




С
къпи читатели,
броят на списание 
„Образование и 
специализация в 
чужбина“, който 
разгръщате в мо-
мента, е много 

специален! Той отбелязва 10-го-
дишнината на изданието! С мно-
го любов, отдаденост и пионер-
ски ентусиазъм екипът ни вече 10 
години ежедневно създава, съби-
ра, анализира и резюмира за вас 
информация в сферата на обра-
зованието. Вие, нашите читате-
ли - любознателните и гладни за 
информация за качественото об-
разование млади хора, сте тези, 
които ни давате мотивация да 
продължим напред. И тъй като 
вярваме в казаното от Джон 
Дюи, че образованието не е под-
готовка за живота, а то е сами-
ят живот, ние приемаме работа-
та си като мисия и изключително 
важна кауза. Отговорно е, когато 
някой ти каже, че е избрал своя 
университет и така е предопре-
делил бъдещето си, след прочи-
тането на статия в списанието, 
което издаваш! Ние осъзнаваме 
тази отговорност! 

В нашите издания – списанието, справочниците за Средно образование и ези-
ково обучение, за Бакалавърски, Магистърски и МБА програми, както и на он-
лайн портала за образование www.studyabroad.bg, ежедневно споделяме с вас 
класации, представяме училища и университети, специалности, стипендии и 
други любопитни и полезни факти. Много от вас, които ни четат в продълже-
ние на няколко години при подготовката си за избор и кандидатстване в уни-
верситет, след това стават наши съавтори и споделят разказите си в рубри-
ката „Студентски живот“ за преживяванията си в новата учебна дестинация. 
Вие, грижовните и търсещи най-доброто за своето дете родители, сте също 
една съществена част от нашата аудитория. Вие ни четете усърдно и при-
лежно в желанието си да направите правилния избор за бъдещето на вашите 
деца! Адмирираме ви и ви благодарим за доверието през годините!
„Ако мислите, че образованието е скъпо, опитайте с невежеството“ е казал 
Питър Дракър. Подкрепяйки и неговата мисъл, ние инвестираме и не пестим 
време, енергия и ресурс, за да предоставим на нашите читатели актуална, из-
черпателна информация от извора, за предимствата, а и недостатъците на 
всяка образователна дестинация и на всяка специалност. 
За успешното развитие на проекта благодарим на всички наши партньори, ре-
кламодатели, автори и съавтори, кореспонденти, на целия екип на издател-
ството и още веднъж на вас, нашите верни читатели! 

Десислава Пенчева 
издател
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Година преди 
да започна 

обучението си в 
Saxion, посетих 

дните на 
отворени врати 
в университета

...
Да знаеш как нещо работи  
и как да го поправиш,  
поне според мен е страхотно

Мирослав Гешев
е от град Козлодуй и в момента е студент в трети курс в Saxion University of 
Applied Sciences по специалност „Приложни компютърни науки“. 

интервю на Любина Панайотова

Защо избрахте да учите в  
Холандия? 
Когато бях в 11-ти клас в гимна-
зията, осъзнах, че е крайно време 
да започна да мисля за бъдещето 
си. Винаги съм обичал да пътувам 
и да откривам нови места, имен-
но затова се породи в мен и идея-
та да уча в чужбина. Посетих 
множество образователни семи-
нари, за да успея да намеря 
най-подходящото място за себе 
си. Не беше трудно да взема ре-
шение да дойда именно в Холан-
дия, за да продължа образование-
то си. Фактът, че почти всеки 
говори английски в тази страна, 
беше едно от нещата, които 
най-много повлия на избора ми. 
Също така привилегиите и пре-
димствата, които студентите 
тук получават, имаха голяма роля 
за решението ми, защото като 
млад и вече осъзнат човек, смя-
там, че е време да започна сам да 
се грижа за себе си и да помагам 
на родителите си, както бих мо-
гъл.

Защо избра специалността 
„Приложни компютърни науки“? 
Първия си компютър получих, ко-
гато бях на 6 години. Още помня 
чувството, което изпитах, кога-
то го включих за пръв път. Това 
беше моментът, в който се въз-
буди страстта ми към техноло-
гиите. Когато стигнах до момен-
та, в който трябваше да направя 
избор за бъдещата си професия, 
вече знаех, че тя ще е свързана с 
компютри. Именно затова специ-
алността, която избрах, е пер-
фектна за мен. Следването ми 
включва дисциплини, в които 
учим за компютри, електроника, 
програмиране и много други неща 
в сферата. Година преди да започ-
на обучението си в Saxion, посе-
тих дните на отворени врати в 
университета. Имах възмож-
ността да се срещна с препода-
ватели и студенти оттам и ус-
пях да видя къде се случва 
магията – в този момент раз-
брах, че съм открил мястото, къ-
дето искам да прекарам следва-
щите 4 години от живота си.
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Първия си 
компютър 

получих, когато 
бях на 6 години

Какъв съвет би дал на своето „аз“ в първи курс?
Единственият съвет, който бих си дал, е „Не се притеснявай, ще ус- 
пееш, почини си!“. По време на първата си година в Saxion, бях много 
притеснен, защото за пръв път бях напълно сам. Трябваше да се грижа 
за всичко сам. Прекарвах по-голямата част от времето си, трудейки 
се много, за да успея да приключа всичките си задания за университе-
та. Именно защото бях много сериозен, прекарвах повечето време 
вкъщи, учейки, и не успях да се срещна с много нови хора. Де да бях 
по-спокоен, защото така или иначе накрая винаги се справях навреме, 
даже седмица преди крайните срокове. Разбира се, когато човек е под 
такова напрежение, нещата не приключват добре. По-късно осъзнах 
къде бъркам и беше време да направя някои промени.

Кое е нещото, което те е насърчило най-много до момента? 
Нещото, което ме насърчи най-много до момента, освен самият уче-
бен процес, беше решението ми да се включа в екипа на Международ-
ния офис на университета и да стана студентски посланик. Благода-
рение на един от българските студентски посланици – Станислава, 
получих възможността да представлявам Saxion на множество образо-
вателни изложения. Опитът беше и все още е много ценен за мен, за-
щото успях да се срещна с много хора. Чувствам, че познавам тези 
хора много добре, защото неотдавна аз бях същият млад, объркан 
тийнейджър, който искаше да покори света и имаше толкова много 
въпроси за бъдещето си. Като студентски посланик, аз имам възмож-
ността да помогна на тези хора, отговаряйки на въпросите, които 
знам, че те имат.
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Какво би казал на някой кандидат-студент, кой-
то смята да избере Saxion? 
Давай! Ако можеш да намериш специалност, която 
ти подхожда в Saxion, значи си намерил каквото 
търсиш. Преподавателите са невероятни и се 
стремят винаги да помагат. Правиш купища проек-
ти, срещаш се с нови хора, а също така те очакват 
и много приключения, които ще изживееш.

