




Н 
якои 
специалности 
никога няма  
да излязат от 
мода, 
независимо от 
напредъка на 

технологиите,  и в този брой 
залагаме на две от тях, а именно 
Архитектура и Психология. Ще 
ви представим и възможностите 
за обучение по медицина в 
Германия, както и повече 
информация за безплатното 
образование в Шотландия.
В България обръщаме внимание 
на кандидатстването в родните 
университети с оценки от 
матурите и акцентираме върху 
успешните български 
стартиращи компании, познати 
още като стартъпи. Представяме 
ви и нетрадиционната 
специалност Хранително 
инженерство и ви срещаме с 
професиите сценарист и фитнес 
инструктор. В следващите 
страници ще откриете полезна 
информация относно 

обучението в Канада и Холандия и ще се запознаете с най-добре 
представилите се млади университети в света според последните класации.
Не пропускайте и любопитните ни рубрики и поредната доза вдъхновяващи 
интервюта. 

Приятно четене!

 Милена Узунова
редактор
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Труден ли беше изборът да про-
дължите образованието си извън 
България? 

Още от малка знаех, че искам да 
уча в чужбина, освен това бях и под-
крепена от родителите си в този 
избор. Самата система на „Амери-
кански колеж Аркус“ стимулира деца-
та да се стремят да усъвършенст-
ват избрания от тях чужд език. 
Освен това им позволява да се на-
строят, че постигайки успехи в 
средното си образование, ще им бъ-
дат отворени всякакви възможнос-
ти, стига да пожелаят и да разви-
ват в себе си тази мотивация. Още 
на 14-годишна възраст се преместих 
от Варна в Търново, което ужасно 
много допринесе да възприема миро-
гледа на възрастен човек, тъй като 
трябваше да се науча сама да се раз-
пореждам с покупки, финанси, лични 
ангажименти и т.н. Определено е 
предизвикателство за един млад 
човек да се потопи в изцяло нова 
среда, където се говори език, разли-
чен от родния му. Но именно тази 
среда предлага перфектните усло-

Университетът 
е световно 

разпознаваема 
институция, 

като освен това 
е първото тройно-

акредитирано 
бизнес училище 

в Шотландия 
от някои от най-
големите бизнес 

организации 
в света

...
Още от малка знаех, 
че искам да уча в чужбина

Силвия Ковачева
е на 21 години. Родена е във Варна, но е завършила средното си образование 
във Велико Търново в частна езикова гимназия „Американски колеж- Аркус". В 
момента е трета година студент в University of Strathclyde, Шотландия, къ-
дето следва двойна програма – маркетинг и туризъм (на английски се нарича 
BA (Hons) Business Marketing & Tourism and Hospitality). 

вия за израстване и обогатяване на 
личните възприятия за света. 

Разкажете ни за вашия универси-
тет – къде се намира, къде е в 
класациите, с какво се отличава 
от останалите университети? 
Как спря избора си на него?

University of Strathclyde се намира в 
сърцето на Глазгоу, Шотландия, 
като градът е най-големият по раз-
мер в страната и освен това е из-
ключително динамичен, което създа-
ва една благодатна среда за 
развитието на млади и амбициозни 
хора. Моята специалност е част от 
Business School, който е един от че-
тирите факултета към универси-
тета със 70-годишна история. По-
ради изключителното си ниво на 
обучение, което предлага, универси-
тетът е световно разпознаваема 
институция, като освен това е пър-
вото тройно-акредитирано бизнес 
училище в Шотландия от някои от 
най-големите бизнес организации в 
света. Друго, което е отличително 
за Стратклайд е, че въпреки ог-

интервю на Любина Панайотова
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Лекторите 
са изключително 
разбрани хора 
и освен лекции, 

имаме практикуми 
(така наречените 
tutorials), където 
работим основно 

по групи,  
разискваме 

казуси и пишем 
групови доклади 

и есета

Как се спряхте на University of Strathclyde и конкретната специал-
ност?

Тук ще споделя с вас история, която, мисля, много бъдещи студенти ще се 
разпознаят в нея. Тъй като имах всякакви интереси в училище, особено насо-
чени в креативната среда, дълго време се чудих какво да запиша. Обективно 
оцених както силните, така и слабите си качества, като това ми даде ясна 
преценка за мен самата и към кое да се насоча като сфера и кое да изключа 
като алтернатива. Започнах усилено да се интересувам от маркетинг, ПР и 
реклама и се оказа, че индустрията е изключително вълнуваща, разнолика и 
пълна с възможности. След като избрах и Шотландия като страната за мо-
ята реализация, попаднах на една от класациите за маркетинг университе-
ти и вниманието ми беше насочено именно към Стратклайд, чието име фи-
гурираше като един от топ бизнес училищата там. Запознавайки се със 
структурата на обучение (която ще коментирам след малко) се оказа, че е 
изключително гъвкава програма и именно това ме привлече в нея. Марке-
тингът е една страхотна индустрия, която дава пространство на креа-
тивните и едновременно с това аналитичните и бизнес насочени личности 
да изберат дали да работят в сферата на медиите, ПР-а, или дори някоя от 
инженерните индустрии, тъй като всяка световна и себеуважаваща се ком-
пания има влиятелен маркетинг отдел, грижещ се за добрата му репутация. 

Как протече кандидатстването? Има ли специфики, за които трябва 
да предупредите бъдещите кандидати?

Лично аз използвах услугите на една от варненските агенции, помагащи на 
бъдещите студенти да подготвят документите си за кандидатстване. 
Връщайки се назад, мисля, че спокойно бих могла и сама да го направя, макар 
това да дава една стабилна доза сигурност в професионализма на специали-
стите и качественото изпълнение на процедурите по кандидатстване. То 
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ромния брой студенти в бизнес факул-
тета (над 3000 души), университе-
тът поставя изключителен акцент 
върху това да стимулира студентите 
си да бъдат проактивни и постоянно 
да има едно циркулиране на идеи за 
нови бизнеси, които да допринесат за 
икономиката на страната. Подкрепяни 
са всякакви бизнес начинания, като 
студентите получават безценни съ-
вети от най-видните лектори на те-
риторията на Острова и освен това 
значими бизнес лидери в избраната от 
тях сфера, както и финансиране. Точно 
този „предприемачески дух“ е задвиж-
ван от “Hunter Centre for 
Entrepreneurship”. Именно световно 
признатата репутация на универси-
тета беше една от детерминантите, 
които насочиха везните в негова полза. 
Друг фактор беше, че тук имах много 
приятели и познати, които или учеха, 
или бяха завършили, доволни както от 
нивото на образование, така и от ни-
вото на живот. Глазгоу е парти цен-
търът на Шотландия и има изключи-
телна музикална сцена, която привлича 
най-големите изпълнители. 
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се случва изцяло чрез сайта на UCAS, като процесът по изпълнение на формите 
за кандидатстване се запазва и могат да бъдат попълнени поетапно. Канди-
датите имат право да изберат до 5 университета, като за всичките пишат 
1 общо мотивационно писмо. Оттам съветвам кандидат-студентите ясно 
да преценят коя точно специалност желаят, тъй като писмото трябва да е 
сравнително общо, за да може да бъде отнесено към всеки един от универси-
тетите, но и тясно специализирано, разкриващо мотивациите и бъдещите 
амбиции на студентите. Повечето срокове по кандидатстване започват от 
октомври до март, така че съветвам учениците да си помогнат малко с уси-
лията още лятото. Трябва да отбележа, че има и такса, която се плаща за все-
ки от изборите – тази година, 2018-та, един избор струва 13 паунда. 

Разкажете ни малко повече за вашата специалност. Кое е най-важното 
нещо, което научихте от образованието си дотук?

Най-важното нещо, което научих извън рамките на самото образование е, 
че всеки един амбициозен и трудолюбив млад човек може да постигне успехи в 
среда, която стимулира неговото развитие и го среща с други амбициозни 
хора! Лекторите са изключително разбрани хора и освен лекции, имаме прак-
тикуми (така наречените tutorials), където работим основно по групи, разиск-
ваме казуси и пишем групови доклади и есета. Повечето ни писмени работи са 
именно групови и смятам, че това дава добра основа на студентите да разви-
ят съществени умения като работа в екип и лидерство, които ще им бъдат 
от полза в бъдещата им кариера. Макар и преподавателите да са винаги на 
линия да общуват със студентите си, дали ще пожъне успехи в образованието 
си е изцяло отговорност на всеки учащ. На всеки му се дава поравно възмож-
ност да се изяви, и никой лектор не допуска да покаже лично отношение спря-
мо някого - това, според мен, е позитивна черта на образователната система 
тук, тъй като студентът се научава да разсъждава и действа като възрас-
тен, поемайки инициативата за собственото си развитие. 

Как е структурирано обучението, както и текущият контрол?  
Специалността ми е много гъвкава и бизнес програмата е страхотно раз-

разботена. Поначало кандидатствах с маркетинг и предприемачество, но 
това е само условно; първата година всички студенти избират измежду 7 биз-
нес предмета, като с кой точно са влезли е без значение – това е начин сту-
дентът да усети кое го привлича и кое не му е от особен интерес. В моя случай 

Гарантирам, 
че миксът от 

социален живот, 
културни 

мероприятия 
и всякакви 

извънкласни 
дейности 

значително 
допринася 
за доброто 

настроение на 
всеки студент

ми стана ясно, че предприема-
чеството не ме впечатлява, докато 
туризъм предметът ми се стори 
интригуващ. Така, след втората 
година нататък, студентите спе-
циализират в 2 избрани от тях 
предмета, като в края на първата 
те избират дали искат да са в про-
грамата Business Administration (BA 
- в която съм и аз) или International 
Business (IB). 

В първия случай, студентът има 
възможност да избере 2 предмета 
по желание, като 3-тата година е 
възможно да прекара втория семес-
тър в различна държава, учейки в 
партниращ си университет. При 
International Business програмата, 
студентът избира само един пред-
мет и учи задължително 
Management като втори. Студен-
тите, избрали нея, са задължени да 
прекарат поне 1 семестър от 
3-тата си година другаде, а може и 
да изберат цялата година. В случая 
те са с предимство пред BA-сту-
дентите, като първо на тях им се 
дават предложения (повечето са в 
САЩ и Азия), и после, от това, което 
е останало като опции, се предлага 
на BA-учащите (почти всички са в 
Европа). 



Избра ли вече своя университет? 
Специално за теб DHL създаде UniExprEss – експресна доставка на документи за 
кандидатстване в университети и колежи в цял свят, само сега – на ексклузивна цена!

DHL UniExprEss - цени и зони

Тегло Европа
САЩ  

и Канада
Останали 

държави в света

до 0,25 кг 27 36 43

до 0,5 кг 35 44 50

до 1 кг 60 70 80

Посочените цени са в лева, без включена такса гориво,  
ДДС и такса „ръчно попълнена товарителница“.  
Таксата гориво е фиксирана – 15%.

ТвояТ универСиТеТ е По-близо С 
DHL UniExprEss

1 Безплатна  

 пратка 

1 Куфар 
American Tourister, AT Bon Air

2 Билета  
за Aniventure Comic Con 2018 

СпЕчЕлИ!

Поръчай куриер, който да вземе 
пратката от посочен от теб адрес – 
лесно и удобно! Спести време, обади 
се още сега на 0700 17 700, за да 
направиш заявка! всеки, изпратил 
пратка с услугата DHL UniExprEss 
в периода  1 юни - 1 август 2018 г., 
включително,  участва в томбола за 
спечелването на страхотни награди. 
Пълните условия на кампанията  
виж на www.dhl.bg.

Образованието в Шотландия е без такси за обучение. 
Какви обаче други разходи трябва да предвидят бъ-
дещите кандидат-студенти? 

На първо място, разходи за квартири. Първата година 
прекарах в едно от общежитията на университета и се 
радвам, че го направих, тъй като е добра възможност да 
се създадат нови контакти, да срещнеш нови хора и 
като цяло, ти дава старт на социалния живот. Универси-
тетските общежития, по спомен, варираха между 95-100 
паунда, но има и частни общежития в близост, които са 
по-скъпи, но предлагат повече услуги, както и изглеждат 
повече posh, както биха казали тук. От втората година 
нататък е много по-удобно и спокойно студентите да 
споделят квартира, като цената би била значително по-
ниска, в зависимост от локацията на квартирата, разби-
ра се. 

Студентите трябва да вземат под внимание и лични-
те си разходи, като мисля, че около 100 паунда на седмица 
са достатъчни – тук включвам разходи за храна, както и 
за излизания и социален живот. Предимствата на големия 
град, какъвто е Глазгоу, са, че има страшно много възмож-
ности за почасови работи за студенти, например като 
сервитьор, продавач-консултант (почасово) и т.н.

Какъв е животът в университета и извън него?
Динамичен, жив и с много младежки дух! Да, както е все-

признато, времето на Острова не е от най-хубавите, 
особено щом стане дума за Шотландия. Но гарантирам, 
че миксът от социален живот, културни мероприятия и 

всякакви извънкласни дейности значително допринася за 
доброто настроение на всеки студент. Университетът 
е толкова голям, че постоянно срещаш нови лица, запоз-
наваш се с нови хора, повечето от различни култури, и е 
голямо преживяване. Всеки ден различните клубове имат 
срещи в Union-а, както и всеки месец си има определена 
тематика, към която се придържат организираните съ-
бития. 

И за финал, какво бихте казали на младите хора, 
които тепърва обмислят да заминат да учат в Шот-
ландия? 

Благодарна съм за целия си житейски път, изминат до-
сега и довел ме именно тук, защото чрез преживяванията 
виждам, че самият университет е позитивно настроен 
към чуждестранните си студенти, оказвайки подкрепа  и 
организирайки събития, насочени към тях. Най-близките 
ми приятели, които срещнах тук, са от различни краища 
на Европа и е един страхотен катализатор на това да 
започнеш да мислиш глобално и да си по-възприемчив към 
различните култури, които го населяват. Приятелите ми 
и аз обичаме да празнуваме заедно всеки един празник на 
държавите, от които сме, защото е наистина забавно да 
се запознаеш с техните традиции. Гарантирам, че в края 
на обучението си ще сте направили приятели, с които ще 
планирате пътешествия до техните страни, ще опита-
те екзотични ястия, и най-главното, където и да отиде-
те, винаги ще имате място, където да отседнете и къде-
то да сте спокойни, че имате скъп човек до себе си!



St. Edmund’s College 
отбеляза своята 450-та годишнина 

със специално събитие в България

Беше голямо удоволствие и привилегия за мен като директор, както и за присъстващите преподаватели от 
St. Edmund’s College, да бъда още веднъж в София, за да отпразнуваме 450-годишната история на училището. 
Събитието ни позволи да се срещнем отново със старите Edmundians, които са толкова много хора в България.  
Разбира се, това беше възможност да промотираме и успеха на основното ни училище, както и лятно ни учили-
ще, което е в топ класациите за Великобритания.

Както казах пред близо 300 души гости, 2018-та е 
много специална година за нашето училище. Основано е 
през 1568 г., първоначално във Франция, за да предоста-
ви убежище на католиците, които са искали да запазят 
живи своите вяра и традиции. Днес ние сме успешно и 
щастливо училище в много по-различно време. При нас 
се обучават деца с много различни религии или такива, 
които не са религиозни. Ние продължаваме жива наша-
та мисия да предлагаме образование, което да отгова-

ря на високи критерии за академичност и дисциплина. 
Така поддържаме безопасна среда за нашите деца в 
здрав ум, тяло и дух, и те са свободни да следват собст-
вената си вяра, както и да уважават тази на другите. 
Качеството на нашата академична подготовка, нашия 
спорт, музика и драма никога не са били на по-високи 
стандарти. Учениците ни се превръщат в академично 
уверени млади мъже и жени със силно чувство за дълг и 
грижа към другите и към света около тях.
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За повече информация: 
www.stedmundscollege.org
тел. за България: 
02/ 866 02 14; 0888 780 234 

Всичко, което се отнася за основ-
ното ни училище се отнася и за 
лятното ни училище. Дори и за три 
седмици обучение St. Edmund’s 
College може да остави траен спо-
мен за децата. Беше прекрасно да 
се види как толкова много бивши 
ученици празнуват приятелства, 
правени преди много години, в ня-
кои случаи през лятото в колежа. 
Но не е изненадващо, когато човек 
мисли за това, което предлага лят-
ното училище: един типичен ден 
включва три сесии на английски 
език, преподавани от висококвали-
фицирани и вдъхновяващи учители, 
последвани, в зависимост от въз-
растта и нивото на владеене на 
езика, от драма, музика, Шекспир, 
живопис, история и изпитна подго-

исторически и културни богатства в региона, но винаги с фокус върху обра-
зователния елемент. Дните в лятното училище са забавни, но по-важното 
е, че те са посветени на ученето, изграждането на езикови умения и разви-
ването на доверие чрез работа в екип и индивидуални предизвикателства в 
и извън класната стая.

St. Edmund’s College се намира на много кратко разстояние с кола от ле-
тищата в Станстед или Лутън, и на не повече от час от летище Хийтроу, 
както и с добри влакови връзки от и до Лондон и останалата част на Обе-
диненото кралство. Винаги може да се чувствайте поканени да дойдете на 
посещение, ако някога сте в района! Нашият уебсайт предоставя много по-
лезна информация и линк към страницата на лятното училище, също на 
www.stedmundscollege.org.

Нито един от тези успехи не би бил възможен без подкрепата и доверие-
то на българските семейства. Аз не ви познавам всички вас, но ви благодаря, 
както винаги отправям и специални благодарности на прекрасната Марга-
рита Гьорчева и Диана Иванова.

от Пауло Дюран, 
директор на St. Edmund’s College

товка. Също така използваме чу-
десно нашите съоръжения и пре-
красни условия за предлагане на 
дейности като класове по керами-
ка, танци, конна езда, гмуркане, те-
нис и много други. В програмата им 
има и екскурзионни пътувания с 
учебна цел, които запознават на-
шите деца с някои от прекрасните 
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материал на Любина Панайотова 

Прием в университет 
с оценка от матурите
Възможно ли е?

З
а следващата академична 
година местата в уни-
верситетите за образо-
вателно-квалификацион-
ни степени след средно 

образование ще бъдат почти кол-
кото броя на зрелостниците. Мес-
тата държавна поръчка на прак-
тика са завишени спрямо м.г. Това 
се разбира от проект за решение 
на Министерския съвет, публику-
ван за обществено обсъждане.

Очакваният брой на завършва-
щите средно образование тази го-
дина е 56 737 младежи, а местата за 
прием в държавните и частни уни-
верситети за образователно-ква-
лификационни степени след такова 
се предлага да бъдат 54 731.

През учебната 2017/2018 година 
тези места са били 55 977. Това зна-
чи, че сега приемът на практика не 
е намален, въпреки че в началото на 
тази академична година се видя, че 
40% от местата за първокурсници 
бяха незаети.

Приемът държавна поръчка се увеличава
За учебната 2018/2019 година държавата планира да субсидира обучение-

то на 45 918 студенти в 37 държавни висши училища, от тях 38 704 за обра-
зователно-квалификационни степени след средно образование. За предход-
ната е имало 45 584 места държавна поръчка, от които 38 555 за 
образователно-квалификационни степени след средно образование. Т.е. има 
леко завишаване на местата държавна поръчка.

