но с използване на информационни и 
комуникационни технологии.

„Целта на всеки един от учас-
тниците в една игра е да постигне 
своята непосредствена цел, изразе-
на чрез достигане на някакво ниво 
на полезност или на печалба. Тъй 
като всички участници в играта 
се стремят да достигнат най-до-
брата за себе си печалба, то трябва да се 
създаде такава ситуация, в която това 
наистина да стане. Следователно всеки 
от играчите трябва да преследва тако-
ва поведение, в което да получи възможно 
най-добрата за него печалба”, отбеляза 
проф. Иванов. Той допълни още, че линей-
но-квадратичните диференциални игри са 
специфични от гледна точка на това, че 
целите на всеки от играчите са описани 
с оптимизационен модел и казано на ези-
ка на математиката, всеки от играчите 

трябва да търси минимум или максимум 
на съответен функционал. Този функцио-
нал описва целта на дадения играч.

По думите на проф. Иванов, важно мяс-
то в изследванията на проекта ще зае-
мат приложенията. Общото между всич-

ки участници в проекта е изследването 
на инструмента за изследване на проце-
сите в различни направления. Инструмен-
тът това са линейно-квадратичните ди-
ференциални игри и съответните модели, 
подчерта проф. Иванов. Той добави още, 
че направлението линейно-квадратични 
диференциални игри е голямо направле-
ние от теорията на игрите, но съдържа в 
себе си много частни случаи и специфични 
задачи, които изискват своето решение 
и трябва да им се отдели по-специално 
внимание, тъй като в случая не могат да 
се прилагат общите техники.

Основната дейност на проекта са на-
учноизследователски задачи. Целите са 
да се проведе съвместен изследователски 

проект за търсене стабилизиращо реше-
ние на обобщени Рикатиеви уравнения и 
системи. Планира се активното участие 
на всички членове на екипа – проф. Иван 
Иванов, проф. Ларс Имсланд, доц. Снежанка 
Костова, д-р Николай Нетов, д-р Боряна 
Богданова, д-р Агус Хасан. Очакваните ре-
зултати от тази дейност ще бъдат ще 
бъдат представени на шест научни кон-
ференции и в съвместни научни статии.

Устойчивост на постигнатите на-

учни резултати ще се търси чрез подго-
товка на лекционен курс за докторанти. 
Тази дейност има за цел да повиши компе-
тенциите на преподавателите и да заси-
ли сътрудничеството между Софийския 
университет и Норвежкия университет 
за наука и технологии чрез разработване 

на съвместен учебен курс за докто-
ранти, включително с използване на 
информационни и комуникационни 
технологии. В курса ще изнесат лек-
ции водещи учени в областта.

Ръководителят на проекта проф. 
Иванов отбеляза, че курсът е плани-
ран за май 2016 г. и предварително 
бъдат разработени подходящи, лесно 
достъпни и приложими лекционни ма-
териали. Успоредно с това всеки член 
на колектива ще участва в поне една 
научна конференция, където ще пред-
стави резултатите от проведените 

съвместни научни изследвания, оформени 
в съвместни доклади.

При изпълнение на посочените дей-
ности се цели да се реализира съвместен 
изследователски проект и повиши ком-
петенцията на преподавателите от 
участващия екип, включително и чрез раз-
работване на нови методи за преподава-
не с използване на ИКТ и академичен обмен. 
В резултат ще бъдат разработени нови 
методи за решаване на изследваните про-
блеми. Ще се стимулира сътрудничество-
то между партньорите в проекта. Ще се 
организира съвместен семинар за обуче-
ние на докторанти и ще се представят 
нови методи за преподаване и обучение. С 

това ще създадат трайни условия за 
съвместна работа и сътрудничество 
между СУ “ Св. Кл. Охридски“ и Норвеж-
кия университет за наука и техноло-
гии.

Доц. Снежанка Костова от Инсти-
тута по системно инженерство и ро-
ботика на БАН отбеляза, че проектът 
е много добър шанс за Стопанския 
факултет да приложи капацитета си 
от областта на икономиката в други 
области, за които до момента не са 
намерени подходящи методи. Тя изра-
зи надежда в хода на проекта да се по-

лучат добри теоретични и практически 
резултати. Доц. Костова подчерта, че по 
време на обучителния курс гост-лекто-
рите от Норвегия ще имат възможност 
да предоставят на младите колеги глав-
но примери и реални приложения, които с 
помощта на екипа от Стопанския факул-
тет на СУ ще се опитат да дефинират 
и приложат в практиката. В заключение 
доц. Снежанка Костова изрази своята на-
дежда за ползотворно сътрудничество и 
успешно реализиране на проекта.

В СУ БЕ ОБЯВЕНО НАЧАЛОТО НА ПРОЕКТА „ЛИНЕЙНО КВАДРАТИЧНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ ИГРИ И 
ПРИЛОЖЕНИЯ“
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