Можеш ли да назовеш някой уникален аспект от 
специалността си? 
Като учен в компютърната сфера, имаш възмож-
ността да научиш наистина всичко, което се крие в 
същността на самия компютър – не само програми-
ране и софтуерно развитие, а също така и как рабо-
ти самият хардуер. Наистина се наслаждавам на 
това, че ни се налага да програмираме на различни 
езици и за различни устройства (компютри и микро-
контролери). Това е много важно, защото живеем в 
свят, пълен с технологии, и да знаеш как нещо рабо-
ти и как да го поправиш, поне според мен е стра-
хотна възможност.

Преподавателите са 
невероятни и се 

стремят винаги да 
помагат. Правиш 
купища проекти, 

срещаш се с нови хора, 
а също така те 

очакват и много 
приключения, които 

ще изживееш
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ИзвънКлаСнИ  
дЕйноСтИ 
или как да оползотворим  
свободното време на ученика 

материал на Десислава Пенчева

С
вободното време е мо-
ментът, в който човек 
използва, за да се раз-
товари, да релаксира, 
да се зареди с енергия 

или възможност да прави всичко 
това, за което не му достига вре-
ме. В училищна възраст погреш-
ното разбиране за това как учени-
ците да прекарват свободното 
си време и скуката от обичайните 
дейности крие и много опасности, 
т.е. ученикът може да попадне в 
неблагоприятна за него среда. Ор-
ганизираната извънкласна и извъ-
нучилищна дейност трябва да 
привлича ученика, да спомага за 
развитието на неговите заложби, 
наклонности, да съвпада и удово-
летворява потребностите му.

Но какво въсщност са извънкласна и извънучилищна дейност? Извънкласната дейност - това е нерегламен-
тирана дейност, изразяваща се в провеждането на целенасочени занимания на учениците в извънучебно време, 
организирани от училището, т.е. няма фиксирана задължителна програма, а негова глобална отправна точка са 
общочовешките нравствени ценности. Извънкласната дейност е част от възпитателната стратегия на учи-
лището и представлява компонент от неговата система на обучение и възпитание. Основно предназначение на 
тези занимания е да се осъществява многостранно възпитателно въздействие в свободното от учебни занима-
ния време, като се опира на придобитото в процеса на обучението. Извънучилищна е дейността на подраства-
щите, която се организира от различни обществено-възпитателни учреждения - Домове на културата, чита-
лища, станции, школи, центрове за възпитателна работа с деца по местоживеене. Този вид дейност дава 
възможност за развитие на личността и групата. Чрез тази дейност в ежедневието на децата нахлуват - 
приключенията, очакваната радост, положителната перспектива, която може да се превърне в главна цел, жиз-
нен мотив, идеал.
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Синът ми трябва да завърши 
средно образование, владеещ на 
добро ниво поне два чужди езика, 
английският е ясен, но втори език 
– немски, френски, испански, ита-
лиански или китайски, вече също е 
задължителен. Момче е, трябва да 
се развива физически, а и като ре-
лаксиране от умствената дей-
ност, спортът е включен в про-
грамата му за извънкласни 
дейности. Компютърните техно-
логии и умения са нужни в днешно 
време за всяка една професия. За-
писваме го и на софтуерна акаде-
мия за деца. Така.... Това са 4 извън-
класни дейности по два пъти 
седмично, по 2 часа или 16 часа сед-
мично (около 1/3 от 12-те часа в 
денонощието, в които сме актив-
ни в рамките на 7-дневна седмица). 
Останалото време е отделено 
изцяло на училище и съпътства-
щите го и там СИП и ЗИП, школи 
по математика, физика, дебати, 
актьорско майсторство, учили-
щен съвет и др., защото детето 
трябва да се формира като акти-
вен гражданин и лидер, защото 
при прием в елитен чужд универ-
ситет се гледат под лупа т.нар. 
„Extra curriculum activities”. Какво ос-

тава за доброволчески инициати-
ви, които са не по-малко важни? 
Колко време остава за игра, чете-
не на книга, (не от списъка за учи-
лище) или просто за разговори със 
семейството, ходене на кино, рож-
ден ден... Не много! 

Не прекаляваме ли малко, или 
дори малко повече? Да, живеем в 

конкурентно време. Важни са знани-
ята, важни са и уменията, но много 
по-важно е друго – нормалното пси-
хическо развитие на детето, него-
вите социални контакти, връзката 
му със семейството и приятелите. 
Това са неща, които го изграждат 
като личност много повече от шко-
лите и частните уроци. Това са фак-
тори, които оформят неговото са-
мочувствие, уменията му за 
общуване, съответно за реализация 
и в личен, и в професионален план в 
бъдеще време. 

Какъв е изводът? Да се опитаме 
да намерим баланса или златната 
среда, да не се увличаме нито в 
едната, нито в другата крайност. 
Да, необходими са знания и умения, 
нека изберем тези, към които и де-
тето проявява интерес и ги посе-
щава с удоволствие. В учебната 
програма така или иначе има пред-
мети, които не са любими на дете-
то и то ги учи по задължение. 

A изборът ни е труден, защото 
предлагането е много голямо. 

Тук сме се опитали да предста-
вим една малка извадка от предло-
жения за извънкласни занимания за 
деца в училищна и гимназиална въз-
раст. 

Извънкласната 
дейност - това е 

нерагламентирана 
дейност, 

изразяваща се в 
провеждането на 

целенасочени 
занимания на 
учениците в 
извънучебно 

време



Езикови школи 
Езиковите школи са станали 

толкова много в България, че може 
да намерите, както се казва – „на 
всеки ъгъл“. Разбира се, търсенето 
определя предлагането и затова 
са толкова много. Както във всеки 
бранш, така и тук има няколко 
много популярни и разпознаваеми, 
като вече всеки сам за себе си 
трябва да определи дали брандът 
определя качеството или не.

При всички случаи е хубаво да 
бъде записан някакъв език да се 
учи постояно. Вече в този кос-
мополитен свят и тези отворени 
граници езикът е абсолютно за-
дължителен. При това вече ан-
глийския се приема, че се знае "по 
подразбиране" или както се казва 
– задължен си да го знаеш и вече се 
търси втори език. Това е и някой 
ден, ако човек търси работа. Все-
ки гледа езиците. Затова е хубаво 
да се учат езици постоянно – ан-
глийският да се усъвършенства 
постоянно, както и да учим поне 
още един. Вече всеки според пред-
почитанията си. 

Центрове  
по визуални изкуства

Визуалните изкуства някак се 
промъкнаха в последните години и 
станаха много важни за всеки 
творец. Дори вече има цели бака-

лавърски програми в университе-
тите по визуални изкуства. Те мо-
гат да са от всякакво естество 
– реклама, анимация, фотография, 
графичен дизайн, кино и телеви-
зия. Цялата тази дейност е за 
по-творческите хора. Хората, 
които постоянно искат да тво-
рят, не ги свърта на едно място и 
мечтаят да направят света ни 
по-красив. Творчеството обаче 
също трябва постоянно да бъде 
подхранвано и да му се пускат им-
пулси. Затова е хубаво да правим 
всяка седмица нещо в тази насока, 
а какво по-хубаво от един център 
по визуални изкуства?