Местата срещу заплащане в държавните университети ще бъдат 10 692, 
от които 6677 след средно образование. Частните университети ще прие-
мат 14 340 студенти, от които 9350 след средно образование. М.г. местата 
са били 16 159, т.е. има намаление.

Предложеният прием е съобразен с оценката на учебната и научната дей-
ност на висшите училища, с данните за реализацията на завършилите сту-
денти и докторанти и с приоритетите за обществено-икономическото 
развитие на страната. Максималният брой студенти е определен въз осно-
ва на реализирания през миналата година субсидиран от държавата прием и 



Местата 
в университетите 

тази година 
са почти колкото 
завършващите 

средно 
образование  

при спазване методиката за опре-
деляне на коефициент на висше учи-
лище по професионални направления, 
посочват от Министерството на 
образованието и науката (МОН).

В кои университети ще може 
да се кандидатства само с 
оценка от матурите?

Тридесет и две висши училища от 
всичките 51 ще приемат канди-
дат-студенти в различни специал-
ности и професионални направления 
с резултата от държавния зрелос-
тен изпит по български език и лите-
ратура. 

Оценката от матурата по исто-
рия и цивилизации, по чужд език, ма-
тематика, география и икономика, 
биология и здравно образование 
също ще може да се използва за вход 
в повечето висши училища.

При балообразуването в някои 
специалности се позволява вместо 
оценката от изпита по даден пред-
мет да се използва оценката от ма-
турата, умножена с коефициент, оп-
ределен от висшето училище.

Балообразуване
Според правилниците на някои 

университети, когато в дипломата 
за средно образование са вписани 
две оценки по балообразуващ учебен 
предмет, като една от тях е от 
държавен зрелостен изпит, а друга-
та – от курса на обучение, за бало-
образуваща оценка се смята оценка-
та от държавния зрелостен изпит. 

При балообразуването в някои 
специалности се позволява вместо 
оценката от изпита по даден пред-
мет да се използва оценката от ма-
турата, умножена с коефициент, оп-
ределен от висшето училище. 
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Тридесет и две висши 
учебни заведения ще 

приемат кандидат-студенти 
в различни специалности и 

професионални направления 
с резултата от ДЗИ по БЕЛ

Кои университети няма да приемат с оценка 
от матура?

Поради специфични изисквания за прием, оценката от 
конкурсните изпити не се заменя с оценки от държавни 
зрелостни изпити в:

 ■ НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” – София;
 ■ НХА – София;
 ■ НМА „Проф. Панчо Владигеров”;
 ■ Театрален колеж „Любен Гройс” – София;
 ■ Американски университет в България – Благоевград;
 ■ Нов български университет.

Кандидат-студентите във всички медицински уни-
верситети полагат задължителни изпити по биология и 
химия за специалностите „Медицина“, „Дентална меди-
цина“ и „Фармация“.

Няколко изключения
В Медицинския университет–Варна при формиране на 

състезателния бал се включва оценката от държавния 
зрелостен изпит по български език и литература или 
биология за специалностите 

"
Здравен мениджмънт", 

"
Ло-

гопедия" и 
"
Медицински оптик". 

В  МУ-Плевен се взима предвид оценката по биология 
за специалностите „Рентгенов лаборант“, „Медицински 
лаборант“, „Медицинска козметика“, „Опазване и контрол 
на общественото здраве“, „Социални дейности“, „Меди-
цинска рехабилитация и ерготерапия“, „Медицнска сес-
тра“, „Акушерка“ и „Помощник-фармацевт“. 

Как да проверим дали можем да използваме 
оценката от матурата вместо изпит?

Обобщената информация за признаване на резулта-
тите от държавните зрелостни изпити за канди-
дат-студентска кампания 2018 г. в акредитираните 
висши училища в България е публикувана на страницата 
на Министерството на образованието и науката в 
табличен вид по висши училища и по специалности. Ин-
формация за начина на балообразуване се предоставя от 
съответното висше училище.  
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ЛяТо, ваканцИя 
И... чУжД ЕЗИк?!  

Н
е познавам много 
деца, които скачат 
от радост, ако им се 
наложи да учат и 
през дългоочаквана-
та лятна ваканция, 

без значение колко любим им е даден 
предмет. Но за разлика от другите 
предмети, предимството на чужди-
те езици е, че могат да се комбини-
рат с почивка на море или планина, 
или пък с пътуване в друга държава. 
За щастие на родителите, и доня-
къде на децата, изборът на езикови 
ваканции е богат. 
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материал на Ива Йохан Ганчева
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Потапяне в средата и култу-
рата 

Това е едно от предимствата на 
предлаганите ваканции, а другото е 
мултикултурната среда, в която де-
цата се запознават и с други култури 
освен тази, чийто език ще усвояват. 
Това е полезно и ако предстои обуче-
ние в чужбина – в средно или висше 
училище.

Възрастови групи 
Предлагат се ваканции за различни 

възрастови групи, съобразени със 
специфичните потребности, знания 
и умения. Границите в годините ва-
рират, но примерно разделяне е от 8 
до 11 години, от 12 до 14, от 15 до 17, 
на 18 и нагоре, на 25 и нагоре. Ва-
канциите по немски, френски и испан-
ски, например, предлагат по-малко 
групи, може би заради по-слабия ин-
терес: от 7 до 14, от 15 до 17 и от 18 
години нагоре. 

Задълбочаване на знанията в 
конкретна област

Тези, които имат интерес да раз-
вият езиковите си умения в профе-
сионална област, могат да избират 
медицина, право, бизнес, маркетинг и 
др. специализирани езикови ваканции 
или курсове. 

Разнообразие от методи 
 Не е изненада, че се набляга най-ве-

че на развиване на комуникативните 
умения чрез дискусии, дебати или 
игри, а интерактивната програма се 
определя от силните и слабите 
страни на учениците, като може да 
се наблегне и на лексиката и грама-
тиката. 

Свободно време
Часовете се провеждат дообяд или 

следобяд, а през свободното време се 
предлагат извънкласни дейности, 
сред които спорт, посещение на за-
бележителности, организиране на 
партита или други събития. 

Цени 
Цените варират според това как-

во се включва във ваканцията и колко 
дълго продължава, но ето няколко 
примера: една седмица (22 часа) във 
Великобритания, всичко включено, 
ниво В1, струва около 3400 лв.; една 
седмица (20 или 25 часа) в Германия, 
всичко включено, струва между 1700 
и 2200 лв, а по-евтини варианти са 

за 500 лв за седмица, но в този случай 
не всичко е включено и има допълни-
телни разходи. 

Езикови ваканции в България
Ако не държите на обучението в 

чужбина, у нас се предлага не по-малко 
изобилие от лагери и ваканции на 
планина и море. Интензивното, и чес-
то доста сериозно, изучаване на ези-
ка е придружено от голям брой орга-
низирани активности като яздене на 
коне, лагеруване на открито, пейнт-
бол и др. 

За едноседмичен езиков лагер цени-
те са около 800 лв, а за двуседмичен 
– около 1500.

Езикова ваканция... вкъщи
Освен изброените дотук вариан-

ти, не трябва да пропускаме и не 
по-малко атрактивните опции, от 
които могат да се възползват и деца, 
и възрастни, а именно – да се поддър-
жа чуждия език и дори да се постигне 
напредък у дома. Нечувано, нали? Но 
напълно възможно и, най-вече – дос-
тъпно за всички. Единственото, кое-
то е нужно, е желание и „ноу хау“. Пър-
вото от вас, второто – от нас. И 
така, ето няколко идеи как можете 
да се „изучите“ сами: 

 ■ Снабдете се с книга на съответ-
ния чужд език. Това може да стане 
в обикновена книжарница, в кни-
жарница за учебна литература към 
големите издателства на съот-
ветния чужд език или в интернет, 
където може да четете онлайн, да 
си свалите безплатно или да си за-
купите книжно тяло или в електро-
нен вариант. Препоръчвам да тър-
сите книги, които са адаптирани, и 
са на нива – изберете едно ниво под 
това, което смятате, че сте. За да 
упражнявате уменията си за слу-
шане и разбиране, търсете аудио 
книги. На пазара има достатъчно 
варианти, включително и на бъл-
гарско издателство, което предла-
га детективска поредица на нива с 
аудио диск към книгата, така че да 
можете и да четете, и да слушате.

 ■ Онлайн упражнения с отговори. 
Това е лесен начин да поддържате 
или надградите знанията си по гра-
матика. Ще намерите упражнения 
за различни нива и покриващи раз-
нообразие от теми в граматиката 
на чужд език, особано английски, а 
хубавото е, че в повечето случаи 
има опция за проверка и показва-

не на верните отговори, което е 
много полезно при всякакъв вид са-
моподготовка.

 ■ Платформа за писане. Лесно може-
те да намерите и платформи за 
оценяване на писмени работи, къ-
дето срещу регистрация пишеш 
и си изпращаш писмената работа, 
която се оценява, и се връща с ко-
ментар.  

 ■ Говорене. За тези, които са доста-
тъчно смели и амбициозни, пред-
лагаме да опитат и онлайн кому-
никация, платена, с хора, за които 
езикът е майчин. Има сайтове, 
които предлагат услугата срещу 
заплащане, като вие сами избирате 
преподавател, който ви харесва, и 
в рамките на 25 мин разговаряте 
с него или нея. Всъщност не става 
въпрос за квалифицирани препода-
ватели, а в повечето случаи прос-
то за някой, който е нейтив спикър. 

И така, както казахме, лятото 
чука на вратата, настроението вече 
е ваканционно, то май целогодишно е 
такова, и е хубаво освен почивката 
отрано да се планират и летните 
занимания. Не е лесно да се избере в 
изобилието от предложения. 
Най-скъпото не означава най-добро-
то, а най-евтиното често върви с 
комромиси, които не винаги са оправ-
дани. Важно е при избора да участ-
ват и децата, дори и изборът им да 
е изобщо да не ходят никъде. Често 
натискът от страна на родители-
те предизвиква обратен ефект. А 
това никой не го иска, нали?

Предимството 
на чуждите езици 
е, че могат да се 

комбинират с 
почивка на море 
или планина, или 
пък с пътуване в 
друга държава



K  
огато става въ-
прос за профе-
сионално разви-
тие в България, 
най-често се фо-
кусираме върху 
възможностите 
на току-що за-

вършилите студенти за започва-
не на работа в различен тип вече 
съществуващи организации. В по-
следните години обаче в родна-
та страна се обособи особено 
подходяща среда за стартиращи 
компании, познати като стартъ-
пи, благодарение на редица фак-
тори: наличието на инвестито-
ри, собственици на бизнеси, 
ментори, както и предприемаче-
ския дух на десетки млади хора. 

материал на Милена Узунова
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Успешните 
български стартъпи

КаКво е стартъп?
Терминът стартъп (от английски start-up) няма точна дефиниция, но най-об-

що това е млада компания, която разработва продукт или услуга, нови за паза-
ра, които предлагат конкретно решение за даден проблем. Основата на всеки 
стартъп е иновацията и предоставянето на несъществуващ досега бизнес 
модел. Тези компании се характеризират и с голям риск, тъй като се свързват с 
нови и непознати досега решения. Успешните стартъпи са привлекателни за 
инвеститорите, които разполагат със средствата за разработване на бизне-
са и търсят потенциална идея за растеж. Така за кратко стартъпът може да 
се превърне в компания за милиони, но е необходима много работа по привлича-
не на финансиране. 

 Превръщането на иновативна идея в действащ бизнес е осъществима въз-
можност, за което допринасят вече съществуващите в България събития и 
пространства, благодарение на които хора и инвеститори се събират. В този 
брой решихме да ви представим малка част от успешните български стартъ-
пи, някои от които имат световни призове и награди, а много вече отдавна са 
на международния пазар.
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основата 
на всеки стартъп 
е иновацията и 
предоставянето 

на несъществуващ 
досега бизнес 

модел

Melissa Climate и интелигент-
ното спестяване на ток

Започваме с изобретението на 
едва 22-годишния Любомир Янчев и 
Melissa Climate – компания за интели-
гентен контрол на всеки климатик в 
дома или офиса по енергийно ефекти-
вен начин. Управлението става чрез 
мобилно приложение, което контро-
лира климатика ви от разстояние, 
където и да се намирате. Основно 
предимство е спестяването на 
енергия. Melissa се нагажда според 
вашите навици и управлява клима-
тика ви съобразно тях, съобщава ви 
кога трябва да подмените филтри-
те или пък автоматично задейства 
климатика, когато разбере, че сте 
близо до дома. Компанията получава 
първото си голямо финансиране от  
1 млн. лв преди 3 години, а през 2016 
година печели наградата за българска 
„Стартираща компания на годината” 
на Central European Startup Awards 
(CESA) – България.

основателите - Кирил Славов и 
Ашод Дерандон, виждат сериозна 
нужда от подобна платформа. Идея-
та им е да могат в реално време чрез 
приложението си да посредничат в 
комуникацията между нечуващи и 
институции. ListenUp печели награ-
дата в категория „Най-голямо соци-
ално въздействие”.

Red Paper Plane – дизайн мисле-
не у дома и в училище

Идеята на двама български роди-
тели Цветелина и Георги Камови е да 
приложат дизайн мисленето (design 
thinking) в един нов метод за детско-
то учене и игри. През 2015 година те 
създават семейната игра за деца 
между 3 и 6 години Red Paper Plane. 
Оттогава тя набира популярност 
сред семейства в България и чужбина 
(в общо 69 държави), като засега 
може да бъде свалена безплатно он-
лайн на български, английски, бразил-
ски португалски и полски. За разлика 
от всички еднократни детски игри и 
забавления в нея фокусът е върху са-
мия процес, а не върху крайния резул-
тат. Red Paper Plane залага на креа-
тивността и иновативното учене, 
като вече съществуват програми и 
за по-големи деца, както и проекти 
за учебна среда. Основателката пе-
чели награда за най-влиятелна жена в 
предприемаческата общност.

Novalogy и умните очила AYO 
AYO са смарт очила, разработени с 

помощта на революционни техноло-
гии, помагащи за адапрация при пъ-
туване в различни часовни зони, 
по-добър сън и приток на енергия. 
Технологията регулира нивото на 
хормоните чрез използването на 
светлина, заменяща тази от Слънце-
то, която се контролира с мобилно 
приложение на смартфона. Последно-
то съставя профил на потребителя 
и анализира неговите навици.

Използващите устройството 
трябва да отбележат в приложение-
то дали ще използват AYO за прео-
доляване на часова разлика, подобря-
ване на съня, за тонус, депресия, 
адаптиране към нощна смяна и други. 
Проектът на Александър Димитров 
привлича стотици хиляди долари в 
инвестиции и вече се налага на све-
товния пазар. През 2016 печели на-
градата за 

"
Най-добър стартъп в 

начален етап".

Elvis.bg и мобилната система 
за управление на финанси

Elvis.bg e софтуер за интегрирано, 
лесно и бързо управление на фирме-
ните финанси, който може да работи 
и през мобилния телефон. Платфор-
мата на Мариян Маринов е предназ-
начена за малките и средните фирми, 
които не могат да си позволят скъпи 
технологии и цели отдели за упра-
вление на финансовите им потоци. Тя 
улеснява съхраняването на докумен-
ти, договори, фактури директно 
през мобилния смартфон или таблет, 
издава фактури и други счетоводни 
документи и има възможност за пе-
чат през мобилния Bluetooth printer. 
Elvis.bg печели наградата за най-до-
бър финтех стартъп.

ListenUp и мисията за социална 
отговорност

За разлика от предните примери, 
Listen Up е стартъп с изцяло социал-
на насоченост. Приложението на 
фондация "Заслушай се" позволява на 
глухите хора адекватно участие в 
нормалния живот. Инициативата е 
да се внедри софтуер за превод на 
аудиоинформация в езика на жесто-
вете, с което да се улесни интегра-
цията на хора със слухови уврежда-
ния в ежедневието. Най-големият 
фокус на екипа е върху училищата и 
университетите, където двама от 

Това са една малка част от инова-
тивните идеи, успели да намерят поле 

за изява на българския и световния па-
зар. Добрата новина е, че съществуват 
още десетки примери за българи, създа-
ващи  успешни решения за разнообразие 
от сфери. Стартиращите компании по-
казват, че вече не е необходимо да раз-
полагате с огромна сума пари за започ-
ване на свой бизнес – необходима ви е 
простичка идея и голяма доза желание 

за развитие. 



П
ри избор на университет в чужбина обикновено по-голяма тежест имат университетите с дългого-
дишна история, които доминират в световните класации за образование в продължение на десетиле-
тия. Но освен тях съществуват и редица институции, които заслужават специално внимание. 
Най-известните международни класации Times Higher Education и QS World University Rankings всяка го-
дина публикуват резултати за най-добрите „млади” университети в света. Това са висши училища с 

под 50-годишна история, които се оценяват според ниво на преподаване, изследователска дейност, междунаро-
ден състав и връзките им с индустрията. И двете класации използват една и съща методология, с разлика в те-
жестта на отделните фактори. Това обяснява и приликите във водещите места, заемани предимно от универси-
тети в Азия – поредното доказателство за нарастващите възможности за обучение там.

Най-добрите млади 

УнИвЕрсИТЕТИ в свЕТа

материал на Милена Узунова
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образование 

набира скорост 
и никак не е за 
подценяване
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не е изненада 
и че най-добрите 

млади 
университети са 
специализирани 

в сферата на 
технологиите

Представяме ви избора на първи-
те 5 най-добри университета в све-
та според последното издание на 
Times Higher Education.

1.   École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, Швейцария

École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL) е разположен във 
френскоговорящата част на Швей-
цария и е специализиран институт в 
изучаването на науки и инженерство. 
Кампусът му се намира до Женевско-
то езеро, а електричеството в него 
се захранва изцяло от водна енергия. 
За втора поредна година институ-
тът се нарежда на първо място в 
класацията за нови университети, 
постигайки завидни резултати в 
графата преподаване и изследова-
телска дейност. Повече от полови-
ната студенти в него са междуна-
родни, с представители на над 120 
държави. В института се преподава 
на два официални езика, френски и 
английски. Общо в него учат 10 000 
студенти, разпределени в 6 факул-
тета. EPFL е известен и с постиже-
нията си в науката и инженерство-
то, и по-специално с проектите му 
за възпроизвеждане на дигитален 
човешки мозък.

2.    Hong Kong University of 
Science and Technology, Хонг Конг

Технологичният университет в 
Хонг Конг се изкачва с едно място 
нагоре  от миналогодишната си 
трета позиция. Той е един от 
най-често присъстващите инсти-
туции в класациите за най-добри 

университети в Азия. Както името 
му подсказва, HKUST се фокусира вър-
ху предоставянето на преподаване 
от високо ниво в сферата на наука-
та и технологиите. Университетът 
е основан едва през 1991 година, а 
през 2011-та получава 5 научни и 
технологични награди, присъдени от 
Република Китай.

3.  Nanyang Technological 
University, Сингапур

Nanyang Technological University е не 
само третият най-добър млад уни-
верситет, но е и в списъка с 15-те 
университета  с най-красиви кам-
пуси в света. В него учат 25 000 
студенти от над 100 национално-
сти. NTU има установени връзки с 
редица университети по света, 
включително Imperial College London, 
Stanford University  и Beijing University.

4.   Pohang University of Science 
and Technology, Южна Корея

Pohang University of Science and 
Technology (POSTECH) е изключител-
но селективен в приема си. Приемат 
се само 320 студенти на година след 
труден процес по кандидатстване. 

Университетът попада в първите 
10 в Азия и е на 104-то място в све-
та. Той също е и един от най-добри-
те малки университети в световен 
мащаб. Официалният език в 
POSTECH е английски – академични-
те програми се преподават на ан-
глийски език, но официалните съби-
тия и активности са както на 
английски, така и на корейски език. 
Университетът се фокусира върху 
научното и технологично образова-
ние по модел на Калифорнийския тех-
нологичен институт (Caltech).

5.   Korea Advanced Institute of 
Science and Technology (KAIST), 
Южна Корея

Последният университет в топ 5 
отново е специализиран в науката и 
технологиите – това е институ-
тът в Южна Корея, познат под име-
то KAIST. Той се е установил като 
водеща институция в изследова-
телската дейност  в Корея, с редица 
известни инженери, математици и 
учени, които са го завършили. Въпре-
ки научната му същност, универси-
тетът организира редица културни 
събития за своите студенти. 

Ето и останалите университети в топ 10:

Място Университет Държава
Година на 
основаване

1.
École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne

Швейцария 1969

2.
Hong Kong University of Science 
and Technology

Хонг Конг 1991

3. Nanyang Technological University Сингапур 1991

4.
Pohang University of Science and 
Technology

Южна Корея 1986

5.
Korea Advanced Institute of Science 
and Technology (KAIST)

Южна Корея 1971

6. Maastricht University Холандия 1976

7. City University of Hong Kong Хонг Конг 1984

8. Ulm University Германия 1967

9. Karlsruhe Institute of Technology Германия 2009

10. Scuola Superiore Sant’Anna Италия 1987

Източник: Times Higher Education's 2017 Young University Rankings

Изборът на QS World University Rankings почти не се различава в първите мес-
та. Петте челни позиции са заети именно от Nanyang Technological University, 
Hong Kong University of Science and Technology, KAIST, City University of Hong Kong и 
POSTECH. Изводът, който можем да направим, е че азиатското висше образо-
вание набира скорост и никак не е за подценяване. Не е изненада и че най-добри-
те млади университети в света са специализирани в сферата на бързо разви-
ващите се технологии.
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Какво се изучава 
Математика

Архитектурна типология и 
архитектурно проектиране 

Строителни материали

Рисуване

Моделиране

Архитектурен дизайн

Инженерно-техни-
чески дисциплини

Интериор и дизайн за 
архитектурата

Устройствено  
планиране и урбанизъм

Д
а си архитект е една от онези про-
фесии, които можем да определим 
като призвание. Също като медици-
ната и правото, архитектурата ще 
бъде винаги актуална и необходима, 

а следователно - намирането на работа е гаранти-
рано. 
Трудът на архитекта е сериозна и отговорна дей-
ност, без която не може да се построи и най-елемен-
тарната сграда. Архитектурата е същевременно 
идеята, проектирането, процесът на създаване и ви-
димият окончателен материален резултат.
Важно е да споменем, че без рисувателни умения е не-
възможно да станете архитект. Поради тази причи-
на почти във всички институти у нас и в чужбина се 
изисква творческо портфолио и приемни изпити по 
рисуване и математика.

АрхитектурА 
симбиоза между наука и изкуство

материал на Милена Узунова



1. Креативна професия – това е 
професия, която изисква голяма 
доза въображение, а най-хубавата 
част е възможността да видите 
плода на творческата си работа в 
материален вид.

2. Разнообразни програми – изу-
чаването на архитектура включва 
теоретични и практични предме-
ти както в сферата на точните 
науки (инженерство, математика), 
така и в областта на изкуствата 
и дизайна.

3. Сигурно намиране на работа 
– архитекти винаги ще са необхо-
дими навсякъде по света. Дипло-
мата по архитектура е ключ към 
намирането на добре платена ра-
бота в дългосрочен план.

5 причини да уча архитеКтура:

4. Интересна професия – да си 
архитект може да звучи като ра-
бота в офиса от 9 до 5, но всъщ-
ност е много повече от това. Пъ-
туванията са неизменна част от 
ежедневието, както и посещава-
нето на местоположенията на бъ-
дещите постройки.

5. Международно поле на изява 
– пред студентите, завършили 
архитектура в България или в 
чужбина, се отварят възможности 
за кариера навсякъде по света.

конкуренцията е 
голяма и приемат само 

най-добрите
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Дипломата по 
архитектура е ключ 
към намирането на 

добре платена работа 
в дългосрочен план

Без рисувателни 
умения е невъзможно 
да станете архитект
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архитектура в България
Няколко са университетите в България, 

които предлагат изучаването на специалност 
„Архитектура". Представяме ви повече инфор-
мация за най-известните програми по архи-
тектура в България:

Университет по архитектура, строи-
телство и геодезия

Специалност „Архитектура” – образова-
телно квалификационна степен „магистър”, с 
професионална квалификация „архитект”. Обу-
чението се провежда в редовна форма с про-
дължителност 11 семестъра. Архитектурният 
факултет предлага и обучение на английски 
език с продължителност 3 семестъра за завър-
шили архитекти в две направления: съвремен-
на архитектурна технология и архитектурна 
теория и критика (редовно и задочно). 
Прием: студентите по специалността „Архи-
тектура" се приемат след състезателни кон-
курсни изпити по:
1. Рисуване на сложни геометрични тела – 
перспективна задача по зададена тема;
2. Рисуване на капител;
3. Рисуване на цветна абстрактна композиция 
по зададено условие;
4. Математика.

Висше строително училище „Любен Ка-
равелов”

Специалност „Архитектура" - образова-
телно квалификационна степен "магистър" с 
професионална квалификация „архитект"; ре-
довна форма на обучение - 5 години и 6 месеца. 

Специалност „Строителство и архитекту-
ра на сгради и съоръжения” – образователно 
квалификационна степен „бакалавър”, с профе-
сионална квалификация „инженер-архитект”; 
редовна форма на обучение - 4 години
Прием: конкурсни изпити по математика и два 
изпита по рисуване. 

 Варненски свободен университет „Чер-
норизец Храбър”

Специалност „Архитектура” в редовна 
форма на обучение и получаване на степен „ма-
гистър”.
Прием: изпит по математика и три изпита по 
рисуване – перспектива на обеми и плоскости; 
цветна композиция; перспектива на сграда.

Нов български университет
Специалността „Архитектура" на образо-

вателно-квалификационна степен „магистър" с 
професионална квалификация „архитект" в ре-
довна форма на обучение и продължителност 6 
години.
Прием: писмен конкурсен изпит - тест по об-
щообразователна подготовка с балообразу-
ващ раздел по математика и специализиран 
изпит по рисуване.
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архитектура в чужбина
Ако трябва да определим къде е най-престижно да 

се изучава архитектура в чужбина, то отговорът ни 
не може да бъде категоричен. Със сигурност обаче мо-
жем да ви насочим към редицата технически универси-
тети в Германия, Австрия, Франция, Италия, Испания, 
Швейцария, както и водещите университети във Ве-
ликобритания и САЩ. Важно е да отбележим, че в пове-
чето места в чужбина  архитектурата е от специал-
ностите с високо ниво на селекция – т.е. 
конкуренцията е голяма и приемат само най-добрите. 
Ето и подреждането на университетите според меж-
дународната класация на QS World University Rankings за 
2018 година:

топ 10 университета в европа
Място в  
Европа

Място в 
света

Университет Държава

1. 4. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Швейцария

2. 7. Manchester School of Architecture Великобритания

3. 8. University of Cambridge Великобритания

4. 9. Politecnico di Milano Италия

5. 17. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Швейцария

6. 22. Universitat Politècnica de Catalunya Испания

7. 24. KTH Royal Institute of Technology Швеция

8. 29. Technical University of Munich Германия

9. 30. The University of Sheffield Великобритания

10. 31. Universidad Politécnica de Madrid Испания

Източник: QS World University Rankings by Subject 2018

топ 5 университета в СаЩ
Място в 
САЩ

Място в 
света

Университет

1. 1. Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)

2. 5. University of California, Berkeley 
(UCB)

3. 6. Harvard University

4. 13. Columbia University

5. 15. University of California, Los Angeles 
(UCLA)

Източник: QS World University Rankings by Subject 2018

Кандидатстване
Процесът по кандидатстване в програмите по Ар-

хитектура в чужбина включва освен стандартните 
документи, и някои специфични изисквания. Най-често 
ще са ви необходими:

- диплома за завършено средно образование и висок 
успех от нея;

- отлични оценки по математика;
- творческо портфолио;
 - сертификат за владеене на чужд език;
 - мотивационно писмо;
- препоръки от преподаватели. 
Процесът по прием е взискателен и голяма част от 

университетите отсяват кандидатите и чрез ин-
тервюта по телефон или онлайн. 

Кариерно развитие 
Дипломираните архитекти могат да се реализи-

рат  в архитектурни бюра, държавни и частни фирми, 
в структурите на държавната администрация, в науч-
ни и образователни институти и на свободна практи-
ка. С диплома за архитект можете да практикувате 
без ограничение в сфери като урбанизма, ландшафтно 
планиране, градското планиране, предпроектните 
проучвания, проектирането, реализацията на макети 
и планове, изготвянето на технически спецификации, 
координирането на техническата документация, ико-
номиката в архитектурата и строителството и, ес-
тествено, научна и преподавателска дейност. Прак-
тиката показва, че завършилите архитектура се 
справят добре с бързото намиране на работа и с раз-
виването на собствен бизнес в областта.



...
Архитектът е художник  
и творец, за когото  
Земята е платно 

Веселин Отонов
е архитект с артистична душа, за която музиката, танците и театъра са 
другото вдъхновение и заряд. Средното си образование завършва в ПГАСГ 
„Арх. Камен Петков“ гр. Пловдив, специалност „Строителство и архитектура“. 
Продължава в УАСГ, където се дипломира в катедра „Обществени сгради“ и 
специалност „Архитектура“. За последните 10 години участва и реализира 
множество проекти като архитект, някой от които печелят „Сграда на годи-
ната“ в  категория: сгради за здравеопазване - МБАЛ  „Софиямед“ - 2012 г., и  
Болничен комплекс  „Пълмед“  2014 г.  От 2014 година основава „ОтонАрхи-
тектс“, като продължава да работи по проекти в цялата страна. Печели Го-
дишна награда за предприемачество в Асеновград за 2016 г.  – „Млад предпри-
емач“, и Годишна награда за „Принос в развитието на съвременната 
архитектура и иновативен дизайн в Асеновград“ за 2017 година.           

Какво Ви насочи към архитектурата?
Какво означавана архитектура, архитект?! В своята същност архитект  

(от старогръцки: ἀρχιτέκτων)  означава пръв строител (главен майстор), за кой-
то главна цел и отговорност е създаването на сгради или групи от сгради, ок-
ръжаващите ги пространства, като осигурява комфорта за обитаване и  из-
ползване от хората. Архитектът е творец. В средното училище 
преподавателите запалиха искрата и интереса ми към тази професия. С годи-
ните той се превърна в огън, който сега пламти и бушува все повече. Винаги 
съм бил творчески настроен. Вълнувам се от музика, танци, рисуване. Опреде-
лям архитектурата като един вид изкуство, в което сградата е скулптура, 
съчетаваща в себе си различна функционалност, визия, обем (форма)  и емоцио-
налност. Тя е отражение на епохата, бита, културата, на интелектуалното и 
технологичното развитие на човечеството в даден момент. Тръпката, че ар-
хитектът е сякаш художник  и  творец, за когото Земята е платно, на което 
оставя следа от себе си за бъдните поколения, като подобрява начина им на 
живот и възприятие на околната среда и пространства, е нещо вълшебно и 
отговорно. Тази тръпката ме насочи и накара да измина целия път и да продъл-
жавам да се развивам в тази насока.  
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интервю на Милена Узунова
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Професията 
на архитекта 
е наистина 
изпълнена

 с много 
напрежение 

и стрес

всеки проект 
носи свой 

отделен заряд, 
емоционалност 

и трудност. Това 
води до 

решаване на 
казуси и 

изпадане в 
различни 
ситуации

Какво включват основните Ви 
задължения като архитект?

Работата на архитекта е много 
обширна - започва от „белия лист“ и 
приключва  с въвеждането в експлоа-
тация на сградата или обекта. На 
практика архитектът е главни-
ят проджект мениджър, осъществя-
ващ връзката между възложителя,  
различните специалисти от проек-
тантския екип, одобряващите ин-
ституции и органи, строителя и 
строителният надзор, и успоредно с 
това следи за качеството на  изпъл-
нението на създадения от него про-
ект и осъществява авторски надзор 
на обекта.

Кой за Вас е най-интересният ас-
пект от работата Ви? В какво 
намирате най-голямо удовлетво-
рение?

Най-интересният аспект от ра-
ботата е нейното непрекъснато 
развитие и многообразие. Работата 
е свързана с много иновативни тех-
нологии и материали. Изисква се не-
прекъснато четене и информира-
ност, интересното е, че никога няма 
застой. Проектите винаги са раз-
лични. Всеки носи свой отделен за-
ряд, емоционалност и трудност. 
Това води до решаване на казуси, из-
падане в различни ситуации. От все-
ки проект ние се обогатяваме и раз-
виваме като професионалисти все 
повече. Когато успеем с колегите да 
намерим правилния подход, верния 
път и създадем проект, който да се 
харесва от клиента и одобрява от 
хората, означава, че сме свършили 
работата си добре. Това е голямата 
награда. Отнема време да се реали-
зира един проект - да се по-
строи.  Удовлетворението е чак след 
години, когато се види резултатът 
от този дълъг процес на съвместна 
работа.

А най-голямото предизвикател-
ство?

В България най-голямото предиз-
викателство е свързано с труд-
ностите, създадени от норматив-
ната уредба. Честите промени в  
Закона за устройство на терито-
рията и  различните проектант-
ски наредби затрудняват работата 
не само на архитектите, но и на об-
щините и одобряващите инстанции. 
От друга страна, възможността за 
различно тълкувание на законите и 
множеството противоречиви точки 
води до една неувереност в проек-
тирането. С една дума, голямото 
предизвикателство е в справянето с 
непрекъснатите, почти ежегодни 
промени и бързото, адекватно адап-
тиране към тях.  

Кой е любимият Ви проект?
Не мога да кажа кой е любимият 

ми проект. Любим проект ми е всеки, 
който е правен с желание. Старая се 
да подхождам с разбиране и всеот-
дайност към всеки проект и възло-
жител индивидуално. Обичам да дос-
тавям радост на клиента! Когато 

има разбирателство помежду ни, 
а проектът е създаден с наистина 
голямо желание, за мен той винаги 
има сантиментална стойност. Раз-
бира се, има проекти, който са пра-
вени с по-голям хъс и удоволствие и 
такива, които са просто неуморна и 
трудна работа. 

Какъв съвет бихте дали на канди-
дат-студентите, които са се на-
сочили към образование по архи-
тектура?

Упоритост! Архитектурата е не 
просто трудна и отговорна профе-
сия, тя е начин на живот. Канди-
дат-студентите трябва да са го-
тови на големи жертви и да приемат 
множество предизвикателства. Да 
знаят, че ще имат много безсънни 
нощи, дори седмици, ще трябва да се  
лишат от част от свободното си 
време, ще имат сложни, разнообраз-
ни, разбира се и интересни, проекти. 
Всеки студент по архитектура е 
необходимо да подходи с голяма от-
говорност, целеустременост и по-
стоянство не само по време на след-
ването, а и след това. Тогава си 
сигурен, че ще пожънеш сладките 
плодове на тази невероятна профе-
сия.  Професията на архитект е на-
истина изпълнена с много напреже-
ние и стрес. 



П
рофесорът взел в ръката си чаша с вода, про-
тегнал я напред и попитал студентите си:
– Как мислите, колко тежи тази чаша?
Аудиторията оживено забръмчала.
– Да кажем, 200 грама! Не, по-скоро 300! А може и 

500! – чули се отговори.
– Е, няма да разберем точно, докато не я претеглим. Но сега 
това не е необходимо. Бих искал да ви попитам: какво ще 
стане, ако подържа тази чаша няколко минути?
– Нищо!
– Да наистина, нищо страшно няма да се случи – отговорил 
професорът. – А какво ще стане, ако държа с протегната 
ръка тази чаша час или два?
– Ще започне да ви боли ръката.
– А ако я държа цял ден?
– Ще Ви изтръпне ръката и може да Ви причини силни мускул-
ни спазми или дори парализа. Може да се наложи да отидете в 
болница – казал един студент.
– А според вас, ще се измени ли теглото на чашата от това, 
че просто я държа цял ден?
– Не! – объркано отговорил студентът.
– И какво трябва да се направи, за да се оправят нещата?
– Просто сложете чашата на масата! – весело казал един 
студент.
– Точно така! – радостно отговорил професорът. – Така 
стои въпросът и с всички житейски трудности. Помисли за 
някакъв проблем няколко минути и той ще се окаже редом с 
теб. Мисли няколко часа и той ще започне да те засмуква. А 
ако мислиш цял ден, то той ще те парализира. Може да ми-
слим за проблема, но като цяло, това не води до нищо. Него-
вата “тежест” не намалява. Да се справим с проблем позволя-
ва само действието. Реши го или го остави настрани. Няма 
смисъл да държиш в душата и главата си тежки камъни, кои-
то да те парализират.
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Психология
материал на Борислав Борисов

Психологията е 
от този род науки, 
които не се влияят 
от националните 

особености на 
университетите, 

в които се 
преподават
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Психология Какви качества са необходими?
Първо – този, който не може да уреди собствения си 

живот, не може да дава акъл на другите. Това звучи доста 
просто и очевидно, но малцина всъщност го осъзнават. 
Желаещите да завършат психология и да бъдат полезни 
на своите фирми, учреждения, а и на обществото като 
цяло, трябва да са в състояние първо да сложат ред в 
собствения си живот.

Второ, в зависимост от професията, която изберат, 
психолозите ще трябва да се сблъскат с много неща – от 
двойки с проблемна връзка, през пакостливи ученици до 
престъпници. Ако човек не е в състояние да се отърси от 
хорските проблеми след като свърши работа, то тази 
професия надали е подходяща за него. В най-лошия случай 
просто цялото натоварване може да се пренесе в личния 
живот и семейството на психолога, което ни връща към 
първа точка.

И накрая, няма как да не отбележим едно също очевидно, 
но много често пропускано условие: Способността да пре-
ценявате хората и техните качества. Това е особено ва-
жно за тези, които ще се занимават с управление на чо-
вешки ресурси, но може да се каже за практически всички 
професии, свързани с психологията.

ПСИХоЛогИятА е наука, която изучава поведението, 
мисловните процеси, както и чувствата на хората. Неин 
обект на интерес са факторите, механизмите и законо-
мерностите на възникване, развитие и проявяване на пси-
хиката като субективно отражение на света. Мнозин-
ството психолози работи в областта на клиничната, 
консултативната и училищната психология, но също и на 
индустриалната и организационна. Най-популярните об-
ласти на науката психология са свързани с консултатив-
ната и клинична психология. Често човек, когато си пред-
ставя психолог, всъщност говори за клиничен психолог.