Центрове по  
танцови изкуства и музика

Едно от най-обичаните неща 
сред тинейджърите са танците и 
съответно музиката. Всеки е със 
слушалки на ушите и ритмично 
танцува на любима песен. Мнозина 
изпитват огромно влечение към 
танците и музиката. На някои им 
се отдава да усещат движенията, 
да се слеят с музиката и да да 
освободят душата си. Това всич-
кото го правят чрез танц. А тан-
цови зали много и почти всичките 
са пълни. Всеки иска да танцува и 
да се забавлява.

Музикалните формати в Бъл-
гария, от друга страна, показват, 

че много младежи мечтаят да 
станат певци и умеят да пеят 
правилно. Някои са природно нада-
рени, други ходят от години на 
вокални педагози, но при всички 
случаи пеенето трябва да бъде 
тренирано. Затова е хубаво да 
пеем редовно и да намерим пра-
вилното място за това. Вече въз-
можности много, само желание да 
има.

Спортни клубове
Спортът е здраве. Всеки е ред-

но да спортува и затова е пълно 
със спортни клубове. Всеки може 
да запише какъвто и да е спорт. 
Има карти, които са неограничени 
за всеки един спорт от дадения 
клуб – днес можеш да си на един 
спорт, утре на друг. И така, дока-
то не намериш твоя любим спорт. 
С тези прекрасни удобства, би 
било престъпление да не спорту-
ваме, нали?

Школи по програмиране  
и роботика

Няма какво да се лъжем. Из-
куственият интелект е тема, 
която ни вълнува много, а в след-
ващите години ще ни вълнува 
много повече. Постоянно има фил-
ми, книги и коментари по тази 
тема. От Tesla и това, че колата 
ще се управлява самостоятелно 
през чипове, които ще се слагат 
по нас до роботи, които ще бъдат 
един ден сред нас. Всичко това 
вълнува нашето поколение и за-
това има школи по програмиране и 
роботика. Промяната идва от 
нас, идва от теб. Ако искаш да бъ-
деш част от най-голямата рево-
люция на човечеството, запиши се 
на такъв курс.

Театрални школи
Въпреки Холивуд и многото 

филми, театърът няма да умре. 
Той е жив, хората го обичат и той 
ще продължава да живее. Тайната 
е, че това е съвсем друго изку-
ство, което ти се случва на мо-
мента, усещаш енергията на хо-
рата, усещаш трудността на 
изпълнението. Затова театърът 
ще продължава да бъде жив. Може 
би в един момент форматът му 
ще бъде друг, но той ще живее. 
Ако искаш да се изявяваш на сцена, 
ако си артистичен, забавен и мо-
жеш да влезеш във всеки образ – 
то театърът е точно за теб!

Да, необходими са 
знания и умения, 

нека изберем 
тези, към които и 
детето проявява 

интерес и ги 
посещава с 
удоволствие
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И   
тази година 
кандидат-сту-
дентите имаха 
високи шансове 
за прием в бъл-
гарски висши 
учебни заведе-
ния. Причината 

– увеличен брой на места за прием 
на студенти в някои университети, 
а в други – запазен от миналата го-
дина (когато отново местата бяха 
почти колкото завършилите гимна-
зия). Тази година числата са следни-
те: общо 54 731 места в държавни и 
частни университети за 56 737 
младежи, завършили средното си 
образование в началото на лятото. 
Местата в програмите, финансира-
ни от държавата, са 38 704 (с 340 
повече от миналата година).. 

материал на Милена Узунова
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БълГарИя: 
кандидатстудентска кампания 2018
Най-желаните специалности

Промени в държавното обучение
Тази година се наблюдава намаляване на местата държавна поръчка за специ-

алности по икономика, администрация и управление, макар и това да са направ-
ленията с най-голям брой студенти. За сметка на това държавата увеличи 
местата за определените от нея приоритетни специалности като педагоги-
ка, физически и химически науки, инженерни науки, биология и изкуства. От 2018 
година Софийският университет, който традиционно приема най-много пър-
вокурсници в страната, реши да прекрати приема за специалностите Медици-
на и Обществено здраве. Впоследствие обаче вузът промени решението си, 
защото без новоприетите студенти щеше да губи голяма сума субсидии от 
държавата всяка година. Затова в крайна сметка СУ обяви 80 места в специал-
ност Медицина, изпитите за която тази година бяха организирани от Меди-
цинския университет. 

Тенденция  в държавното образование е и свитият прием в икономически 
специалности. Все по-малко места за прием на първокурсници отпускат УНСС, 
Стопанската академия в Свищов и Икономическият университет във Варна. 
Техническият университет в София също свива приема в специалностите по 
управление, но за сметка на това Техническият университет в Габрово приема 
повече студенти тази година, тъй като правителството стимулира допълни-
телно обучението в по-изостаналите икономически райони. Друга промяна е, 
че в цялата страна вече няма да се преподава специалност Право в задочна 
форма на обучение, а само в редовна.

Обучението по туризъм в морските ни градове Варна и Бургас се радва на 
повече финансиране от държавата и увеличен прием на първокурсници. Бройки-
те за професионален бакалавър и бакалавър по туризъм в Бургас са почти два 
пъти повече от миналата година, а в Икономическия университет във Варна 
местата в тази специалност са със 160 повече.

Най-популярните специалности
Общо 7104 младежи са подали документите си за прием в Алма Матер, който 

обяви 6388 свободни места за първокурсници за учебната 2018/2019 година.  В 
последните години една специалност на Софийския университет привлича 
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Намаляват 
местата 

за специалности 
по икономика, 

администрация и 
управление

най-много кандидат-студенти – 
това е Психология. Направлението не 
е сред приоритетните, обявени от 
правителството, но измества попу-
лярни алтернативи като Икономика 
и Право.  Кандидатстването става с 
оценките от дипломата за средно 
образование и приемен изпит, който 
обаче може да бъде заменен от оценка 
от матурата по български език и ли-
тература или чужд език.

На второ място е специалност Ко-
муникационен мениджмънт към Фа-
култета по журналистика и масова 
комуникация – една от новите бака-
лавърски програми на Софийския уни-
верситет, обучението за която ще 
започне през тази учебна година. Спе-

циалността е създадена с цел да от-
говори на новите тенденции в паза-
ра на труда, които изискват 
компетенции в различни сфери. За-
това и обучението обхваща освен 
областта на комуникациите – жур-
налистика, аудиовизия, медии, и сто-
панските, юридическите и информа-
ционните науки.

Гладът за ИТ специалисти и всеиз-
вестният факт за високите им за-
плати определя и големия интерес 
към специалностите в ИТ сектора 
като Компютърни науки, Софтуерно 
инженерство, Информационни сис-
теми и Информатика. Това са и след-
ващите най-желани специалности в 
СУ. Приемът за тях обаче е сравни-
телно по-труден, тъй като включва 
изпит по математика или оценка от 
матура по математика – и двете 
опции се славят с трудността си и с 
почти задължителната извънкласна 
подготовка за успешното им преми-
наване.