КЛИНИЧНАтА ПСИХоЛогИя е тази част от психоло-
гичното познание, която е свързана със здравето, стра-
данието и болестта. Тя определя индивидуалните и ти-
пичните прояви в поведението, мисленето и емоциите на 
човека и се опитва да изясни индивидуалните специфики 
на човек и връзките им със страданието. Клиничният пси-
холог е преминал през клиничен тренинг, за да работи с 
телесни и психични разстройства и страдания. Той се за-
нимава с изучаване, диагностициране, лечение и превенция 
на психични и емоционални разстройства и увреждания.

Провежда диагностични интервюта, психологични 
тестове, обобщава получените резултати и изготвя 
психологическа оцека. Той също така може да консулти-
ра деца и възрастни, имащи травматични преживява-
ния, житейски кризи, психични и физически страдания, 
емоционални и поведенчески разстройства, в перспек-
тивата на определен психотерапевтичен метод и в 
зависимост от формирането си.

Каквото и направление в психологията да изберете, 
трябва да знаете, че това е професия, която изисква 
учене през целия живот.

Заглавието е буквалният превод на думата „психоло-
гия” и идва от гръцките ψυχή — душа, дух и λόγος — нау-
ка. В съвременността думите „дух” и „душа” са останали 
по-скоро в полето на теологията и философията. Пси-
хологията е научна дисциплина, изучаваща умствените 
процеси и поведението на хора или животни, като чес-
то прилага научния метод при лабораторни изследва-
ния. Макар че психологическото познание обикновено се 
използва за оценка и третиране на проблеми с психиче-
ското здраве, то служи и за разбиране и разрешаване на 
проблеми от много други области – от образование до 
разкриване на криминални престъпления.

Ако допреди половин век психологията нямаше ста-
тут на особено популярна наука, то днес тя изживява 
своеобразен Ренесанс. За трета поредна година психо-
логията е една от най-желаните специалности от  кан-
дидат-студентите във водещите университети в 
България.

Защо да учим психология?
Може би най-добрият отговор дава Джон 

Гибсън Маквикър още през 1853 г.:

„Човешката природа не е само обект на 
любопитство. Тя е източникът на всички 
наши радости, сборът от всичките ни спо-
собности и възможности. Тя е великият май-
стор, на когото поезията, красноречието, 
историята, философията и всички изкуства и 
науки дължат съществуването си. Тя е гран-
диозният инструмент на чувствата, комуто 
животът дължи целия си интерес. С една 
дума, тя е това, което ни прави такива, ка-
квито сме. Тя е нашият Аз. Изучаването,ѝ сле-
дователно, не може да бъде нищо друго, освен 
дълбоко интригуващо.“ 

Голямото мнозинство от психолозите ра-
ботят в три области – клиничната, консул-
тативната и училищната психология. 

Психологията е от този род науки, които 
не се влияят от националните особености на 
университетите, в които се преподават. 



Къде се изучава в България
Безспорен лидер по преподаването на психология 

у нас, според родното образователно министер-
ство, е Софийският университет. Най-старият 
вуз, който предлага обучение и в бакалавърска, и в 
магистърска степен, събира 63 точки. Това е с цели 
единадесет повече от класираният на второ  
място Нов български университет. Университе-
тите в Пловдив, Варна, Велико Търново и Благоев-
град са с твърде близки резултати и на практика 
не може да си вадим изводи за качеството на обу-
чението по психология в тях.
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ако допреди половин век 
психологията нямаше статут 

на особено популярна 
наука, то днес тя изживява 

своеобразен ренесанс

Класация на висшите училища в България
Място Университет Град Образователна степен Резултати

1. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София бакалавър, магистър 63

2. Нов български университет София
бакалавър, магистър, 
доктор

52

3. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Пловдив, Кърджали, 
Смолян

бакалавър, магистър, 
доктор

49

4. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий“ Велико Търново

бакалавър, магистър, 
доктор

47

5.  Варненски свободен университет „Черноризец 
Храбър“ Варна

бакалавър, магистър, 
доктор

46

6. Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград бакалавър, магистър 46

Източник: http://rsvu.mon.bg/

Къде се изучава в чужбина
Класацията, която ще ви представиме дело на QS World University Rankings. Изглежда най-добрите дестинации за изуча-

ване са САЩ и Великобритания. На първо място обаче е поставен университетът Харвард. Като изненада може да опре-
делим и факта, че родината на всички съвременни течения в психологическата наука, Германия, не присъства в класацията. 
Но последното може би е слабост на проучването, което взима предвид повече специалности при формирането на оценка.

Класация на висшите училища в чужбина
Място Университет Държава

1. Harvard University САЩ

2. Stanford Univesity САЩ

3. University of Cambridge Великобритания

4. University of Oxford Великобритания

5. University of California, Berkeley САЩ

6. UCL (University College London) Великобритания

* В тази класация най-високият резултат е 100.0 
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Какви предмети 
се изучават

Има голямо припокриване на учеб-
ните планове у нас и в чужбина, дори 
и в случаите, когато подредбата на 
отделните дисциплини е малко 
по-различна. Традиционно обучение-
то започва с исторически преглед на 
основните течения в психологическа-
та наука (същото впрочем се прави и 
в други хуманитарни специалности 
– философия, културология, полито-
логия и т.н.).

След това се преминава към различ-
ните дялове на науката. При бакала-
върските програми те са само очер-
тани, без да се навлиза в твърде 
много детайли, докато в магистра-
турите обикновено се поставя ак-
цент само върху 1-2, избрани от сами-
те студенти. Сред конкретните 
предмети, които се изучават са: На-
родопсхихология, Психолингвистика, 
Етика, История на психологията, Ло-
гика, Реторика и т.н. В българските 
университети понякога има и часове 
по чужд език, което по принцип не е 
практика в другите страни, но пък в 
никакъв случай не е минус.

Психологията 
е наука, 

която изучава 
поведението, 
мисловните 

процеси, както 
и чувствата на 

хората

Каква е разликата 
между психоанализа и психиатрия

Благодарение на филмите (най-вече американски) сме свикнали да виж-
даме психоаналитици. Те говорят сложно и бавно, с авторитетен тем-
бър и накрая стигат до извода, че пациентът им е „пасивно агресивен”. 
Така или иначе – това е сред най-желаните възможности за професио-
нална реализация. Работата на психоаналитиците е отговорна и включ-
ва както индивидуални, така и групови (например семейни) консултации. 
Засега не е твърде популярна в България, но големият брой психолози, 
които не могат да си намерят работа по специалността, вероятно ще 
промени това в близките години. Единственото нещо, за което трябва 
да предупредим е, че най-успешните психоаналитици завършват и док-
торантура в тази област.

Психиатрията е колкото сродна, толкова и различна от психоанализа-
та. Много хора погрешно смятат психиатрите за психолози, но всъщ-
ност те завършват медицина и в последствие специализират психиа-
трия. Тоест – те са преди всичко лекари и се занимават с много тежки 
клинични случаи. Но и сходствата не са малко – много от учебните дис-
циплини, които изучават психолозите, рано или късно попадат и в про-
грамата на психиатрите. За разлика от аналитиците, психиатрите мо-
гат да предписват лекарства и да препращат към други лекари. Като 
стана дума за лекарства, най-разпространената критика към пси- 
хиатрите е именно прекомерното 
изписване на антидепресанти, ня-
кои от които могат да предизви-
кат зависимости.

Възможности за кариерна реализация
 В бъдеще ще се търсят все повече нови специалисти по индустри-

алната и организационна психология. Това е така, защото новите прак-
тики в мениджмънта залагат много на оптималната мотивация на 
служителите. Психолозите могат да се занимават и със социални дей-
ности и интеграция на малцинствата – нещо, за което в България 
трябва да започне да се говори от добре образовани професионалисти.

Това са само два примера, за които рядко се замисляме, но със сигур-
ност могат да се изброят и още. В същото време не трябва да забра-
вяме, че популярността на специалност Психология е нож с две 
остриета – конкуренцията на пазара на труда също ще се засилва.



...
Специалност психология 
предлага разнообразни 
възможности за реализация

Ива Димова
e управител на българския офис на международната агенция за маркетингови 
проучвания Ипсос. Изследователската ú кариера започва през 2002 година, 
като от тогава работи за различни локални и международни компании. През 
последните 10 години успешно заема ръководни позиции в Synovate, SEERC и 
понастоящем – в Ипсос. Ива е завършила Софийски университет 

"
Св. Климент 

Охридски" с две магистърски степени, съответно по 
"
Клинична и консулта-

тивна психология" и 
"
Трудова и организационна психология".

Завършили сте две магистърски степени по психология. Какво ви даде 
това?

Като цяло следването в специалност психология дава различна гледна 
точка. Не мисля, че ценното за тези пет години беше количественото нат-
рупване на знания. Това, което със сигурност всеки студент в тази специал-
ност може да вземе от обучението си обаче, е качествено различното въз-
приемане на света – зачитане на гледната точка на другия, засилване на 
чувството на емпатия, много по-осъзнатата комуникация с различни хора.

В България много млади хора записват психология. Защо тази специал-
ност е толкова привлекателна?

Мисля, че повечето студенти по психология тръгват с романтична на-
гласа и реално не си дават сметка колко трудна е работата на психолога. 
Положителното в случая е, че поради високия интерес в тази специалност, 
поне във водещите университети, се влиза трудно. По тази причина всеки, 
който записва специалност психология, е мотивиран да учи именно това, 
което само по себе си е предпоставка и необходимо условие за по-нататъш-
на успешна реализация. Истината е, че университетското образование е 
само началото, а истинското обучение започва след като един психолог 
започне да практикува. 

Мислите ли, че психологията по-скоро се записва, за да разбереш себе 
си, а не за да работиш по специалността? 

Абсолютно съм убедена, че това е водещата мотивация, дори и да не е 
напълно осъзната. Едва ли някой кандидатства в специалност психология, 
мотивиран от бъдещо финансово благополучие. Което не означава, че подоб-
ни възможности липсват. Напротив. Възможности има много, но изискват 
много повече от диплома. 

съветвам младите 
хора, които не са 
успели да влязат 

в желаната 
специалност, 

да не се отказват 
и да търсят 

възможности 
да реализират 

плановете и 
мечтите си

интервю на Борислав Борисов

сп
ец

иа
лн

ос
т 

на
 ф

ок
ус

30



Уменията, 
придобити 
по време

 на следването, 
могат да помогнат 

на практика 
във всяка 

професионална 
сфера, която 
предполага 

общуване с хора

Както споменах, много хора за-
писват и респективно завършат 
психология. Но има ли реализация 
за всичките по специалността? 

Специалност психология предлага 
разнообразни възможности за реали-
зация. Поради естеството на специ-
алността, дипломираните експерти 
могат да се реализират в раз- 
нообразни професионални сфери – 
можеш да си практикуващ психолог в 
различни институции, можеш да 
стартираш частна психотерапев-
тична практика, да се отдадеш на 
академична кариера, да работиш в 
различни компании като специалист 
човешки ресурси, а можеш да започ-
неш работа и в агенция за маркетин-
гови проучвания. Това, разбира се, са 
само част от възможностите за  
реализация, но уменията, придобити 
по време на следването, могат да 
помогнат на практика във всяка про-
фесионална сфера, която предполага 
общуване с хора. 

Към този момент вие управлява-
те над 200 човека. Можем ли да 
кажем, че психологията ви помага 
и в какъв аспект?

В момента в Ипсос работят над 
280 човека, но екипът, който ръко-
водя, оперативно се състои от мал-
ко над 20 човека. Разбира се, че психо-
логията помага. Тя е важен елемент 
не само в професионалната сфера, но 
и във всяка ситуация, в която се на-
лага да общуваш с различни хора. Ор-
ганизационната психология е особе-
но полезна за осъзнаване на 
динамиката в и между екипите.   

Защо реализацията в България е 
толкова трудна? Има ли значение 
кой университет е завършил въ-
просният кадър?

Реализацията е трудна, защото 
образованието само по себе си не 
гарантира бъдеща кариера. Много 
по-важно е доколко наясно си с това 
какво и къде би искал да работиш, 
какви умения притежаваш, доколко 
мотивиран си да успееш и колко уси-
лия си склонен да инвестираш. Това 
важи за всички специалности, не само 
за психологията. За мен университе-
тът е важен дотолкова, доколкото 
успява да внуши чувство на уваже-
ние и усещане за принадлежност. 
Няма да забравя респекта, с който 
минавах покрай Софийски универси-
тет 

“
Св. Климент Охридски”, преди 

да стана част от него. 

Какво е важно да научат младите 
хора, които се чудят дали да избе-
рат тази специалност?

Важно е да прекарат периода на 
следването си, потапяйки се в тема, 

която представлява интерес за тях, 
да са малко по-осъзнати и да не за-
бравят, че инвестират в бъдещето 
си. Периодът на следването е много 
важна част от професионалното 
развитие и може коренно да промени 
посоката, в която ще се развие 
по-нататък кариерата на човек, за-
това е добре да контролират този 
момент от живота си. В универси-
тета имах колеги, които се бяха 
прехвърлили от друга специалност и 
в момента, благодарение на психоло-
гията, са много успешни в професио-
налния път, който са поели. Съвет-
вам младите хора, които не са успели 
да влязат в желаната специалност, 
да не се отказват и да търсят въз-
можности да реализират плановете 
и мечтите си. 

Вашето послание към бъдещите 
психолози?

Бих препоръчала на студентите 
по психология да участват активно 
в различни стажантски програми по 
време на следването си. Ако не им се 
предлагат подобни опции, нека са-
мостоятелно да започнат да правят 
опити да се свържат с различни ин-
ституции или фирми и да си осигу-
рят възможности да прекарат из-
вестно време в съответната 
организация. Особено подходящ за 
стартиране на стажантска програ-
ма е периодът трети-четвърти 
курс. Най-добрият начин да решат 
къде и как биха искали да се реализи-
рат през личния опит. В идеалния 
случай стажът може да прерастне в 
постоянна заетост и професионал-
ната реализация да започне още по 
време на самото следване.
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E
дна от най-попу-
лярните образо-
вателни дести-
нации в чужбина 
– Германия, пред-
лага страхотни 
възможности за 
получаване на 

престижно образование по Ме-
дицина. Практически занимания 
с последните технологии, за-
дължителни стажове и достъп-
ни такси – това са малка част 
от факторите, които правят 
избора 

"
Германия" примамлив. 

Подобно на българската систе-
ма, степента Медицина в Герма-
ния не е разделена на бакалавър 
и магистър. Продължителността 
на обучението е 6 години и поло-
вина, включващи половин година 
за писане на докторантура за 
придобиване на степен доктор 
на медицинските науки. Обуче-
нието основно е на немски език и 
е необходимо да го владеете на 
отлично ниво.

Местата 
за програмите по 

Медицина са много 
по-малко от броя 
кандидатстващи 
и конкуренцията 

е голяма

материал на Милена Узунова

ГЕрМанИя
Обучение по медицина
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Структура на програмата
Програмите по Медицина в Германия са с продължителност 6 годи-

ни и половина и завършват с явяването на държавен изпит (Ärztliche 
Prüfung). При успешното му преминаване студентите се сдобиват с 
официалния си лиценз за практикуване на професията лекар. Обучение-
то преминава през няколко фази. Първата се състои от 4 семестъра  
( 2 години) и завършва с държавен изпит, чрез който се отсяват голяма 
част от студентите. Оценката от него има тежест 1/3 от диплома-
та за лекар. Втората фаза е от 6 семестъра (3 години), като обучение-
то е под формата на лекции, практически курсове, стажове и семина-
ри. Следващата фаза е една година клинична практика. Финалният 
етап е държавен изпит, който е национален стандартизиран изпит. 
При успешното му преминаване бъдещите доктори кандидатстват 
за официалния си лиценз и могат да започнат работа като сертифи-
цирани лекари. След това следва специализацията в една от над 30 
области, която е с продължителност от 5 до 6 години. Това е послед-
ната и най-изискваща фаза, която отново завършва с изпит. Тя се 
провежда в болници и медицински центрове, докато специализантите 
работят на пълен работен ден като доктори.

Изисквания за прием и кандидатстване
Отличното владеене на немски език е първият и най-важен крите-

рий за прием. Трябва да предоставите добри резултати от изпит 
TestDaf или DSH (поне ниво B2). Съществуват и опции за подготвител-
на година, в която да изучавате усилено немски език. Ще са ви необхо-
дими също:

 ■ Преведена и легализирана диплома за завършено средно образо-
вание;

 ■ Освен езиковите изпити, някои университети изискват и т.нар. 
Medizinertest (буквално – Медицински тест) за прием в специал-
ност Медицина. През последните години има тенденция все пове-
че университети да не го включват, но все пак трябва да прове-
рите изрично в желания от вас. 

Съветваме ви да се свържете с избрания от вас университет, за да 
научите повече за конкретните стъпки при кандидатстване. Важно е 
да уточним, че местата за програмите по Медицина са много по-малко 
от броя кандидатстващи и конкуренцията е голяма. Студентите от 
ЕС кандидатстват през организацията Stiftung für Hochschulzulassung 
(Foundation for University Admissions). Необходимо е да се регистрирате 
онлайн и да попълните формата за кандидатстване.

Такси и финансиране
Ако изберете който и да е държавен университет в Германия, ще 

платите единствено административната такса от около 300 евро 
на семестър. Разбира се, частните университети изискват много 
по-високи такси, които достигат до няколко хиляди на семестър. Ще 
са ви необходими и около 800-1000 евро на месец за покриване на раз-
ходите за живот.

Немските университети не изискват такси за обучение, което 
обяснява и липсата на централизирана система за отпускане на сти-
пендии. Все пак възможности не липсват изцяло. Субсидиите на Гер-
манската служба за академичен обмен (DAAD) са добър пример за това. 
Също така конкретни висши училища – особено сред частните – 
предлагат и стипендии за успех. 

Другата очевидна алтернатива за издръжка е работата. Практика 
е почти всички немски студенти да работят или да карат стажове по 
време на обучението си, а младежката безработица е една от 
най-ниските в Европа и света.  
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Международният 
престиж на 

завършилите 
лекари в 

Германия отваря 
врати за работа 

в целия свят

Избор на университет
Използваме последното издание 

на най-известната класация за 
международно образование QS 
World University Rankings by Subject 
2018, за да ви представим най-до-
брите висши училища за обучение 
по медицина в Германия. 

Разбира се, не е задължително да 
се ограничавате до тях, но проуч-
ването е добър ориентир за начало 
на вашето собствено проучване. 
Забележете, че във федералната 
република няма практика да се обо-
собяват отдел медицински универ-
ситети, както е например в Бълга-
рия. Всички описани тук висши 
училища са широко профилирани. 
Ето ги и тях:

Място Университет Вид

1. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg държавен

2. Ludwig-Maximilians-Universität München държавен

3. Medizinische Hochschule Hannover държавен

4. Eberhard Karls Universität Tübingen държавен

5. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn държавен

6. RWTH Aachen University държавен

7. Universität Frankfurt am Main държавен

8. Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg държавен

9. Universität Hamburg държавен

Източник: QS World University Rankings by Subject 2018

Програми на английски
Съществуват някои програми на английски език в Германия, но те не водят 

до получаване на квалификация за доктор и определено са рядкост. Това напри-
мер са 17 магистърски програми, които са продължение на вече придобита бака-
лавърска степен в подобна област. Повечето такива опции се предлагат от 
частни университети, но има и държавни висши училища катo Universität Ulm, в 
който се обучават магистри по молекулярна медицина.