Сред най-желаните специалности 
в СУ са и филологиите и по-специал-
но Българска филология и Английска 
филология, както и Социология и 
Публична администрация, която се 
нарежда на трето място по брой 
кандидатствали. 

Очертава се да има и повече педа-
гози. Тази година в Пловдивския уни-
верситет специалност Начална и 
предучилищна педагогика е най-же-

ланата специалност, за която сред-
но трима кандидати се борят за 
едно място. Тенденцията за наплив в 
педагогически специалности в по-
следните години е следствие от по-
степенното увеличаване на доходи-
те в учителската професия. В 
Пловдив стремежът към ИТ кариера 
също е валиден, а след компютърни-
те специалности се нарежда и психо-
логията.

Икономическите специалности 
остават сред най-търсените в спе-
циализираните университети като 
УНСС, но най-вече в програмите на 
частните университети, някои от 
които предлагат и сътрудничество 
с водещи международни универси-
тети.

Нови специалности в СУ
От тази година Софийският уни-

верситет предлага и 8 нови специ-
алности в бакалавърски програми. 
Освен Комуникационен мениджмънт 
това са две специалности в сферата 
на информационните технологии – 
Компютърно инженерство и Публич-
ни информационни науки. Наблюдава 
се и увеличаване на специалностите 
с чужди езици – История и чужд език, 
География и английски език, Филосо-
фия на английски език и екзотичната 
Африканистика на английски език. 
Последната нова специалност е 
свързана с природните науки и се 
казва „Учител по природни науки в 
основна степен на образование”. 



Пътят на две ученички 
към световното висше 
образование

Петя Василева 
е дванадесетокласничка в елитна 
столична гимназия. Да се занимава с 
финанси е нейна мечта от години и 
затова от рано е проверила въз-
можностите за висше образование 
в най-добрите университети. На-
ред с отлична диплома и добри пре-
поръки, за да кандидатства й е не-
обходимо и високо ниво на владеене 
на английски език, което да докаже с 
езикв сертификат. Тя е избрала сер-
тификат САЕ, защото е безсрочен и 
познат в цял свят, и през цялата 
минала учебна година се е подготвя-
ла усилено за изпита в курсовете на  
Езиков и изпитен център АВО-Бел.

Двете момичета са вложили много 
усилия в подготовката за САЕ през 
изминалата година, явили са се за-
едно на изпита и ги срещаме в деня, 
в който получават своите серти-
фикати. 
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с подкрепата на 

Таня Тодорова 
е ученичка в 11-и клас и от  
години усилено учи англий-
ски, защото знае, че в наши 
дни да владееш езика вече не 
е само предимство, а необ-
ходимост. Още не е избрала 
университет, но знае, че 
накъдето и да се насочи сер-
тификат по английски на 
Университета Кеймбридж 
ще й помогне при   
кандидатстването.

да се объркаш. Но ако не се пла-
шиш, а помислиш малко, се сещаш, 
че тези неща си ги учила в курса и 
намираш правилния отговор.
А: Много ни помогна и това, че 
ходихме на още един допълните-

лен пробен изпит освен включения 
в курса. Друго си е да направиш 
абсолютно целия изпит за време-
то, което Кеймбридж дават, и да 
видиш какъв ще е резултатът, ако 
изпита се случва в момента. Така 
можеш да прецениш какво все още 
те затруднява и имаш време да 
поработиш допълнително. 

Момичета, виждам, че вече 
имате сертификати. Ще ми 
разкажете ли малко повече 
за подготовката си и самия 
изпит? С какъв резултат 
издържахте САЕ? 
А: Аз имам А – направо не мога да 
повярвам. Знаех, че съм издържала 
изпита, защото си проверих по-
сле отговорите в учебниците и 
интернет, но много се притесня-
вах с каква оценка ще е. Като си 
видях резултата в интернет, на-
право се развиках от радост.
В: Аз имам В, но не се изненадах, 
защото горе-долу това очаквах. 
Много съм доволна.

Труден ли ви се стори изпитът?
А: Ооо, определено е труден. Ни-
кой не трябва да си мисли, че може 
да се яви просто ей така.
В: Има много подвеждащи въпроси, 
особено при Reading-а. Дори да 
знаеш всичко, много лесно можеш 
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за предстоящите ви изпити 
за езиков сертификат

Изпитни практикуми

FCE, CAE, СРЕ, IELTS и TOEFL 

Практическа тренировка, фокусирана изцяло 
върху изпитния формат

Провеждане непосредствено преди 
основните изпитни сесии
Продължителност: 2 месеца
Удобно време за посещение 1 път седмично 
(събота или неделя)

Регистрирайте се онлайн на www.avo-bell.com

На всички, на които предстои явяване на изпити 
за сертификатите FCE, CAE, СРЕ, IELTS и TOEFL
АВО-Бел предлага:

▪ Да се запознаят с особеностите на всеки един  
 от изпитни компонени
▪ Да тренират знанията и уменията си за   
 справяне с изпитните задачи върху автентични  
 изпитни материали
▪ Да усвоят полезни стратегии за оптимално  
 представяне от преподаватели, запознати в  
 детайли с особеностите на изпита

От коя част на изпита се страхувахте най-много?
А: Ооо, аз – от Speaking-а. Страх ме беше, че от ужас ще забравя 
дума или израз, които знам, и после ще се ядосвам. Ходих на всички 
Клубове по разговорен английски през годината, а и до последно 
преди изпита двете се записвахме за консултации с английските 
преподаватели и се упражнавахме да говорим по снимки, както е на 
самия изпит. Това страшно много ми помогна. 
В: За САЕ е важно не само да разказваш какво има на снимката, коя-
то ти дават, а и да правиш предположения и да използваш всички 
сложни думи и изрази, които знаеш от курс. Преподавателите в 
курса и Клуба по разговорен английски ни научиха на различни 
стратегии как да активираме речника си и да се сещаме за правил-
ните изрази и думи, когато видим определен тип снимка. 

Къде смятате, че ще използвате сертификатите си?
А: Ще го използвам за кандидатстването в университет. Аз искам 
да уча бизнес и финанси и  много се надявам да ме приемат в Ан-
глия. Храсала съм си няколко от най-добрите университети там, 
но фаворит ми е University College of London. Миналата година мал-
ко се бях притеснила, тъй като в сайта на университета не наме-
рих информация дали приемат сертификат САЕ, а аз вече се под-
готвях за този изпит, но всички в АВО-Бел ме посъветва да пиша 
до Help Desk на университета и от там ми отговориха много из-
черпателно, че го приемат и даже с какви резултати.
В: Аз тази година съм в 11-и клас и все още се колебая какво точно 
ще кандидатствам, но със сигурност САЕ ще ми е полезен, накъде-
то и да се насоча. А и подготовката за него ще ми помогне за ма-
турата по английски в 12-и клас. Казаха ми, че задачите от мату-
рата са много близки до тези в изпит САЕ, така че се надявам, че 
ще се справя лесно с тях.

Смятате ли да продължите с обучението по английски?
В: Ооо, аз ще продължа със сигурност – даже вече съм се записала 
за СРЕ. Надявам се другото лято да се справя добре и с този из-
пит. 

Браво, момичета! Справили сте се отлично и ви желая 
още много успехи в обучението и в живота!

От 1990 година Езиков и изпитен център АВО-Бел подготвя ус-
пешно своите курсисти за изпитите, с които да заслужат 
най-престижните сертификати за владеене на английски език – 
сертификатите на Университета Кеймбридж. Като отворен из-
питен център на Cambridge ESOL АВО-Бел провежда изпитите за 
тези сертификати, както за свои курсисти, така и за външни 
кандидати в цяла България.

Тазгодишните изпитни сесии бяха поредното доказателство за 
стабилната подготовка, която курсистите получават в Изпит-
ните курсове и тренинги на АВО-Бел. Всички курсисти на АВО-
Бел, явили се на летните изпитни сесии на компютър и хартия 
през юни, юли и август издържаха успешно изпитите си и вече 
имат своите престижни и познати в цял свят Кеймбридж серти-
фикати по английски език.

За повече информация относно курсовете Изпитна подготовка:
www.avo.bg
Т:  0700 12 257;  0700 10 257
М: 0898 98 42 42; 0896 896 896



В 
началото на юни излезе последното издание на най-известната класация за световно образование – 
QS World University Rankings 2019. В следващите редове ще ви разкрием кои са първите университети 
в света и какви са тенденциите в световното образование според класацията.
Започваме с методологията, която класацията използва. Тя е базирана на 6 основни критерия, сред 
които академична репутация, репутация сред работодатели, международно присъствие. Всеки кри-

терий е с различна тежест, като първият изброен е с най-голяма (40%). Останалите фактори са свързани с брой 
преподаватели и студенти и влияние на изследователската дейност от университета. Класацията подрежда 
1000 университета в света от 85 държави.

Най-добрите университети във Великобритания: 

„мНеНИето" На класацИИте 

материал на Милена Узунова
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of Oxford и 
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of Cambridge 
безспорно са 

водещите 
институции във 
Великобритания
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Участниците 
в първите 10 са 

основно университети 
в лондон

какво е подреждането според другите 
класации

Другата най-популярна класация за междуна-
родно образование – Times Higher Education 2018, 
класира най-добрите университети във Велико-
британия по много подобен начин. University of 
Oxford и University of Cambridge безспорно са во-
дещите институции във Великобритания и тук 
заемат първите две места. Останалите в топ 5 
са основно университети в Лондон, а именно  
Imperial College London на трето, University 
College London на четвърто и  London School of 
Economics and Political Science на пето място. 
Участниците на останалите позиции до топ 10 
са почти същите, с изключение на шотландския 
University of Glasgow, който заема по-предно мяс-
то от University of Warwick.

Три университета в Шотландия попадат в 
първите 25 - University of Edinburgh, University of 
Glasgow и University of St Andrews, докато най-до-
брият университет в Уелс е Cardiff University на 
25-то място. За тези, които искат да учат в 
Ирландия, водещ в класацията е Queen’s 
University Belfast.

Съществува и класация, която подрежда уни-
верситети и програми единствено във Велико-
британия – The Guardian University Guide 2019. За 
разлика от останалите 2 класации, тази е пред-
назначена основно за студентите, пред които 
стои избор на университет във Великобрита-
ния. Критериите, по които се извършва подред-
бата, са важните за кандидат-студентите 
фактори като студентска удовлетвореност, 
качество на преподаване и шансове за намиране 
на добра работа след това. Според тази класа-
ция водещи отново са Кеймбридж и Оксфорд (с 
разликата, че тук Кеймбридж е на първо място), 
но в останалите първи места има съществени 
разлики. В топ 10 влизат имена като St Andrews, 
Loughborough, Durham, Bath и Lancaster. University 
of Warwick и Imperial College London също са част 
от водещите институции. 

Не забравяйте, че класациите се основават 
на различни критерии с различна тежест, зато-
ва нашият съвет към вас е да проследите фак-
торите, които за вас имат най-голямо значе-
ние и на тяхна база да откриете най-подхо- 
дящия университет. 

10. University of Warwick
Три места нагоре и позиция номер 54 се присъжда на University of 
Warwick, разположен в покрайнините на Ковънтри. Университе-
тът е един от членовете на престижния съюз Russel Group, обе-
диняващ 24 водещи научни центрове във Великобритания. 

9. University of Bristol
Университетът също е член на Ръсел групата и макар да е на 
по-ниска позиция от миналата година, все пак попада в първите 
10 в страната. Основан е през 1876 г. и името му се свързва с 13 
Нобелови лауреати.

8. London School of Economics and Political Science (LSE)
Университетът с фокус науки и социални специалности заема 
38-мо място в света и  е една от водещите институции според 
два от шестте фактора на класацията: репутация сред рабо-
тодателите и процент международни студенти.

7. King’s College London
Оставаме в Лондон с 31-вия университет в света – King’s College. 
Той се слави с програмите си в областта на медицината и е дом на 
най-старото училище за медицински сестри в света. Университе-
тът далеч не се изчерпва само с това и предлага огромен избор от 
бакалавърски и магистърски програми във всякакви направления.

6. University of Manchester
Университетът в Манчестър е с 5 места нагоре тази година и 
заема 29-то място в глобалната класация. Това е и британският 
университет с най-голяма студентска общност с над 40 000 
студенти, една четвърт от които са извън ЕС.

5. University of Edinburgh 
Пет места по-нагоре е и университетът в Единбург, който зае-
ма 18-то място в света. Това е един от най-старите шотланд-
ски институции, основана през 1582г., чието име се свързва с из-
вестни личности от британската история кат о Чарлс Дарвин, 
Александър Бел и Джоан Роулинг.

4. University College London (UCL)
UCL се класира на десето място в света и е един от най-голе-
мите британски университети с близо 40 000 студенти, от 
които 40% идват от чужбина. 

3. Imperial College London
Университетът запазва позицията си на осмия по ред в света и 
е най-високо оценената институция в Лондон тази година. Тя се 
слави с репутацията си в областта на науките, инженерството, 
бизнеса и медицината. Най-високите резултати университе-
тът бележи в категориите репутация сред работодателите и 
процент чуждестранни студенти.

2. University of Cambridge
Кеймбридж измества съперника си Оксфорд тази година и заема 
шестото място в света и второ сред университетите на ос-
тровната държава. Основан през 1209 г. и състоящ се от 31 от-
делни колежа, Кеймбридж е университетът на имена като Сти-
вън Хокинг, Исак Нютон и Ема Томпсън. 