Кариерна реализация 
Успешното преминаване на обучението и получаването на лиценз дава право 

за практикуване на професията лекар в Германия и в ЕС. Международният 
престиж на завършилите лекари в Германия отваря врати за работа и в целия 
свят. Средните стартови заплати за лекарите в Германия са около 50 000 
евро на година – което е най-високото първоначално заплащане в сравнение с 
всички останали области. Не е изненадващо – инвестицията на усилия и труд 
трябва да бъде възнаградена подобаващо. 



Чететe онлайн на:
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БЕЗПЛАТЕН СПРАВОЧНИК
ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

издание на



За много 
от желаещите да 
следват медицина 

в Германия 
не е тайна, че се 
изисква диплома 

за средно 
образование 
с оценка не 

по-малка от 5,90, 
а за някои 

университети 
дори 6,00
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...
Медицината е една 
от най-трудните специалности, 
особено за следване в чужбина
интервю на Любина Панайотова 

Как избра да учиш медицина и защо 
точно в Германия?

От доста години исках да изучавам 
медицина, защото винаги съм имал же-
лание да помагам на хората в нужда.  
Фактът, че родителите ми са лекари 
вероятно е оказал влияние върху  моя 
избор. 

Не се бях замислял къде искам да 
следвам, докато не ме приеха в Ан-
глийската гимназия в Пловдив със за-
силено изучаване на немски език. Там се 
запознах с няколко по-големи ученици, 
които вече завършваха, и бяха приети 
медицина в Германия. Тогава проявих 
интерес и разбрах, че нивото на обу-
чение там определено е по-високо от 
това в родните университети и въз-
можностите за реализация след за-
вършване са много повече на брой.

Привлече ме Уни Лайпциг заради гра-
да и университета – вторият най-
стар действащ университет в Герма-
ния след този в Хайделберг, с над   
25 000 студенти. Лайпциг, като част 
от бившата Източна Германия,  далеч 
не е толкова скъп за живеене град, кол-
кото популярните студентски дес-
тинации в централната и в южната 
част на страната. Инфраструктура-
та на града е особено благоприятна за 
студентите – от повечето общежи-

тия до университета се стига за 10 
минути пеша, на разположение са 
много мензи с вкусна и евтина храна, 
а общественият транспорт за след-
ващите е напълно безплатен не само 
в рамките на града, но и в цялата об-
ласт. Не на последно място стои 
фактът, че през последните години 
държавата влага много средства за 
развитието на Лайпциг и на универ-
ситета, доказателство за което е 
непрекъснато растящият брой на 
желаещите да учат и живеят там.

Труден ли беше кандидатстудент-
ският процес? Яви ли се на специа-
лизирани изпити?

За много от желаещите да следват 
медицина в Германия не е тайна, че се 
изисква диплома за средно образова-
ние с оценка не по-малка от 5,90, а за 
някои университети дори 6,00. В за-
висимост от университета може да 
се наложи да се явите на специализи-
рания изпит за кандидат-студенти 
по медицина TMS – например в Хай-
делберг и в Берлин отличната оценка 
от дипломата не стига. Разбира се, 
необходим е и сертификат за владее-
не на езика с ниво C1 (DSD II или 
TestDaF например).

Лично аз кандидатствах единстве-

Тихомир Дерменджиев
Студент 1-ви курс, специалност Медицина в Университета в Лайпциг, Германия.

с подкрепата на 
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всеки разполага 
с 3 опита да се 
яви на изпит 
по предмета, 

като при трети
неуспешен се 

получава забрана 
в следващите 
7 години да се 

изучава медицина
на територията на 

страната

кат до големия изпит на края на втората година  - Physikum. Той обхваща целия 
материал, изучаван през тези две години, и се състои от писмена (multiple 
choice) и устна част. Немалка част от явилите се не се справят от първия път, 
но двете възможности за поправка важат и тук.

През следващите 3 години (от пети до десети семестър ) се изучава клинич-
ната част, като накрая отново се полага писмен и устен изпит. Последната 
година се нарича PJ (Praktisches Jahr) и по време на нея се правят стажовете в 
болница, т.е. не се ходи на лекции и упражнения. Следва и последният (практи-
чен) изпит от щудиума.

Преподава се само на немски език, като понякога се дават примери и допълни-
телни обяснения и на английски.

Какви  са плановете ти за реализация след като завършиш?
Не съм мислил много за това, но немската диплома ти дава възможност за  

реализация в цял свят. Мечтал съм да замина за Америка или Австралия и това 
не би било толкова трудно, при положение, че съм завършил в Германия. Не съм 
загубил надежда и за реализация в България в случай на възвръщане на уважение-
то на обществото към лекарската професия,  осигуряване на по-добри условия 
на труд и достойно възнаграждение на българския лекар.

За финал, какво би посъветвал младите хора, които възнамеряват да 
следват Медицина? 

Медицината е една от най-трудните специалности, особено за следване в 
чужбина. Осъществяването на идеята за изучаване на медицина в Германия е 
цял един процес, който трае години и изисква голяма мотивация, много труд и 
силна воля – от влизането в реномирана езикова  гимназия, задълбоченото изу-
чаване на немски език, полагането на тежките изпити за езиков сертификат и 
задължителните матури, разбира се и отличните оценки за петте години в 
гимназията.  Моят съвет е – бъдете упорити и не се отказвайте от мечтите 
си.  Защото няма невъзможна цел, има недостатъчно желание. 

но с дипломата си за средно образо-
вание, която бе приравнена на 1.00, 
без да се явявам на допълнителния 
изпит. 

Тук искам да изкажа благодарност-
та си към г-жа Вили Шопова от „Ин-
теграл“, която ми помогна изключи-
телно много с цялата процедура по 
кандидатстването за университе-
тите и дори за общежитията. 

Как протича обучението: как е 
структурирана учебната програ-
ма, на какъв език се преподава?

Първите две години от обучение-
то (Vorklinikum) може би са най-теж-
ки.  Изучават се предимно природни 
науки – физика, химия, биология, а 
също така и анатомия, хистология, 
физиология, биохимия и психология. 
Освен лекциите, има и практики, 
които са задължителни за всички 
студенти. В зависимост от учебна-
та програма, всеки предмет има 
между 2 и 5 изпита по време на се-
местъра. Всеки разполага с 3 опита, 
като при трети неуспешен се полу-
чава забрана в следващите 7 години 
да се изучава медицина на терито-
рията на страната.

След успешно взимане на изпитите 
и минаване на практиките те допус-
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част от Обединеното крал-
ство на Великобритания и Се-
верна Ирландия. Английският 
език е официален, а местният 
шотландски се говори от едва 
50-60 хиляди души. Правител-
ството в Лондон взима много 
от решенията, свързани с живо-
та на шотландците и отговаря 
изцяло за външната политика и 
отбраната на страната.

ШоТЛанДИя 
материал на Борислав Борисов 

Образование в Шотландия
Може да се каже, че висшите училища в Шотландия предлагат сходно качест-

во на образованието с това в останалата част на Великобритания. Много от 
преподавателите работят заедно, учебните планове си приличат, а универси-
тетите често поддържат връзки и с едни и същи компании в частния сектор.
Разлики обаче има. Шотландия има собствени традиции в образованието, да-
тиращи от XIV-XV век.  Например – най-старият университет е University of St 
Andrews, основан през далечната 1413 година. През 1707 година Англия и Шот-
ландия се обединяват формално, но процесът по сливане на администрацията 
се оказва бавен и труден. В някои области, като висшите училища например  
той така и не се състои.

Местната образователна система набляга по-скоро на широтата на предла-
ганите учебни дисциплини и тяхната достъпност до възможно най-много хора. 
Това е заложено в културата на шотландците – тяхното общество е колекти-
вистично и социално настроено – повече подобно на скандинавците, отколкото 
на англичаните.

Бакалавърските програми обикновено продължават по 4 години – за разлика 
от останалата част на Великобритания, където програмите са по 3 години. По 

безплатно британско образование
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тези си срокове шотландската сис-
тема прилича на тази в България. За 
да привличат студенти от други 
части на Обединеното кралство, а и 
от света, някои програми дават въз-
можност за прием директно през 
втората година от обучението, но 
за тази цел трябва да се положат 
допълнителни специализирани изпи-
ти.

Магистърските програми отне-
мат 1 или 2 години, в зависимост от 
профила на бакалавърската степен, 
която е завършил кандидата, и от 
изискванията на самия университет. 
Четирите най-стари университета 
в Шотландия – University of St 
Andrews, University of Glasgow, 
University of Aberdeen и University of 
Edinburgh, имат една уникална за ев-
ропейското образование привилегия 
– да присъждат магистърска степен 
в сферата на хуманитаристиката 
директно след приключването на 4 
годишното обучение. За идентични 
програми в друг университет се по-
лучава само бакалавърска степен.

Избор на университет
Сейнт Андрюс, Глазгоу, Единбург и 

Абърдийн – това са четирите древ-
ни университета на територията 
на Шотландия. Отношението към 
тях в страната е сходно с това, на 
което се радват Оксфорд и Кейм-
бридж в съседна Англия. Безспорно, 
нямат същата международна раз-
познаваемост като английските си 

"
колеги", но също заемат водещи мес-

та в образователните класации.
Сред шотландците, възпитаници-

те на тези четири университета се 
ползват с много голям авторитет – 
както в академична среда, така и на 
пазара на труда. Разбира се, нищо не 
може да гарантира добра реализация 
по-добре от индивидуалните ка-
чества, но все пак добрата основа 
също не е за подценяване.ШоТЛанДИя 

от 2010 г. насам 
Шотландия поема 

изцяло таксите 
на всички 
студенти 

от Европейския 
съюз

Позиция във 
Великобритания 
2019

Университет Изисквания за 
прием

Рейтинг на 
успешната 
реализация

Общ 
резултат

5 St Andrews 206 81,6 928

23 Edinburgh 180 74,9 762

24 Glasgow 200 83,3 757

28 Aberdeen 185 77,0 740

31 Dundee 177 85,3 730

безплатно британско образование

Такси и стипендии
Едно безспорно предимство на обучението в Шотландия е, че е безплатно за 

студенти от Европейския съюз. За хора от държави с по-скромни възможности 
– като например България – това определено е важен фактор при избора на уни-
верситет.

Всъщност, на документи образованието не е точно безплатно, но студенти-
те от Европейския съюз получават финансиране от шотландското правител-
ство. Преди да кандидатствате за такова, трябва задължително да сте полу-
чили оферта от висше училище на територията на Шотландия. Практиката 
показва, че ако университетът ви е одобрил, правителството също ще го на-
прави.

Какво се случва в Шотландия след брекзит?
Вече официално е ясно: Шотландия обяви, че висшето образование в страна-

та за студенти от Европейския съюз остава безплатно поне до 2020 г. По 
този начин всички студенти, които се запишат до учебната 2019-2020 година, 
ще следват безплатно през целия си период на обучение, независимо от Брек-
зит. Предстоят дебати дали висшето образование да остане безплатно и след 
2020 г.

 От 2010 г. насам Шотландия поема изцяло таксите на всички студенти от 
Европейския съюз. След обявената дата за Брекзит през март догодина, прави-
телството в Единбург заяви, че такси няма да има за студентите, записали се в 
първи курс идната есен. С решение този срок беше удължен с още година – за 
учебната 2019-2020. Така българските първокурсници, които започват обучение 
през 2019 г., ще следват изцяло безплатно.

 По думите на шотландския образователен министър Шърли-Ан Съмървил, 
решението трябвало да покаже на чуждестранните студенти, че са добре до-
шли:

 „От референдума насам сме ясни, че искаме бъдещите студенти от ЕС да 
продължат да виждат Шотландия, като място, в което желаят да учат, да жи-
веят и да наричат свой дом. Ние сме първото правителство на Острова, което 
предприема такива стъпки и се надяваме, че ще представляват силно послание 
към настоящите и бъдещите студенти, че са добре дошли тук".

 Решението бе приветствано от университетските среди и дори от опози-
цията в парламента. В момента държавата поема изцяло висшето образование 
на шотландските студенти, но не и на останалите, които живеят на Острова. 
Предстоят дебати как да се процедира след 2020 година. Според някои прогно-
зи, ако за студентите от ЕС бъдат въведени такси, броят им ще се стопи и ще 
бъде заменен от шотландци, които отново няма да плащат.
 За момента Шотландия е единствената страна от острова, обявила подобна 
мярка.

Добро начало за собственото ви 
проучване за най-добрите универ-
ситети в Шотладния е класацията 
на The Complete University Guide за 
университетите в Шотландия. Об-
щият резултат се формира на ба-
зата на няколко критерия, сред кои-
то са и посочените „изисквания за 
прием” и „рейтинг на успешната 
реализация”.



Учебните такси
Холандия привлича своите кандидат-студенти с достъпни учебни такси. 

Таксата за обучение в бакалавърска програма в Холандия за учебната 2018/2019 
година е 1030 евро за всички първокурсници. Това е нов проектозакон, който 
следва да бъде одобрен от Сената (Първата камара), и е бил одобрен от Вто-
рата kамара на 26.04.2018 г. В 90% от случаите, ако даден закон е одобрен от 
Втората камара, то той ще бъде одобрен и от Първата.

След първата година таксата става 2060 евро. 
За повечето магистърски програми таксата също е 2060 евро.

O
бучението в 
Х о л а н д и я 
става все 
по-популяр-
но не само 
за канди-
д а т - с т у -
денти от 

България, но и от целия свят. При-
чините за това са много: високо 
качество на образованието, прак-
тически насочено обучение с мно-
го възможности за стажове, ши-
рок избор от програми на 
английски език, световнопризна-
ти дипломи. Но не на последно, а 
може би даже и на първо, е причи-
ната, че образованието в Холан-
дия е много по-достъпно, откол-
кото в други образователни 
дестинации.

ХоЛанДИя 
Финансиране на обучението в 

материал на UNIFY
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с подкрепата на 
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Холандия 
привлича своите 

кандидат-студенти 
с достъпни 

учебни такси

Финансова помощ
Първата част от финансовата помощ, която може да ползват абсолютно 
всички студенти от ЕС, е студентският заем. Той покрива само таксата на 
обучение, като лихвата му е 0,1% за 2017 година. Условията за получаване на 
този заем са:

 ■ Студентът да е под 30 години от държава-членка на ЕС
 ■ Студентът да е приет в програма редовно обучение в университет в Хо-
ландия

 ■ Студентът да има холандски граждански номер (BSN) и банкова сметка в Хо-
ландия.

Втората част се нарича студентска субсидия и е на стойност 389.16 евро 
месечно. За нея студентите могат да кандидатстват при следните условия:

 ■ Родителите на студента да имат доход под 30 000 евро годишно
 ■ Студентът да има минимум 14 работни часа седмично (56 часа на месец) ИЛИ 
да сте живяли 5 поредни години в Холандия (възможно е и ваш родител) без 
прекъсване за повече от 6 месеца.

Като допълнение към тази субсидия студентите могат да се възползват и 
от безплатна карта за транспортната мрежа в Холандия – OV Chipkaart.

Работа като студент в Холандия 
Много от българските студенти в Холандия работят почасова работа, коя-
то им позволява да кандидатстват за допълнителна финансовата помощ. Ос-
вен субсидията от 389.16 евро и заплата (около 350-400 евро на месец за ми-
нимума часове), студентите могат да кандидатстват за допълнителен заем 
в размер до 481.30 евро на месец. Обикновенно това са длъжности в сектора 
на услугите, като  работа в кафета, ресторанти, барове, разнасяне на храна, в 
супермаркети, гледане на деца и много други варианти. Нека да погледнем ня-
колко примера за настоящи студенти, които работят в Холандия:
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успях да си намеря работа, за която 
най-важните качества са отборният 
дух и умение да се забавляваш и да 
контактуваш лесно с хората. От 
скоро започнах да помагам на APV - 
фирма, която работи заедно с уни-
верситета и съдейства на всички 
студенти в намирането на жилище. 
В момента разполагаме с общежития 
и къщи в градчето. Целият екип на 
APV е страхотен и се радвам, че съм 
част от него, като се опитваме да 
улесним и помогнем на всеки студент 
в търсенето на най-доброто място 
за живеене. Това, което ни предстои 
лятото, е почистване на общежити-
ето и къщите и тяхната подготов-
ка за новите студенти както и пред-
стоящото им настаняване наесен. 
Това, което ми допада, е че работни-
те часове могат да бъдат съгласу-
вани с учебната ми програма и не се 
чувствам толкова натоварена. Дос-
та хора намират за трудно съчета-
ването на работата с лекциите и 
наистина е така, особено през пър-
вата година, но ако имате хъс, жела-
ние и умеете да организирате пра-
вилно времето си, то тогава сте на 
прав път към успеха. 

Михаела Крачолова, 
1-ва година студентка в HZ University 
of Applied Sciences, Влисинген

Уча в програмата International 
Business and Languages. Влисинген се 
намира в Южна Холандия на брега 
на Северно море. Именно фактът, че 
сме ситуирани на крайбрежието, 
отваря много възможности за сту-
дентите, когато стане въпрос за 
работа, особено през лятото. През 
активния сезон курортът се пълни с 
туристи от съседните държави 
като Германия и Белгия. Тогава е за-
силен интересът към сервитьори, 
бармани и всички други възможни 
позиции в индустрията на туризма. 
Разбира се, има много други вариан-
ти като работа в супермаркет, 
разхождане на кучета, разнасяне на 
писма или пици. Относно заплаща-
нето, почти навсякъде в Холандия е 
приет минимален праг от 10 евро на 
час, като разбира се има и известни 
разлики в зависимост от самата 
работа и обемът, който се покрива. 
На повечето места се изисква вла-
деене на холандски език, но това не 
трябва да ви отчайва. Например, аз 
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Красимир Стоянов, 
1-ва година студент в Hanze University 
of Applied Sciences, Гронинген

Уча в програмата Game Design & 
Development. Малко след като започ-
нах своето обучение, се наложи да за-
почна някакъв вид работа. Oще преди 
да замина за Холандия бях работил 
като доставчик на храна. След като 
премина търсенето ми на квартира, 
имах завързан контакт с една българ-
ка майка, която също има син 1-ва го-
дина в Гронинген. Това запознанство 
стана във FB, а освен съвети и евен-
туални контакти с брокери, тя ми 
даде номера на един собственик на 
заведение за бързо хранене (Taco 
Mundo). Той беше с отворени обятия 
към нови работници и моментално ме 
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нае (нищо, че не знам холандски). В 
крайна сметка аз вече работя там 
повече от половин година и се ста-
рая да правя по минимум 56 часа на 
месец, като максимума ми е през ме-
сец февруари – 74 часа. Целта на 
този минимален брой часове е да 
взимам финансиране от държавата. 
След като вече повече от 3 месеца 
взимам финансирането, мога спокой-
но да кажа, че ако работите и взима-
те това финансиране, без никакви 
заеми може да се издържате всеки 
месец, като в това включвам: наем, 
храна, домашни потреби, дрехи и 
обувки. Или пък понякога билети за 
самолет за България ;)

Консултантите на UNIFY – единственият специализиран образователен кон-
султант за Холандия, съдействат напълно на всички свои кандидатстващи 
студенти за информация, срокове и документи за кандидатстване за сту-
дентски заем. Може да получите най-подробна и точна информация, ако си за-
пазите безплатна консултация и изберете да направите процеса си на канди-
датстване в Холандия с тях. 
Може да се свържете с тях на www.unify.bg. 