1. University of Oxford
Номер едно сред британските университети тази година е Окс-
форд, който заема почетното пето място в световната класа-
ция. Оксфорд се слави с отличната си репутация сред академич-
ните и професионалните среди. Това е и най-старият 
университет в англоговорещия свят.



А
ко през тази учебна година сте в 10-и, 11-и или още повече 12-и клас, вероятно основните въпро-
си, които ви интересуват, са: Къде да продължите образованието си и/или какво да следвате и 
как ще се реализирате? Тук на помощ идват изложенията за образование в чужбина. Неведнъж сме 
ви съветвали да не пропускате възможността да ги посетите. Независимо дали става въпрос за 
средно образование, бакалавър или магистър. 

На изложенията ще получите възможността да се срещнете лично с представители на водещите универ-
ситети от Европа и света и да им зададете всички въпроси, които ви вълнуват. За да ви улесним, съставих- 
ме списък на предстоящите изложения за международно образование в страната заедно с местата и часо-
вете им на провеждане. На тези събития ще получите необходимата информация за образованието в 
чужбина, за да направите най-правилния избор на дестинация, учебно заведение и специалност.

ИзложеНИя 

Ето и графика на изложенията:

Сезон еСен 2018

Дата Изложение Град Място Организатор Линк

СОФИЯ

29 - 30-и  
септември  
10.00 - 17.00 ч.

Световно  
образование София хотел Маринела Интеграл www.world-education.eu

29-и септември 
10.00 - 18.00 ч. 

Европейско  
образование София Хотел Интер-

Континентал Едланта www.evropeiskoobrazovanie.
com

11-и октомври    
10.00 - 14.00 ч.

Международно 
изложение за  
университети

София
Англо- 
Американско 
училище

Student 
Recruitment 
Tours

www.srt-fairs.com

13-и октомври         
11.00 - 17.00 ч.

Дни на  
Италианското 
образование 

София Интерпред СкайЛайнс www.studyinitaly.bg

13-и октомври         
10.00 - 15.00 ч.

Ден на  
холандското  
образование

София Парадайс  
Център, ет. 3 Unify www.unify.bg

20-и октомври   
11:00 - 17:00 ч.

Study UK -  
образование във  
Великобритания

София
София Хотел 
Балкан /бившия 
Шератон/

British Council www.britishcouncil.bg/en/
study-uk/exhibition

26 - 27-и  
октомври

Салон "Обучение и 
професионална 
реализация"

София Гранд Хотел 
София

Френския 
институт в 
България

www.institutfrancais.bg/
campus-france-bulgaria/
saloni
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ИзложеНИя 
10-и ноември       
11.00 - 16.00 ч.

Средно  
образование в 
чужбина / Boarding 
Schools Fair

София хотел Хилтън Едланта и 
СкайЛайнс www.bsfair-bg.com

20-и ноември    
10.00 - 14.00 ч.

Форум -  
Магистърски 
Програми

София
Joy Station / 
Студентски 
град

MASTER AND 
MORE EU www.master-and-more.eu

24-и ноември        
10.00 - 15.30 ч.

ACCESS MBA  
One-to-One София Хотел Интер-

Континентал Advent Group www.accessmba.com/
events/city/sofia

25-и ноември        
11.30 - 18.30 ч.

ACCESS Masters 
One-to-One София

Национален 
дворец на  
културата

Advent Group www.accessmasterstour.
com/events/city/sofia

БУРГАС

1-и октомври      
11.00 - 18.00 ч.

Европейско  
образование Бургас Гранд Хотел 

Приморец Едланта www. 
evropeiskoobrazovanie.com

3-и октомври      
11.00 - 18.00 ч.

Световно  
образование Бургас Гранд Хотел 

Приморец Интеграл www.world-education.eu

ВАРНА

28-и септември    
11.00 - 18.30 ч.

Световно  
образование Варна хотел Черно 

море Интеграл www.world-education.eu

2-и октомври      
11.00 - 18.00 ч.

Европейско  
образование Варна хотел Черно 

море Едланта www.
evropeiskoobrazovanie.com

14-и октомври    
12.00 - 16.00 ч.

Дни на  
Италианското 
образование 

Варна хотел Графити СкайЛайнс www.studyinitaly.bg

16-и октомври   
11.00 - 16.00 ч.

Ден на  
холандското  
образование

Варна Суис Бел Хотел 
/бивш Димят/ Unify www.unify.bg

11-и ноември       
11.00 - 16.00 ч.

Средно образова-
ние в чужбина /
Boarding Schools 
Fair

Варна хотел-галерия 
Графит

Едланта и 
СкайЛайнс www.bsfair-bg.com

СТАРА ЗАГОРА

14-и октомври         
10.00 - 15.00 ч.

Ден на 
холандското  
образование

Стара 
Загора хотел Верея Unify www.unify.bg

ПЛОВДИВ

1-и октомври      
11.00 - 18.00 ч.

Световно  
образование Пловдив Гранд Хотел 

Пловдив Интеграл www.world-education.eu

РУСЕ

15-и октомври   
11.00 - 15.00 ч.

Ден на  
холандското  
образование

Русе хотел  
Космополитън Unify www.unify.bg



Корените на съвременните биотехнологии могат да се про-
следят сто години назад в работата на Луи Пастьор, Робърт 
Кох и Грегор Мендел. Докато Пастьор и Кох полагат основите 
на съвременната наука микробиология, Мендел е първият учен, 
който описва законите на генното онаследяване. Много учени 
допринасят за напредъка на познанието в тази област.
 

В крайна сметка, този напредък води до откриването на 
дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) в началото на 50-
те години на 20-ти век като основен материал на цялата ге-
нетика. Скоро след това Джеймс Уотсън и Франсиз Кларк пър-
ви определят структурата на ДНК. Откриването на 
структурата на ДНК прави възможно прякото въздействие 
върху генетичните модели.

Техниките за въвеждане на чужди гени в бактерии били раз-
работени за първи път в началото на 70-те години на 20-ти 
век от няколко лаборатории в различни университети, вклю-
чително в Калифорнийския университет в Сан Франциско, в 
Станфорд и в Харвард. Тези разработки създават условията 
за възникване на биотехнологичната революция.

Днес на биотехнологиите се възлагат големи надежди за по-
лучаването на алтернативни хранителни вещества, лекар-
ствени субстанции и ваксини от модифицирани за целта ми-
кроорганизми. В последните години усилено се работи и в 
областта на растителните и ДНК рекомбинантните био-
технологии.
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Биотехнологии 
материал на Борислав Борисов

развитите държави 
отпускат щедрите 

средства за 
проучвания и 

предоставят силни 
програми по 

Биотехнология със 
задължителните 

опции за 
практическа работа 
по изследвания и 
внедрявания на 

иновации

История на биотехнологиите
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Какво точно са  биотехнологиите?
Биотехнологии, от „био”(живот) и технологии, което ще рече 

действия от човешка страна, е термин за означаване въздействието 
на хората върху живи организми и произтичащите от това послед-
ствия – продукти, наука, учебни дисциплини и т.н. Специалността Био-
технологии е едно от тези „последствия” и както можете да се досе-
тите подготвя кадри за този динамично разрастващ се сектор.