ако работите и 
взимате това 
финансиране, 
без никакви 

заеми може да 
се издържате 
всеки месец



Д
ве години след ре-
ферендума във Ве-
л и к о б р и т а н и я 
дали страната да 
остане в Европей-
ския съюз или не, 

все още няма пълна яснота как ще 
се промени ситуацията на евро-
пейските граждани на Острова. 
Вероятно промяната за хората, 
които пребивават в страната 
преди официалното излизане на 
страната от Европейския съюз 
ще е минимална, но това не дава 
отговори на въпросите относно 
висшето образование: ще имат ли 
право новите студенти на заеми 
за обучение? Ще трябва ли да за-
плащат такса с размера на такси-
те за международни студенти 
или ще продължат да се възполз-
ват от преференциални условия, 
заплащайки такса, равносилна на 
тази на британски студент? Ще 
могат ли да участват в програ-
мата Еразъм? 
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какво сЕ сЛУчва с БрЕкЗИТ?

материал на Юлия Кошаревска 

За момента се знае, че за учебната 2018/2019 промени в начина на канди-
датстване и финансиране за студенти от Европейския съюз, няма да има в 
нито една от четирите страни, съставящи Обединеното кралство - фи-
нансова помощ или заеми ще са достъпни в Англия, Уелс и Северна Ирландия, 
а образованието в Шотландия остава безплатно.

Шотландия е единствената страна, потвърдила, че няма да променя ус-
ловията и за учебната 2019/2020 и висшето образование в страната ще 
остане безплатно за студенти от ЕС.  Интересно е, че ако сте от друга 
част на Великобритания, не бихте могли да се възползвате от тази въз-
можност и ще трябва да платите за обучението си. В случая германец, бъл-
гарин или французин са по-привилегировани от англичанин, например. 

“
Много съм доволна от обучението в Шотландия”, разказва Деница Хрис-

това, студент по бизнес мениджмънт в университета в Дънди. 
“
Система-

та работи изключително добре. Най-важният фактор е безплатното обу-
чение и базата от ресурси. Много толерират европейските студенти и 
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особено след референдума за напускането на ЕС, има 
засилено внимание към всички услуги, насочени към чуж-
дестранни студенти. Създадоха се много отдели към 
университета за подкрепа на европейски студенти, а 
студентските асоциации също са много силно застъ-
пени, предоставяйки много възможности за работа 
именно на чуждестранните студенти.’’

Шотландия има най-високото съотношение между 
население и реномирани университети на световно 
ниво в света. Високото качество на образованието и 
фокусът на университетите върху възможностите 
абсолвентите да си намерят работа са едни от ос-
новните причини все повече чужденци да избират да 
учат в Шотландия. 

Всички бакалавърски и маистърски програми в Шот-
ландия наблягат на теорията, а много от тях включ-
ват и елементи като задължителни стажове и работа 
в индустрията. Всички университети в страната са 
водещи по научни изследвания в дадена област, а това 
създава уникална учебна среда за студентите. В шот-
ландски университети са направени множество изо-
бретения и открития, включително и ядрено-магнит-
ния резонанс. Научната работа в шотландски 
университети е източник и на най-много научни рефе-
ренции по света. 

 Едва 4% от абсолвентите са безработни 6 месеца 
след като се дипломират от шотландски универси-
тет, а 91% работят по специалността си или продъл-
жават образованието си. В рамките на Обединеното 
кралство именно завършилите шотландски универси-
тети имат най-високи стартови заплати. 

високото качество на образованието 
и фокусът на университетите върху 

възможностите абсолвентите да си намерят работа 
са едни от основните причини все повече 

чужденци да избират да учат в Шотландия



Шотландия има 
най-високото 
съотношение 

между население 
и реномирани 

университети на 
световно ниво 

в света  

АКТУАлНО зА МеСецА

Юни е месецът, който бележи края на кандидатстудентския 
процес за едни и началото на кампанията за кандидатстване за 
други. Добрата новина за току-що дипломиралите се 12-класници 
е, че все още има свободни места в някои от британските универ-
ситети и тези в Холандия с практическа насоченост. Така дори 
закъснелите с подаването на документи все още могат да полу-
чат прием в някои от топ университетите в Европа. Процесът 
по късно кандидатстване на Острова, наречен UCAS Extra, про-
дължава до 30 юни, заради което консултантите на Интеграл съ-
ветват желаещите да изпратят нужните документи колкото се 
може по-скоро, тъй като рискуват свободните места в конкрет-
ни университети и специалности да бъдат запълнени.

Сроковете за кандидатстване за настаняване също най-често 
са до края на месеца.

Студентите, които ще започнат обучението си в чужбина от 
тази есен, могат да използват лятото, за да си извадят Европей-
ска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Тя е поименна и лична и се 
издава безплатно. Издаването ú отнема 15 календарни дни, така 
че съветваме тази задача да не се отлага.

Приетите в Холандия могат да използват възможността да се 
запишат за курс по нидерландски език от 5 юни до 13 юли. В рамки-
те на 6 седмици три пъти седмично курсистите ще усвоят ос-
новни познания, които да им позволят много по-лесна комуникация 
и намиране на работа в Страната на лалетата.

Вече стартира и процесът по превод и легализация на дипломи-
те за средно образование. Интеграл традиционно съдейства в 
целия процес, а информация може да бъде намерена във всеки един 
наш офис и на www.integral.bg.

За настоящите 11-класници, които от есента вече ще бъдат 12-
ти клас, официално започна кандидатстудентският процес. Тъй 
като пред тях предстои една вълнуваща година, изпълнена с мно-
го важни избори, първата и най-важна стъпка е правилната про-
фесионална ориентация.

До 1 септември „Интеграл“ предлага специални отстъпки за па-
кет 

"
Ранно кандидатстване". Цената на услугата Early UCAS за 

кандидатстване към непартниращи университети ще бъде на-
малена с 30%, а кандидатстването за абсолютно всички универ-
ситети в Холандия и Шотландия ще бъде напълно безплатно за 
всички, които придвижат кандидатурата си с помощта на „Ин-
теграл“.

"
Интеграл" е първият UCAS регистрационен център в България 

и вече 25 години помага на българските ученици да намерят 
най-доброто място за тяхното образование.

От края на месец май стартира и специализираният курс „Ка-
риерен навигатор“, който е най-новата услуга в портфолиото на 
„Интеграл“. Двудневното обучение, което е насочено към ученици 
от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас, ще донесе на участниците готово 
решение коя е правилната за тях специалност, която да им позво-
ли да стигнат до успешна реализация. Курсът е насочен не само 
към тези, които все още не са избрали какво да учат, но и към кан-
дидат-студенти, които не знаят дали избраната от тях програ-
ма е подходяща за силните им страни. Като част от „Кариерния 
навигатор“ е включен и най-добрият британски тест за избор на 
специалност – теста Centigrade.

Кандидатстването с 
"
Интеграл" е напълно безплатно за всички 

университети, които са наши партньори, а пълният списък с тях 
е достъпен на www.integral.bg.

ИНтеГраЛ - Консултант №1
за образование в чужбина.

 Заедно с учебната програма, всички 
шотландски университети се стараят 
да развият от студентите си и раз-
лични умения, които могат да използ-
ват, независимо с какво решат да се 
занимават - умението да мислят са-
мостоятелно, да взимат добри реше-
ния, да показват собствена инициати-
ва, да се аргументират и да работят в 
екип или да бъдат лидери. Всички тези 
умения са високо ценени от работода-
тели по целия свят. 

 Университетите в Шотландия не 
спират да работят с партньори от 
индустрията, за да са сигурни, че обра-
зованието, което предлагат, е в крак с 
времето. По последни данни, те си 
партнират и със 115 професионални ор-
ганизации, които също гарантират за 
качеството на обучението.

 Дори и Брекзит да направи Англия 
по-малко привлекателна дестинация за 
български студенти, по всичко личи, че 
високото качество на висшето образо-
вание, както и про-европейските на-
строения в  Шотландия, ще продължат 
да привличат все повече талантливи 
абитуриенти. 



К
анада е една от 
най-развитите 
страни в света, 
а също така е из-
вестна като со-
циално ангажи-
рана държава. 
Суровото лице 

на капитализма придобива една 
по-приветлива физиономия на те-
риторията на Канада и често 
дори се стига до идеализации, кои-
то неуморно, но добродушно се 
осмиват най-дейно от америка-
нците. 
Факт е, че Канада е богата и пе-
дантично устроена страна, а ка-
надците са дисциплинирани (пред-
ставяте ли си, че това е 
най-богатата на питейна вода 
държава и същевременно най-пес-
теливата на този ресурс до фана-
тизъм) трудолюбиви хора с високо 
национално самочувствие. Клима-
тът е суров и населението основ-
но се е скупчило в по-топлия юг до 
американската граница.
Сравнена със САЩ, казват, че Ка-
нада е по-трудна за достъп и 
по-стриктно се отсяват желае-
щите да живеят, работят или 
учат там. Приемат ли ви веднъж 
обаче, ще се почувствате обгри-
жени и задоволени в битов и со-
циален аспект.
Канада е разделена на провинции и 
територии, всяка с относителна 
автономия. Официалните езици са 
английски и френски, а това значи, 
че в зависимост от местоположе-
нието на университета, който 
сте си избрали, ще ви бъде препо-
давано на един от тях. Фран-
кофонските вузове основно са в 
провинция Квебек.

канаДа
материал на Борислав Борисов
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не само че канада е една 
от най-красивите в света, но страната 

е известна със своята система 
за висше образование

Държавата на стипендиите 
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канадските 
университети 

са международно 
известни 

с високото 
качество 

на преподаване 
и множеството 
възможности

 за научни 
изследвания

защо да учим в Канада?
Не само че Канада е една от 

най-красивите в света, но страна-
та е известна със своята система 
за висше образование. Въпреки че е 
скъпа за чуждестранни студенти, 
тази страна има една от най-до-
брите репутации по отношение на 
качеството на образованието. В 
допълнение, Канада е спокойна, без-
опасна и с много чуждестранни 
студенти. Най-хубавото е, че след 
завършването има отлични условия 
за работа. 

В Канада се обръща огромно вни-
мание на oбучението на граждани-
те, затова не е чудно, че това е 
страната с едни от най-високите 
държавни разходи за образование 
– нарежда се на трето място спо-
ред доклада на ОИСР. Именно това 
е и главната причина, поради която 
тя се е превърнала във водещ све-
товен лидер.

Интересно е, че в различните 
провинции се наблюдава влияние на 
различни образователни системи 
– в англоговорящите най-силно е 
това на шотландската система, 
докато във френскоговорящата 
част предпочитат образеца на 
френската. Но въпреки тази децен-
трализация, за високото ниво на 
образованието в Канада говори 
най-вече фактът, че канадските 
деца показват най-добри резулта-
ти на международни изложения в 
областта на информатиката, ма-
тематиката и на естествените 
науки.

 ■ University of Toronto 
 ■ University of British Columbia
 ■ University of Alberta
 ■ Simon Fraser University
 ■ Universite de Montreal
 ■ University of Calgary
 ■ Mcgill University 
 ■ University of Waterloo 
 ■ Universite Laval 
 ■ York University

Канадските университети са 
класни. Имат репутацията на вузо-
ве, които предлагат отлични прав-
ни и бизнес програми. University of 
Toronto, York University, Mcgill 
University имат едни от най-добри-
те МВА програми в света. Реално 
във всеки канадски вуз можете да 
учите каквото пожелаете. Предла-
ганите програми са над 10 000, а 
кандидатстването не е ограничено 
откъм броя на университетите. 
Бакалавърските степени са от три 
и четири години, магистърските – 
2, а докторските – от три до пет 
години.

Кандидатстване
Нещата са приблизително сходни 

с процедурите в САЩ. Университе-
тите имат автономен прием, а 
езиците, на които се преподава, са 
английски и френски. Съответно 
такива трябва да са и езиковите ви 

Университети в Канада
Канадските университети са меж-

дународно известни с високото ка-
чество на преподаване и множе-
ството възможности за научни 
изследвания. Дипломите от канад-
ските висши учебни заведения са с 
равностойна тежест като амери-
канските и други университети от 
Британската общност. Повечето 
университети предлагат широка 
гама от специалности и всички видо-
ве степени - бакалавърска, магис-
търска, докторска, а също така се 
издават и специални сертификати 
за професионална квалификация.

Университетът в Торонто заема 
челно място в списъка на най-добри-
те университети в Северна Амери-
ка. Предлага на студентите достъп 
до повече академични курсове, от-
колкото във всеки друг канадски уни-
верситет, както и възможността 
да работят в признати изследова-
телски лаборатории. 

Други видни канадски университе-
ти са Университетът на Британска 
Колумбия, където над 50 000 сту-
денти се наслаждават на концертни 
зали, музеи и различни музикални и 
спортни програми; а Университе-
тът на Алберта е един от най-ува-
жаваните, защото има активна на-
учноизследователска дейност. Той е 
известен със своята по-задълбочена 
учебна програма и високи стандарти 
на обучение.

Това са част от най-елитните ка-
надски университети, които нами-
рат място в световния топ 100, а 
някои от тях понякога попадат дори 
в топ 20: 



сертификати. Разпознаваемите и предпочитаните са IELTS (6.5), TOEFL (поне 
550 точки, iBT 80 и нагоре),CAE или Canadian Academic English Language 
assessment CAEL (70) за английски език. Universite de Montreal изисква от канди-
датите да докажат ниво на владеене на френски език чрез Test de français 
international (TFI). Като цяло в канадските вузове не се кандидатства с изпи-
ти, а по документи – преведена и легализирана диплома и академична справка 
и езикови сертификати, или езиков тест. Документи се изпращат най-вече 
през януари и февруари, но все пак това зависи от самия вуз и неговите из-
исквания. До болка втръсналото правило е, че колкото по-рано, толкова по-
добре. Възможно е документите, макар и закъснели, да не се отхвърлят, а да 
се пренасочат за други приемни дати.

Такси
В Канада всички плащат за образование, това се отнася и за местните 

студенти, и за чуждестранните. Таксите започват от 6000 канадски долара 
на година и вървят нагоре, като в един осреднен вид са около 10 000 канадски 
долара. University of Toronto например има различна тарифа, както се казва, за 
всяка специалност, всяка диплома и всеки семестър. Една хуманитарна или 
бизнес дисциплина, завършваща с бакалавърска степен, например се таксува от 
порядъка на 7000 канадски долара. Правото е сумата по две, а медицината – 
близо по три.

Стипендии
Подобно на щатските университети и канадските предоставят възмож-

ност за пълно или частично финансиране на обучението. Съществуват дър-
жавни програми за стипендии, канадски и международни фондации също мо-
гат да са ви от полза, а и самите университети отпускат стипендии за 
чуждестранни студенти. Конкуренцията е страховита, не се съмнявайте. Да 
се учи в Канада не е много евтино, ако добавим и високия жизнен стандарт в 
страната, ще излезе, че цялото начинание изисква сериозни суми. Добрата 
новина е, че има доста варианти за финансова помощ, а и можете да работи-
те, за да се издържате. Лошата новина е, че ако спечелите стипендия, това 
може да рефлектира върху условията, при които можете да се трудите, под 
формата на някакви ограничения.

канадските 
университети 

са класни. Имат 
репутацията 

на вузове, които 
предлагат 

отлични правни и 
бизнес програми

Полезни сайтове за 
стипендии, обучение 
и работа:

 ■ www.scholarshipscanada.com
 ■ www.studyincanada.com
 ■ www.studycanada.ca
 ■ www.cic.gc.ca
 ■ www.aucc.ca

Необходими документи (при-
мерен вариант):

 ■ Формуляр за кандидатстване;
 ■ Диплома за завършено средно об-
разование;

 ■ Уверение от ВУЗ;
 ■ Академична справка;
 ■ Диплома за завършено висше об-
разование (ако има такова);

 ■ Служебна бележка за стаж по спе-
циалността (ако има такъв);

 ■ Такса за разглеждане на досието 
(гарантирано плащане);

 ■ Препоръки (ако това се изисква 
от програмата, за която канди-
датствате).  
Всички документи трябва да са в 

три екземпляра и да са оригинали 
или нотариално заверени ксероко-
пия. Всички изисквани документи, 
които в оригинал не са на английски 
или френски език, трябва да са при-
дружени от легализиран превод на 
френски език.
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материал на  Любина Панайотова

Обучение в българия 
Университетът по хранителни технологии (УХт) в Пловдив има богата, над 

шестдесетгодишна история и забележителни традиции. Той е един от 
най-важните центрове в България в областта на хранителната  наука и тех-
нологиите, единственият по рода си на Балканския полуостров.

Днес УХТ е специализиран национален образователен и научен център за 
подготовка на кадри с висше образование в областта на технологиите, тех-
никата и управлението на хранително-вкусовата и биотехнологичната про-
мишленост, храненето и туризма. Университетът има три факултета: тех-
нологичен, технически и стопански. В тях се провежда обучение в трите 
образователно-квалификационни степени: бакалавър, магистър и доктор.

Технологичният факултет на университета предлага обучение по бакала-
върски програми в три направления. Обучението е в срок от 4 години, като 
завършилите получават професионална квалификация „инженер-технолог“:

Видове специализации
 ■ Технология на виното и пивото
 ■ Технология на млякото и 
млечните продукти

 ■ Консервиране и хла-
дилна технология

 ■ Технология на месото и рибата
 ■ Технология на зърнени-
те, фуражните, хлебните и 
сладкарските продукти

 ■ Биотехнология
 ■ Технология на захарта, захар-
ните изделия, нишестето и 
нишестените хидролизати

ХрАнителнО 
инженерСтвО

ХРаНитЕлНото иНжЕНЕРСтВо е част от хранително-вкусовата промишленост. В основата на тази спе-
циалност е прилагането на инженерство към производството и дистрибуцията на хранителни продукти. В днеш-
ния свят производството на храни е наболял въпрос. Хранителните инженери играят важна роля в този процес. 

Производството и преработката на храни трябва да спазва стриктно здравните стандартите за безопасност, 
за да гарантира, че те няма да са вредни за консумацията. Инженерите по технологии на храните контролират здра-
вето и безопасността на производството на храни чрез проектиране и експлоатация на заводи за преработка на 
храни. Те също така се включват в управлението на отпадъците и генетичната модификация на храните. Хранител-
ните инженери обикновено работят за фирми за производство на храни, но могат да работят и във фармацевтич-
ната и здравната индустрия.