Тази специалност е „сплав” от биология, химия и инженерни науки. 
Ето защо обучението по тази специалност преминава през изучаване-
то на много дисциплини в тези насоки. 

Можете да получите дипломи от всички степени – бакалавър, ма-
гистър, доктор. Биотехнологиите са динамично развиващ се сектор, в 
който конкуренцията е сериозна и вечно се очаква поредният пробив, 
поредното откритие, ето защо е добре да получите възможно най-ви-
соката образователна степен, ако искате да градите кариера.

Биотехнолозите се реализират в държавния и частния сектор в 
сферата на хранително-вкусовата промишленост, земеделието, меди-
цината, индустрията, също така могат да се занимавате с научноиз-
следователска дейност. 

тази специалност 
е „сплав” 

от биология, химия 
и инженерни науки. 

ето защо 
обучението по тази 

специалност 
преминава през 
изучаването на 

много дисциплини 
в тези насоки

Къде да учим в България
Биотехнологии е специфична специалност, в която, оказва се, гръмкото име на университета често не иг-

рае роля, ето защо търсете програма и място, което отговаря на предпочитанията ви и според езика, кой-
то владеете, а впоследствие можете да специализирате на различни места.

Кандидатстването за тази специалност не се отличава с някаква специфика. Добре е да имате високи 
оценки по химия, биология и математика. Все пак трябва да знаете, че селекцията дори в не толкова прес-
тижните вузове е сериозна. Относно таксите – Биотехнологии е перспективна и атрактивна специалност, 
но не и скъпа. Там, където има различно таксуване според специалностите (САЩ, Канада), тя е по-скоро сред 
средно оценените.

Химикотехнологичен и  металургичен  
университет, София (ХТМУ)
Специалност „Биотехнологии“

Завършилите специалност „Биотехнологии“ по-
лучават образователно квалификационна степен 
„Бакалавър“(4 г.) и професионална квалификация „ин-
женер“. Предлага се и магистърска степен (2 г.). Кан-
дидатства се с диплома за средно образование (под 
внимание са оценките по биология) и конкурсен из-
пит по химия.

СУ „Св. Климент Охридски”, София
Софийският университет предлага бакалавър-

ска (4 г.) и магистърска диплома (3 семестъра) по 
специалността, към Биологическия факултет. Бака-
лавърската степен е в редовна и задочна форма, а 
магистратурата само в редовна.

Аграрен университет, Пловдив
В специалността Агрономство (Растителни био-

технологии) се подготвят специалисти с агрономиче-
ски познания и практическа насоченост в областта 
на растителните биотехнологии. Предлага се бака-
лавърска диплома, обучение в редовна форма от 4 
години и магистърска програма по Растителни био-
технологии в редовна и задочна форма (1-2 години). 
Кандидатства се с диплома за средно образование и 
резултати от зрелостните изпити.

Университет по хранителни технологии, 
Пловдив 

Предлага бакалавърска (4 г.) и магистърска (2 г.) 
степен в редовна и задочна форма. Кандидатства се 
с диплома за средно образование и кандидатсту-
дентски изпити по математика, химия и опазване на 
околната среда. 



Биотехнологии 
не е сред 

най-разпространените 
специалности, 

но тенденцията 
е да се предлага от 
все повече вузове

Ето и някои конкретни университети, които залагат много 
на биотехнологиите:

Royal Institute of Technology, Швеция
Предлага магистърска програма на английски език. Безплатна е, но с 

високи изисквания.
Магистратурата е двугодишна с два фокуса: молекулярна биотех-

нология и индустриална биотехнология. За да имате шанс, трябва ба-
калавърската ви дипломата да е максимално съответстваща на дисци-
плините и с доста висок общ успех.

 Uppsala University, Швеция
Магистърска програма по Приложна биотехнология от две години 

на английски език. Тук искат документ за удостоверяване владеенето 
на езика, но не е уточнен вида и резултатите. Останалото е ясно – ба-
калавърска диплома по биология, биотехнологии, химия, фармация или 
сродни, разбира се, с отлични резултати по специалните предмети.

University of Glasgow, Шотландия
Добър университет, предлага добри бакалавърски и магистърски 

програми по Биотехнологии и то безплатни, ако се запишете в служба-
та SAAS (Student Awards Agency for Scotland).

Като цяло…
Биотехнологии не е сред най-разпространените специалности, но 

тенденцията е да се предлага от все повече вузове. Може да я търсите 
в технически университети и институти, във факултетите по ес-
тествени науки или биология. За да запишете магистратура, преди 
това трябва да имате подходящата бакалавърска диплома. И още – 
Биотехнологии не е специалност, за която се кандидатства по някакъв 
по-различен начин, но може би е малко high selective , т.е. със завишени 
изисквания за прием. Това е така, защото обучението е тежко, а и 
коства консумативи (работи се в лаборатории, ползват се химикали). 
Доста завишени са критериите за прием в престижните университе-
ти, които не таксуват студентите си. Не забравяйте, че добри дър-
жавни университети в Германия, Австрия, Швейцария, Шотландия и 
Франция предлагат образование на доста ниски цени, дори безплатно, 
както е и в Скандинавските страни.

Дипломата по Биотехнологии открива добри перспективи за ус-
пешна кариера, защото тепърва започва възхода на биохраните, биого-
ривата и биотехнологиите.

Реализация
Завършилите ОКС „Бакалавър”, специалност Биотехнологии в СУ „Св. 

Климент Охридски” получават професионална квалификацията биотех-
нолог. Те могат да работят като специалисти с висше образование в 
различни научно-изследователски институти и центрове, където се 
извършват изследвания, свързани с биологичната трансформация на 
суровини и материали и получаване на биопродукти; научно-изследова-
телски, контролни и производствени звена на биотехнологичната, хи-
мическата и фармацевтичната промишлености; в национални и между-
народни институции с управленски или контролни функции в 
различните сфери на биотехнологиите.
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Къде да учите в  
чужбина

Тук основен ориентир може 
би трябва да е икономическият 
потенциал на държавата, в коя-
то бихте следвали. Накратко 
казано, близко до разума е, че 
развитите държави отпускат 
щедрите средства за проучва-
ния и предоставят силни про-
грами по Биотехнология със за-
дължителните опции за 
практическа работа по изслед-
вания и внедрявания на инова-
ции, без които дипломата ви по 
тази специалност може да се 
окаже трудно приложима. Специ-
фиката на тази специалност оп-
ределя голямото значение на 
възможностите, които предос-
тавя всеки университет, на 
студентите по Биотехнологии 
за практическа работа и след-
дипломно развитие.