Хранителните 
инженери 

контролират 
здравето и 

безопасността при 
производството 

на храни

• технология и качество на храни 
със специализации: 
Технология на месото и рибата     
Технология на млякотo и млечните 
продукти
Технология на продуктите от плодо-
ве и зеленчуци

• технология и дизайн на храни и 
ароматно-вкусови продукти със 
специализации:
Технология на зърнените, хлебните и 
захарните изделия
Технология на козметиката, маслата 
и тютюневите изделия
Технология на виното и пивото 

• Анализ, контрол и екология на 
храните със специализации:
Анализ и контрол на храните
Химия и микробиология на храните
Екология и контрол при производ-
ството на храните
Биотехнологии

Обучение в чужбина 
Специалност „Хранително инже-

нерство“ в чужбина може да срещне-
те под различни наименования: Food 
Engineering, Food Science & Technology, 
Food Process Engineering. Обичайно 
преобладават бакалавърските про-
грами, за които е необходимо 4-го-
дишно обучение. Съществуват и 
специализации в магистърска сте-
пен, за които се изисква обичайно ба-
калавър по инженерна специалност. 

Тъй като специалността е доста нестандартна, международните универси-
тети, които имат подобни програми са по-малки и са специализирани в инже-
нерните науки. Ако трябва да определим къде е най-престижно да се изучава 
хранително инженерство в чужбина, то отговорът ни не може да бъде катего-
ричен. Със сигурност обаче можем да ви насочим към редица технически универ-
ситети в Европа, както и водещите университети във Великобритания и 
САЩ. Нашият съвет е, ако сте насочили към тази специалност, да направите 
предварително проучване. Не подценявайте факта какви възможности за ста-
жантски програми и практика ще ви предложи университета, за който бихте 
кандидатствали. 

Ето и подреждането на университетите според международната класация 
на Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic за 2017 година:

Място Университет Страна

1 University of Wageningen Холандия

2 Jiangnan University Китай

3 China Agricultural University Китай

4 South China University of Technology Китай

5 Ghent University Белгия

6 University of Campinas Бразилия

7 University of Sao Paulo Бразилия

8 Zhejiang University Китай

9 University of California, Davis САЩ

10 University of Copenhagen Дания

Източник: Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 - Food Science & Technology

Кариерна реализация 
Възможностите за кариерна реализация в сферата са доста, като започнем 

от различните отрасли на хранително-вкусовата промишленост. Задълбоче-
ните подготовка и познания в областта на хранителните технологии дават 
възможност на завършилите специалност „хранително инженерство“ успешно 
да осъществяват производствено-технологична и организационно-управлен-
ческа дейност в съответните подотрасли на хранително-вкусовата промиш-
леност: 

 ■ Зърносъхранение;
 ■ Зърнопреработване;
 ■ Хлебопроизводство;
 ■ Производство на сладкарски и макаронени изделия;
 ■ Месодобив и месопреработка; 
 ■ Изкупуването и преработката на мляко в млеч-
ни продукти и тяхното съхранение;

 ■ Обработката на хранителни субпродукти;
 ■ В хладилното дело и в търговската сфера; 
 ■ Производството на стерилизирани плодови и зеленчукови консерви;
 ■ Производството на сокове, концентрати и сушени плодове и зеленчуци. 

Дипломираният инженер-технолог може да изпълнява ръководни и изпълни-
телски функции в съответните фирми от хранителната индустрия, в хладил-
ното стопанство и в търговската мрежа; да контролират и управляват ка-
чеството на суровините, материалите и готовата продукция при 
производството на храни.

С развитието на биотехнологиите и новите технологии, които са приложи-
ми и в хранително-вкусовата промишленост, пред специалистите се разкри-
ват все повече перспективи за развитие. 
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материал на Юлия Кошаревска

БългАрСки 
кАриерен фОруМ 
за първи път и в Берлин 

Целта на изложението е проста: да покаже на българи-
те, живеещи в чужбина, че България предоставя доста-
тъчно възможности за тяхното развитие и те могат да 
се върнат за летен стаж или постоянна работа. 

Събитието вече седем години се провежда в Лондон, а 
от четири години то достига и българи в Германия. До 
сега изложението се провеждаше във Франкфурт, но тази 
година организаторите - млади българи, живеещи по цял 
свят, избраха да поканят представители на бизнеса и 
НПО средите в Берлин. 

"
Три години поред организирахме Форума във 

Франкфурт, където станахме изключително разпознавае- 
ми. Сега предизвикателството пред нас е Берлин, с надеж-
дата и тук да станем част от живота на българската 
диаспора", разказа Кристиян Бегажев, координатор на кор-
поративния екип в 

"
Български кариерен форум”.

Г
ерманската сто-
лица Берлин бе до-
макин за първи път 
на набралото по-
пулярност кариер-
но изложение на 

"
Български кариерен форум". 

Събитието привлече над 30 
водещи компании от Бълга-
рия и над 120 наши сънарод-
ници, живеещи в Германия.

В хода на изложенията в Лондон и в Берлин, освен персо-
нални консултации във фирмите изложители, посетите-
лите имаха възможност да вземат участие в информа-
ционни презентации и практически работилници. В 
допълнение, съвети и насоки по изготвянето на професио-
нална автобиография и резюме гостите на изложенията 
получават лично от Марионела Божкова, висококвалифици-
ран консултант в сферата на човешките ресурси. За вто-
ра поредна година основен спонсор на кампанията бе 

"
Теси", 

най-големият български и водещ европейски производи-
тел на електрически бойлери и отоплителни уреди за 
дома. 

Тази година в изложението участваха 32 компании, опе-
риращи в България, от индустриите на компютърните 
технологии, инженерните специалности, банковия и фи-
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нансов сектор, потребителските 
услуги и човешките ресурси. 

"
Български кариерен форум" е като 

девиза на София - 
"
Расте, но не ста-

рее". Запазва се младежкият дух и 
многото положителни и приятелски 
чувства. Виждам колко лесно хората 
стават приятели дори на това съ-
битие. Форумът носи много надеж-
да!" – сподели Ясмина Тал, представи-
тел на ChaosGroup, компания, 
световно утвърдила се със своите 
технологии, свързани с компютърна 
графика.

"
За нас беше изключително полезно 

да говорим със студенти и млади 
специалисти в двете страни и да се 
запознаем с толкова много мотиви-
рани хора, които искат да продъл-
жат да се развиват в България,” каза 
Марта Антонова, мениджър пациен-
ти на неправителствената органи-
зация 

"
Лечение без граници", която 

посети и двата тазгодишни форума. 
Марта е доброволец в организация-
та, помагаща на българи, нуждаещи 
се от лечение в чужбина, а през оста-
налото време самата тя е студент 
в Германия. 

"
Успях да се срещна и с 

много вдъхновяващи работодатели 
и да разбера повече за възможности-
те, които бих имала, ако избера да се 
върна в България след като завърша.”

динатор в Мусала Софт, а през сво-
бодното си време е председател на 

"
Българския кариерен форум". 

"
Дока-

то учех в чужбина никога не съм къ-
сал връзката с България и винаги съм 
приемал възможността за реализа-
ция тук за напълно постижима”, раз-
казва Ангел. 

"
Когато разбрах за ини-

циативата, реших, че това трябва 
да бъде и моята кауза. Пет години 
по-късно, за мен БГКФ е не само пре-
красната мисия повече млади бълга-
ри да се замислят за кариера в роди-
ната, а и един страхотен екип, 
който прави всичко това възможно.”

Част от екипа са и над 40 българ-
ски студенти и млади професиона-
листи в чужбина, които изцяло до-
броволчески се посвещават в 
професионалната реализация на 
проекта.

Едва след няколко месеца ще стар-
тира новата организация за пред-
стоящите събития през пролетта 
на 2019 г. Онлайн платформата на 
форума обаче остава напълно дос-
тъпна за всички заинтересовани по 
всяко време на годината - на сайта 
може да разгледате позиции за стаж 
или постоянна работа в България и 
да поддържате връзка с фирмените 
партньори на 

"
Български кариерен 

форум".

Разнообразни бяха профилите и на 
заинтересованите да се консулти-
рат с компаниите студенти и млади 
професионалисти - от първокурсни-
ци до специалисти със солидна ви-
зитка и дългогодишен международен 
опит.

"
На форума ме доведе идеята да се 

запозная с различни възможности за 
продължаване на кариера в България 
и да комбинирам уикенда с приятна 
разходка в Берлин. Направи ми впе-
чатление, че компаниите са доста 
отворени, проучващи внимателно 
индивидуалния профил и предпоста-
вящи да вярвам, че мога да намеря 
нещо добро в България. Тук ми липс-
ват както семейството и прияте-
лите, така и като цяло баланса, кой-
то може да се постигне между 
кариерно и лично развитие",  бяха ду-
мите на Даниел Йорданов, посети-
тел на събитието, който бе пропъ-
тувал разстоянието от Нюрнберг 
до германската столица.

В основата на организацията сто-
ят някогашни български студенти в 
чужбина, които днес успешно се реа-
лизират обратно в родината. Един 
от тях е Ангел Игнатов, който пре-
ди няколко години завършва Един-
бургския университет. В момента 
Ангел работи като проектен коор-
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Симеон Миланов: 
За изразена коремна преса 
първо са храненето и бягането, 
после са коремните преси!
 
интервю на Борислав Борисов

колкото повече 
движение има един човек, 

толкова по-добре 
се чувства и изглежда

ин
те

рв
ю
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Ти си фитнес инструктор. Какво си спортувал, за 
да стигнеш до инструктор?

Здравейте. Една корекция ще направя. Аз съм тре-
ньор, а не инструктор! Всеки трети вече става ин-
структор след 2-3 седмично обучение в някоя зала, 
което за мен е абсолютно неправилно! Аз съм се обу-
чавал в продължение на 5 години, след като завърших 
Националната спортна академия, имам допълнително 
още около 4-5 сертификата за различни видове 
спортни дисциплини и направления, затова, когато 
чуя 

"
инструктор" – коригирам.

Спортувал съм футбол до 18 годишен. Претърпях 
сериозна травма на глезена и три операции след 
това. Една година се възстановявах и благодарение 
на спорта и масажите се завърнах към активния на-
чин на живот! След претърпяното видях, че спортът 
и активният и здравословен начин на живот ме пра-
вят щастлив, и реших да се занимавам с това!    

Най-трудното нещо е да изкараме плочки... Как се 
получава това? С много коремни ли? Чувал съм, че 
може почти и без коремни да имаме плочки.
Коремната преса е един от факторите, които казват 

"
страхотна форма"! Но ще ви кажа, че дори и човек с ко-

ремна преса може да не е 
"
фит" или функционално добре. 

За да бъде добре изразена коремната преса, двата 
най-важни фактора са храна и бягане  - след това чак 
са коремните преси. Виждате вече сами от колко голя-
мо значение наистина е хапването за нас! 

Сякаш малко деца ходят на фитнес, може би от 
тинейджърство се появява тази страст... Защо?
Така и би трябвало да бъде. Фитнесът като спорт не е 
подходящ за подрастващи деца. Имам предвид вдига-
нето на тежести в самият финтес, защото това спи-
ра растежа им. Късното тинейджърство вече е друго. 
Тогава момчетата започват да желаят въпросните 

"
плочки‘", големи ръце и гърбове, а момичетата изваяни 

крака и дупета. Фитнесът може да оформи тялото по 
най-добрия начин! 

Като говорим за здравословно хранене, какво е 
твоето меню – какво консумираш най-много и 
какво избягваш да ядеш?
Както вече споменах по-горе, не съм от привърженици-
те, които броят и смятат постоянно калории. Научил 
съм се да слушам тялото какво ми говори и по този на-
чин да му давам необходимото. Когато ми се хапва 
сладко - хапвам сладко, естествено, човек трябва да 
разграничава кое е 

"
нужда" и кое 

"
лакомия". Точно това е 

и моята стратегия относно хората, с които работя. 
Естествено, дневното ми меню включва доста висо-
кобелтъчна храна (яйца, риба, пуешко, телешко, свин-
ско), зеленчуци и ядки. 

Трябва ли задължително да тренираме с инструк-
тор? Четенето в интернет не е ли достатъчно?
Ако човек влиза за първи път в залата или ако сега за-
почва да спортува , моят съвет е задължително да го 
направи с компетентен човек. Четенето в интернет е 
нож с две остриета. Аз самият съм попадал на неща и 
статии, които, ако наистина не зная, че са пълни глу-
пости, така са обяснени, че бих повярвал.

Какво смяташ за добавките – доколко вредни и по-
лезни са?
Добавките затова са 

"
добавки" - те се добавят към 

храната. Те просто помагат за по-бързи резултати, но 
не са задължителни за мен. Добавките може да бъдат 
вредни, ако се прекалява с тях или ако са с ниско ка-
чество. Пазарът е залят с всякакви и от всяка точка 
на света. Едно от нещата, по които може обикновения 
човек да познае дали са качествени, е цената. Във фар-
мацията няма нещо, което да е качествено и да е ев-
тино. Като казах 

"
бързи резултати", всеки начинаещ 

трябва да знае едно - няма лесен начин! Няма светка-
вични резултати и няма безвредни стероиди. На тяло-
то му е необходимо време да реаигира и да се адаптира 
на промяната. Всичко друго е стрес и е опасно за тяло-
то, без значение какво ви говорят .
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Как можем да познаем, че някой треньор е добър – 
по големите мускули или по съвети на приятели, 
или има друго?

Големите мускули не са гаранция, че разбира, както и 
ако е слаб - че не разбира. Хората много внимателно 
трябва да избират своя треньор или инструктор, защо-
то те му доверяват здравето си. За мен най-добрият 
показател е заетостта и отзивите от дадения ин-
структор. Това за мен е първото нещо, което се гледа. 
Второто, и не по-малко важно, е личният контакт и от-
ношение!

Колко пъти в седмицата трябва да тренираме – 
всеки ден, през ден или два пъти на ден? 
Моето мнение е, че колкото повече движение има един 
човек, толкова по-добре се чувства и изглежда! Естест-
вено, има много фактори, които трябва да се вземат под 
внимание, като храна, сън, почивка и начин на живот на 
дадения човек. Аз нямам пропуснат тренировечен ден 
близо четири години. Звучи може би плашещо, но се 
чувствам добре, изглеждам добре и не виждам смисъл да 
не го правя, щом е така. 
Тоест, за мен може да се спортува всеки ден, ако ежедне-
вието на дадения човек го позволява. За един начинаещ е 
хубаво от 3 до 5 пъти седмично.

Храненето е най-важно, но трябва ли постоянно да 
си следим калориите, да не ядем шоколад и да сме 
прекалено стриктни?
Така е! Храненето е много важно, но не трябва следено-
то и броенето на калории да се превръща в стрес и те-
жест за хората  Моят подход към хората, с които рабо-
тя, е различен, може би затова толкова ми се радват. 
Ако човек се научи да слуша какво му 

"
говори" тялото, 

той сам може да определя от какво има нужда.
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Иво Сиромахов
няма нужда от представяне. Той е една от най-силните 
фигури в „Шоуто на Слави“ и един от най-четените писатели 
в България.

...
не е достатъчно да имаш 
разклатени емоции, за да пишеш. 
трябва и да си майстор

интервю на Борислав Борисов

в България всяка шега 
може да навлече проблеми, 

не само политическата. 
По нашите земи хората 

са много обидчиви 
и не носят на майтап
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Ти си един от най-разпознаваемите сценаристи в Бълга-
рия. Май наистина човек може да се изхранва само с пи-
сане в нашата страна?

Не са много хората, които се изхранват само с писане в 
България. На този пазар предлагането многократно над-
хвърля търсенето. Броят на пишещите хора непрекъснато 
се увеличава, а броят на четящите си остава постоянна 
величина. Това води до девалвация на писателския труд. Виж 
какво става във фейсбук – вече всеки зарязан от гаджето си 
млад човек се самообявява за поет и започва да бичи потре-
саващи откровения. Но не е достатъчно да имаш разклате-
ни емоции, за да пишеш. Трябва и да си майстор. Читателите 
имат безпогрешен нюх към добре написани текстове. Те раз-
познават професионализма. В крайна сметка не са важни лай-
ковете в социалните мрежи, а продажбите в книжарниците. 
Ако погледнеш класациите за най-продавани заглавия, ще 
видиш, че там няма случайни книги. 

Откъде черпиш вдъхновение за шегите и хумора? Не се 
ли изчерпва в един момент човек?

Вероятно се изчерпва. И най-дълбокият кладенец има ли-
мит. За щастие при мен този момент още не е настъпил. 
Може би защото през годините съм се научил да инвестирам 
във въображението си. Отнасям се към него изключително 
отговорно, защото то ме изхранва. Така както един футбо-
лист се грижи за физическата си форма, пишещият човек 
постоянно трябва да поддържа фантазията си в добра кон-
диция. 

Политическата сатира може да навлече големи пробле-
ми, защото се шегуваш на гърба на влиятелни хора. 
Имал ли си проблеми?

В България всяка шега може да навлече проблеми, не само 
политическата. По нашите земи хората са много обидчиви и 
не носят на майтап. Особено политиците. Ние в 

“
Шоуто на 



ст
уд

ен
тс

ки
 ж

ив
от

57

Има обаче някои особености 
на националния манталитет, които са 

по-силно изразени - завистта, 
нетърпимостта към различното мнение, 

вярата във врачки и “съдбовни 
предопределености”

Слави” в продължение на дълги годи-
ни бяхме единствените, които се 
осмелявахме да правим политическа 
сатира. Всички останали така наре-
чени 

“
сатирици” избягаха в безопас-

ната мъртва зона на битовия хумор 
и започнаха да правят безобидни ше-
гички за цените на парното, за до-
машната ракия, за кокошките на 
баба си... От известно време вече не 
сме сами. Появи се вестникът 

“
Прас 

Прес”, който е жестоко мачкан от 
властта, но тоя вестник се прави 
от горди и достойни хора, за които 
свободата е по-важна от хляба. Из-
питвам огромно уважение към тях.  

Ние в 
“
Шоуто” сме иронизирали 

всяко правителство, което е било на 
власт. И сме получавали директни 
заплахи в стил 

“
нали знаете, че мо-

жем бързо да ви приключим”. През 
всичките тия години само двама по-
литици са приемали иронията ни 
спокойно и с усмивка. Това са цар Си-
меон и Петър Стоянов. Те единстве-
ни осъзнаха смисъла от политическа-
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да го правя. Никоя от написаните 
книги не мога да откроя като 

“
люби-

ма”. Всяка една отразява мислите и 
емоциите ми в определен етап от 
живота ми. 

Какъв искаше да станеш като по-
раснеш? Писател ли?

Не, разбира се. Кое нормално дете 
иска да стане писател? Исках да 
стана футболист. И добре, че не 
станах. Щях да се мъча в нашето за-
губено първенство. Щото аз искам, 
като правя нещо, да го правя макси-
мално добре. Не мога да работя на 
принципа 

"
абе, карай бе, може и така”.

Спомняш ли си първия текст, за 
който ти платиха пари? Говори 
се, че човек е професионалист, 
когато започнат да му плащат за 
свършената работа, така ли е?

Разбира се. Ако не ти плащат, си 
просто блед любител. Аз започнах да 
се издържам с писане на 27-годишна 
възраст. Тогава работех като фейле-
тонист във вестник 

"
24 часа”. Но кой 

е бил първият текст – не помня.

Често шегите ти са свързани с 
това, че българите имат много 
кусури. Смяташ ли, че наистина е 
така и какъв е най-големият ни 
проблем?

Всички имат кусури, не само бълга-
рите. Има обаче някои особености на 
националния манталитет, които са 
по-силно изразени – завистта, не-
търпимостта към различното мне-
ние, вярата във врачки и 

"
съдбовни 

предопределености”. Това са много 
благодатни теми за един сатирик. 

Въпреки успехите ти в „Шоуто на 
Слави“, замислял ли си се някога 
да пробваш късмета си навън и да 
се опиташ да правиш същото и 
навън, но в много по-голям ма-
щаб?

Няма как да го правя, защото ра-
ботата ми е свързана с езика. Не бих 
могъл да пиша на друг език, така, как-
то го правя на български. 

Какво трябва да знаят младите 
хора за писателската дейност? 
Общо взето, тя не е добре плате-
на и рискуват да не могат да се 
изхранват с нея.

Единици са хората, които се из-
държат само с писане. Не само в Бъл-
гария, а и по света. Джоан Роулинг е 
гладувала, докато е писала 

"
Хари По-

тър”, ръкописът ú е бил отхвърлен 
от 12 издателства. Но когато имаш 
добър текст, рано или късно ще на-
мериш читателите си. 

Можеш ли да завършиш с твоя лю-
бима мисъл или цитат от твоя 
книга.

"
След двадесет години повече ще 

съжалявате за нещата, които не сте 
направили, отколкото за нещата, 
които сте направили” (Марк Твен).

та сатира и факта, че тя е 
задължителен белег на всяко свобод-
но общество. Но те са мъдри, циви-
лизовани хора.

Колко книги си написал до този 
момент? Коя ти е любимата и 
защо?

Май вече са около двайсет. Пиша 
книги, защото виждам, че на хората 
им харесва да ги четат. Това ме мо-
тивира. Не съм от тия писатели, 
дето пишат само за роднините си. 
Или очакват след сто години някой 
да ги оцени. Ако няма отговор на 
това, което правя, просто ще спра 
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теАтър ПреД 
теАтърА
За първи път народният театър 
дава сцена под звездите 
и на гостуващи театри

материал на Любина Панайотова
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Н
ародният театър „Иван Вазов” обяви за 
втора поредна година началото на едно от 
най-грандиозните си събития – ТЕАТЪР 
ПРЕД ТЕАТЪРА. Между 30 юни и 8 юли 2018 г. 
театърът кани на откритата сцена в прос-

транството пред сградата си зрителите на уникално 
изживяване под звездите на нощна София.

чуждестранните жители и гости на София да се насла-
дят на майсторското изпълнение на актьорите, режиси-
рани от Диана Добрева.

На 4 и 5 юли Народният театър кани зрителите на 
друг свой хит на открито – „Животът е прекрасен” на 
режисьора Александър Морфов. Спектакълът има номи-
нация за Икар 2013 за режисура на Александър Морфов, и 
награда Икар 2013 за водеща мъжка роля на Камен Донев. 
Носител е на наградата Аскеер 2012 за водеща мъжка 
роля на Камен Донев и има номинация за водеща женска 
роля на Светлана Янчева. Представлението има награда 
и от Обществото на независимите театрални критици 
за Светлана Янчева.

На 6 юли на откритата сцена ще се играе  „Сако от 
велур” на режисьора Бойко Богданов.

За първи път в историята на ТЕАТЪР ПРЕД ТЕАТЪРА 
Народният театър отваря символично вратите си и за 
гостуващи театри. Началото е с Театър София, който 
ще покаже свой спектакъл на 3 юли. На 7 юли пък Театър 
Българска армия ще отбележи на сцената под звездите 
стотното представление на „Швейк”. С него ще бъде 
отбелязан и 70-годишният юбилей на режисьора Бина 
Харалампиева.

На 8 юли театърът кани зрителите на спектакъла-хе-
пъпинг “Опит за летене” от Йордан Радичков, режисиран 
от Стоян Радев. Представлението събира на една сцена 
куп звезди: Георги Мамалев, Мария Каварджикова, Николай 
Урумов, Валентин Танев, Марин Янев, Дарин Ангелов, Ва-
лери Йорданов, Деян Ангелов, Зафир Раджаб, Христо 
Петков, Йосиф Шамли, Павлин Петрунов. Премиерата на 
Голяма сцена на спектакъла е предвидена за 3 и 4 октом-
ври. Музиката е дело на виртуозния Теодосий Спасов.
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Достъпът до концерта на 30 юни е безплатен, като за него на касите на театъра ще се издават покани с места. Би-
лети за всички останали спектакли може да закупите на касите на Народния театър, онлайн на сайта на театъра и в 
мрежата на Easypay.

  ПРОГРама „ТЕаТЪР ПРЕД ТЕаТЪРа” 2018
30 юни – 8 юли

Пространството пред Народен театър „Иван Вазов”

30 юни  Концерт-спектакъл “България – благословена земя” 

1 юли   „Калигула” от албер Камю

2 юли  „Калигула” от албер Камю

3 юли   гостува театър „София” - “госпожа министершата"

4 юли   „животът е прекрасен” от Николай Ердман

5 юли   „животът е прекрасен” от Николай Ердман

6 юли   „Сако от велур” от Станислав Стратиев

7 юли   гостува театър Българска армия - „швейк” -  100-но представление

8 юли   Спектакъл - хепънинг  „опит за летене” от йордан Радичков 

За разлика от миналата година, когато беше дебют-
ното издание на събитието, сега в програмата са вклю-
чени девет спектакъла на открито, като за първи път 
на сцената ще се играят и постановки на гостуващи 
театри. 

Началото на тазгодишния ТЕАТЪР ПРЕД ТЕАТЪРА ще 
бъде дадено на 30 юни, когато Народният театър, съв-
местно със Столична община, канят публиката на кон-
церта-спектакъл „България – благословена земя”, с учас-
тието на певци и актьори, режисирани от Борис Радев. 
Достъпът до събитието, което е част от закриващата 
програма за финала на българското европредседател-
ство, ще е свободен, като желаещите трябва да си взе-
мат предварително покана с място. Поканите ще могат 
да се получат на касите на Народния театър, като мес-
тата са ограничени.

На 1 и 2 юли зрителите ще могат да видят хитовия 
спектакъл „Калигула” с номинирания за наградата 
„Аскеер” Деян Донков. Представлението ще се играе със 
субтитри на английски език, за да даде възможности и на 
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• Резултати от сертификат за владеене на китайски 
език (HSK);
• Препоръка от преподавател.

За кандидатите в магистърски програми:
• Диплома за завършен бакалавър.
 
За повече информация:
http://admission.whu.edu.cn/scholarship.html

СТИПеНДИИ зА ПРОгРАМАТА ПО ДИгИТАлеН 
ДИзАйН DigitAL DEsigN LAb В iED, MADRiD

Краен срок:
30 май  2018 г.

Размер на стипендията:
Пълно покритие в рамките на проекта

описание:
IED Madrid раздава 6 пълни стипендии в програмата по 
дигитален дизайн и стаж в Мадрид. Instituto Europeo di 
Design (IED) е училище за дизайн в Мадрид. Университетът 
е разделен на 4 основни дисциплини: Дизайн, Мода, Визуал-
ни комуникации и Мениджмънт. Разположен е в 9 града – 
Милано, Торино, Венеция, Каляри, Флоренция, Рим, Барсело-
на, Мадрид и Сао Паулу. Задължително условие е да 
предоставите доказателство за владеене на английски 
език. 

Изисквания:
• Могат да кандидатстват граждани на всички държави;
• IED Madrid търси кандидати от сферата на компютър-
ното инженерство, които искат да разширят познания-
та си в нови области като дизайн и модерни технологии, 
и които искат да обогатят СV-то си с познания във визу-
алния дизайн;
• Tрябва да предоставите сертификат за владеене на 
английски език.

Стипендия:
Университетът предлага 6 стипендии, които покриват 
изцяло таксата за програмата. Стипендията включва 
също и:
• Безплатно настаняване в общ апартамент по вре-
ме на стажа;
• Медицинска застраховка за целия период на проек-
та;
• 300 евро на месец джобни;
• Часове по испански език;
• Възможността за участие в Digital Design Lab и про-
ект от истинския технологичен свят;
• Опция за получаване на работа в една от участва-
щите компании и IED.
 
Как се кандидатства:
Попълва се онлайн апликационна форма. Трябва да се из-
пратят и:
• СV и профил в мрежата LinkedIn;
• Мотивационно писмо;
• Портфолио.
 
За повече информация:
www.ntu.edu.sg/events/events/Pages/Scholarship-for-
Degitial-Design-Lab-IED-Madrid.aspx
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СТИПеНДИИ зА ДОКТОРСКИ ПРОгРАМИ В gRAN 
sAssO sCiENCE iNstitUtE (gssi), ИТАлИя

Краен срок:
20 юни  2018 г.

Размер на стипендията:
16 160 евро на година, безплатно настаняване и използ-
ване на университетския стол

описание:
Gran Sasso Science Institute (GSSI) предлага стипендии за 
докторски програми в Италия. Стипендиите са за след-
ните специалности: Физика, Математика, Природни 
науки, Социални науки, Компютърни науки, Регионални 
науки. 

Изисквания:
• Кандидатите трябва да са от чужбина;
• Всички приети кандидати в докторската програма на 
GSSI се възползват от стипендията, както и от мате-
риалната база и онлайн ресурсите на университета;
• Изисквания за владеене на английски език: кандидатите 
трябва да предоставят сертификат за владеене на ан-
глийски и/или италиански език.

Стипендия:
• Стипендията се отпуска за 4 години и в размер на   
16 160 евро на година;
• Всички студенти в докторската програма се настаня-
ват в общежитията на университета.

Как се кандидатства:
Преди да попълните формата за кандидатстване, тряб-
ва да изпратите следните документи:
• Копие на дипломата за завършен бакалавър/магистър;
• Академична справка с всички оценки;
• Автобиография;
• Копие на валидна лична карта или паспорт.

За повече информация и кандидатстване:
www.gssi.infn.it/

СТИПеНДИИ зА чУжДеСТРАННИ СТУДеНТИ В 
КОлУМбИя

Краен срок:
1 юни  2018 г.

Размер на стипендията:
Пълно покритие на таксата за обучение

описание:
Правителството на Колумбия предлага пълни стипендии 
за обучение в ниво магистър или доктор чрез програмата 
на института за студентски заеми ICETEX. Колумбийски-
ят институт ICETEX е създаден с цел да стимулира виc-
шето образование в латиноамериканската държава чрез 
отпускането на стипендии на международни кандидати.
 
Изисквания: 
• За стипендията могат да кандидатстват чуждес-
транни студенти;
• Изисквания за прием:
- Международна диплома за завършен бакалавър в която и 
да е област;
- Максимална възраст: 50 години;
- Среден успех от 4 на бакалавърската диплома (или екви-
валент на колумбийската скала от 1 до 5);
- Високо ниво на владеене на испански език – B2 на изпит 
DELE;
- Владеене на английски език.
 
Стипендия:
• 100% покритие на таксата за обучение за целия период;
• Стипендия в размер на 800$ еднократно при започване;
• Стипендия за учебници и материали: 402$ еднократно 
при започването на програмата; 
• Стипендия в размер на 3 минимални заплати, приблизи-
телно 2 344 долара; 
• Медицинска застраховка. 

Как се кандидатства:
Следните документи трябва да бъдат предоставени на 
най-близкото колумбийско посолство:
• Копие на бакалавърската диплома;
• Академична справка;
• Документ, удостоверяващ професионалния опит на 
кандидата;
•    Мотивационно писмо;
•    Резултатите от изпита DELE;
•    СV;
•    Копие на паспорт;
• Препоръка. 

За повече информация и кандидатстване: 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/
becas/programa-de-reciprocidad-para-extranjeros-en-
colombia/becas-para-posgrado/ 
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желяЗнАтА ЗАвеСА.
СтуДенАтА вОйнА. 
каква трябва да бъде 2038?
материал на Борислав Борисов

Желязната завеса сблъсква две идеологии, учи своите 

“
чеда” на различни похвати, мнения и най-вече на много 

различно мислене. Кое мислене е правилно и кое не всеки 
решава сам за себе си, но определено се получава един па-
радокс. От една страна държавите в комунистически 
режим са възпитавали децата си в ненавист към амери-
канците. Докато пък янките са известни със своите про-
пагандни филми и книги, носещи култови заглавия като 

“
Червената напаст” или 

“
Пазете се! Това е епидемия.” От-

тук може да заключим, че американците смятат комуни-
зма за болест, докато руснаците не одобряват амери-
канския начин на живот. И все пак е редно да споменем, че 
американците са достигнали неподозирани висоти в на-
чина на поднасяне на пропагандата и в промиването на 
мозъци са доста по-напред от руснаците. Дали комуни-
змът е болест също всеки решава сам за себе си, но за мен 
не е нормално болшевиките да избиват милиони свои съ-
народници, да отнемат частната собственост на хора-
та, правото им на глас, както и много други знайни и не-
знайни права. През това време капитализмът в Америка 
и Западна Европа се развива нормално, дори на бързи 

П 
реди да отговорим на тези въпроси е редно 
да дадем едно кратко обяснение на това как-
во всъщност е 

“
Желязната завеса” и какво е 

“
Студената война” – откога докога се случ-

ват тези политически явления и какво се 
случва през този период. Разбира се, темата е съвсем 
различна, но ще нахвърлям само някои факти за тях.

Желязната завеса е разделение на идеологиите в Евро-
па. Желязната завеса бива 

“
спусната” от тогавашната 

СССР и обхваща държави от Източна и Централна Евро-
па. Тя започва непосредствено след Втората световна 
война и привършва след края на Студената война – (1989-
1991 г.  Идеологията, която споделя този режим, е кому-
низъм. По това време Европа се разделя на блокове 1947-
1948) - Западен блок, съставен от държави, подпомагани 
от плана Маршал, членки на НАТО и независими държави 
(4) – Испания (разбира се), Ейре, Швеция и Финландия, и Из-
точен блок – държави членки на Варшавския договори и 
неутрални комунистически държави – тогавашна Юго-
славия.

Студената война е противопоставянето на двете 
световни сили в този период – САЩ и СССР. Сблъсъкът е 
между двете идеологии на световните сили, сблъсъкът е 
между демокрацията и тоталитаризмът. През този пе-
риод двете сили не са воювали пряко, но подкрепяйки дру-
ги държави и техните военни действия, може да се каже, 
че са имали пряко въздействие върху много страни и тех-
ните граждани. Примери за това мога да дам, като Ко-
рейската война, войната в Индокитай, разделението на 
Виетнам, Кубинската революция и други.



ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ - 28 ЛВ. 

ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ - 20 ЛВ.

7 броя

темпове, държавна собственост почти няма, 
хората имат права и най-важното – никой не им 
иззема живота заради това, че мислят различно.  
За съжаление тези неща, които са ставали по 
време на комунизма нямат много общо с истин-
ските идеи на Маркс и Енгелс. Все пак комуни-
змът е чисто утопична идея и неговите идеи 
няма как да проработят. Може би тук се крие и 
разковничето за това какво е ставало в Европа 
по време на Желязната завеса. Понякога човек не 
знае кога да спре. Питам се аз, като са разбрали, 
че комунизмът няма да проработи в истинския 
си замисъл, защо не са спрели с него? Защо не са 
продължили с разрастващия се капитализъм? А 
може би просто не са знаели инструментите за 
използването му, защото, смея да твърдя, че в 
Китай това, което наричат 

“
new communism” си 

работи много добре.

Ако погледнем, обаче, случващото се в Европа 
преди 89-та като едно политологично наблюде-
ние, може да се каже, че благодарение на социа-
листическите и комунистическите движения 
много се е променил и обликът на това, което се 
нарича 

“
капитализъм” – появил се е хибрид, в кой-

то големите капитали и акцентът върху свобо-
дата на индивида съжителстват със социално 
ориентиран държавен механизъм за преразпре-
деление.  Благодарение на социалистическите 
движения се създава и работническо движение 
вътре в капитализма, което променя по някакъв 
начин държавната организация, така че тя се 
смекчава. Все пак всички знаем, че съвременният 
свят е такъв, какъвто е, благодарение на всички 
случили се неща. Това важи за идейния живот, за 
политическите и икономически практики, за 

студената война 
е противопоставянето 

на двете световни сили 
в този период - саЩ 
и ссср. сблъсъкът е 

между двете идеологии 
на световните сили, 
сблъсъкът е между 

демокрацията и 
тоталитаризма 



промените в обществената реал-
ност. Може би част от истината е, 
че съвременните държави от разви-
ващия се свят са такива, именно 
заради Източния блок като един 
коректив или като алтернатива. 
При купищата си минуси все пак 
виждаме и някакви, дори и минимал-
ни, наченки на плюсове. Може би 
трябва да се стигне до някакъв из-
вод от всичко написано... Моят из-
вод е, че не може да се каже, че нещо 
е лошо, само защото не е потръгна-
ло в ръцете на хора, които са го 
преправили до такава степен, че и 

и в целия свят. Русия вече разглежда 
Германия като свой стратегически 
партньор в ЕС. Контактите на Ру-
сия с Франция, Испания и Италия 
също са добри. Тези множество от-
ношения потвърждават началното 
мнение, че вече меката сила работи 
в ЕС. ЕС привлича бившите източно-
европейски страни с рационалния си 
механизъм. Европейският съюз ук-
репва добросъседските отношения 
между своите членки. Вече държави-
те не се 

“
дебнат”, а развиват иконо-

мически и политически отношения 
за сътрудничество. 

Въпреки че както виждаме всичко, 
или поне повечето неща, в ЕС вър-
вят относително гладко и най-вече 
оптимистично, едва ли бихме могли 
да знаем какво би било след 20 годи-
ни. Но пък можем да си представим и 
най-вече да кажем какво искаме да 
бъде тогава. Какъв би бил начинът 
на живот тогава. Мисля, че всеки би 
се обърнал и казал: „Искам да живея в 
свободна, чиста страна, в която да 
реализирам себе си, и с която да се 
гордея не само заради това, което е 
била, но и заради това, което е и 
което ще бъде!“ Точно така си пред-
ставям 2038 и точно такава тряб-
ва да бъде! От нас зависи!

желязната завеса 
сблъсква две 

идеологии, учи 
своите ”чеда” на 

различни похвати, 
мнения и най-вече 
на много различно 

мислене

създателите на идеята няма да мо-
гат да го познаят. Определено ко-
мунизмът, който на нас ни е познат, 
не бива да бъде приветстван с ба-
лони и торта. 

Що се отнася до Студената вой-
на, нея вече я няма от почти 30 го-
дини. През този период виждаме 
вече различни мерки за водене на 
политика. В момента меката сила е 
новият елемент в международните 
отношения. Това определено е голям 
напредък в сравнение с въоръжава-
нето на европейските армии, изпра-
вени в миналото една срещу друга. 
За мен краят на Студената война 
промени Европа по един много раз-
личен, но много балансиран начин. 
Пример за това мога да дам с някои 
от държавите. Русия беше отсла-
бена от Студената война, Германия 
престана да бъде военна сила, а 
всъщност дори Франция и Велико-
британия изгубиха тази роля. САЩ, 
от своя страна, вече над 25 години 
са огрявани от лъчите на победи-
тели в Студената война, но пък за-
сега е невъзможно да постигнат 
победи в Афганистан и Ирак. 

След Студената война вече има 
нови структури на европейската 
сигурност. Началото е поставено. 
Множеството контакти между 
държавите вече са налице, което 
гарантира един балансиран ред в ЕС 
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