Сред препоръчваните в Ев-
ропа държави, в които универси-
тетите предлагат добри про-
грами по Биотехнологии, са 
Великобритания, Германия и Хо-
ландия. Франция и Швеция също 
набират скорост, а в световен 
план САЩ, Канада и Япония 
предлагат силни програми и от-
лични възможности за извършва-
не на научноизследователска ра-
бота. 
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Кристал Вижън, овлажняващи капки за 
очи, се препоръчват при сухота, умора и 
дразнене в очите.

 Подходящи за употреба при:
–  продължителна работа пред компютър;
–  продължителен престой в помещение с 

климатик;
–  по-дълго четене и гледане на телевизия;
–  продължително шофиране;
–  прах, дим, студ, вятър, сух и горещ въздух;
–  използване на контактни лещи и др.

 Поставят се по 1-2 капки в засегнатото 
око 3-4 пъти на ден или колкото често е 
необходимо.

 Не съдържат бензалкониев хлорид и могат 
да се използват с всички видове контактни 
лещи.



...
Биотехнологията в България 
е слабо развита, няма големи 
инвеститори!

Симеон Ралчев 
е студент трета година в Софийския университет със специалност 
„Биотехнологии“.

Как реши да изучаваш тази сложна специалност – „Биотехнологии“?
В училище един от малкото предмети, които ми вървяха, беше биология-

та. Въпреки че всички около мен ме разубеждаваха да запиша биология, аз не се 
отказах. Когато започнах да разглеждам специалностите, свързани с биология 
обаче, бях леко разочарован, тъй като с повечето от тях можеш да се развиеш 
в сфери, които аз лично не намирам за интересни. Това, разбира се, не се отнася 
за всички специалности. Има две специалности, които ярко се отличават от 
всички останали. Това са „биотехнологии“ и „молекулярна биология“. Специално-
стите са сходни и изучават идентични неща, но в крайна сметка избрах био-
технологии, защото според мен това е науката на бъдещето, тъй като само 
думата „технологии“ в името подсказва, че е доста повече в крак с времето. 
Все пак в ерата на технологиите и технологичните открития, комбиниране-
то им с науката, която ни учи как работи всичко живо, нямаше как да не ме 
впечатли.

Ако трябва да обясниш на някой, който няма идея какво е  
„Биотехнологии“, как най-просто би му обяснил?

Въпреки сложното си звучене, процесът биотехнология е изключително 
прост. Това е всеки един процес, при който от начален продукт, с помощта на 
жив отганизъм, се получава друг краен продукт. Пример за това е приготовле-
нието на кисело мляко или бира. Биотехнологията обаче може да се занимава и 
с доста по-сложни процеси, като например производството на биодизел, био-
нични крайници, подобряване на качеството на храни и почви. В бъдеще, с раз-
витието на технологиите ще бъде възможно дори да модифицираме гените 
на фетуси, за да предотвратим възможностите за развитие на различни ви-
дове болести.

 В тази специалност трябва да разбираш от много науки…  
Сякаш студентите се превръщат в малки гении…

Донякъде съм съгласен, тъй като специалността наистина обхваща доста 
различни науки, но от друга страна всички неща са свързани помежду си. Някои 
от предметите са просто за да ни помогнат да се научим да мислим, а не за-
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интервю на Борислав Борисов

В крайна сметка 
избрах 

биотехнологии, 
защото според 

мен това е 
науката 

на бъдещето



щото ще ни бъдат полезни занапред 
(говоря за математика). Цялостно 
обаче с всички раздели на основните 
науки, като например изучаването на 
седем различни вида химия засега, до-
пълнени с предмети, тясно свързани 
със специалността, не ни остава из-
бор освен да се превърнем в гении.

Кой е най-големият скок в  
биотехнологиите в света  
към момента?

Развитието на биотехнологиите 
е започнало преди много години, като 
тогава разбира се хората не са знаели, 
че това е биотехнология. Първите 
стъпки могат да се наблюдават още 
преди седем хиляди години с измисля-
нето на бирата. В днешно време от-
критията, които правим, са доста 
по-сложни и оказват сериозно влия-
ние върху живота ни. Примери за 
това са създаването на технология-
та CRISPR, която позволява модифи-
цирането на дадени гени или произ-
водството на биодизел, който много 
хора смятат за горивото на бъдеще-
то, тъй като се произвежда от пре-
работени зеленчуци и растителни 
масла и може да се използва както 
самостоятелно в дизелови двигате-
ли, така и смесен с петролни горива. 

Друг плюс е, че не замърсява околна-
та среда.

В България специалността до кол-
ко е развита? Има ли много желае-
щи за нея?

За жалост в България специал-
ността не е много развита, тъй 
като няма кой да финансира голе-
мите проекти. Въпреки това обаче, в 
последните години, с помощта на 
средства от ЕС и частни фирми, на-
блюдаваме постепенно развитие. 
Това, комбинирано с факта, че бълга-
рите са се доказали като изключи-
телно добри учени в тези среди, било 
то в България или в чужбина, ми дава 
надежда, че имаме шанс да станем 
едни от добрите. Обратно на разви-
тието, интересът към специал-
ността в последните години намаля-
ва, тъй като в днешно време 
повечето хора избират да следват 
хуманитарни или формални науки. Не 
трябва да забравяме обаче, че всъщ-
ност природните науки са тези, кои-
то ни помагат да разберем как рабо-
ти света около нас и как можем да го 

В бъдеще, 
с развитието 

на технологиите, 
ще бъде възможно 

дори да 
модифицираме 

гените на фетуси, 
за да 

предотвратим 
възможностите 
за развитие на 

различни видове 
болести

подобрим с помощта споменатите 
горе.

Какви са перспективите като за-
вършиш? Какво можеш да рабо-
тиш?

Вариантите са много в зависи-
мост от това в коя област на био-
технологиите искаш да специализи-
раш. Специалността се разделя на 
пет основни групи. Те са зелена био-
технология, която се занимава с про-
изводството и оптимизирането на 
почви, торове и горива; бяла или още 
индустриална биотехнология; синя, 
която се се фокусира над експлоата-
ция на морските ресурси; жълта, коя-
то се занимава с производството и 
подобрението на храни и напитки, и 
последната червена биотехнология, 
която се фокусира на производство 
и оптимизация на лекарства. Във 
всяка една от горните сфери въз-
можносите за развитие са много, 
като някои от тях дават възмож-
ност да се докажеш като име в све-
товен мащаб, дори и от малка стра-
на като нашата.
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 интериорен 

дизайн 
материал на Милена Узунова
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28 Интериорният  дизайн 

е област на архитектурата, която се занимава с планирането и 
промяната на вътрешните пространства на всякакъв тип сгради.  
За разлика от архитектурата, интериорният дизайн не се занима-
ва с планирането на цялата сграда от гледна точка на строител-
ството и в контекста на градската среда, а в планирането на въ-
трешните пространства в детайли. Интериорният дизайн се 
отнася до потребностите на крайните потребители в построе-
ните жилищни сгради, офиси, търговски пространства.  

Защо да уча Интериорен дизайн?
Изучаването на интериорен дизайн поставя основите на вълнува-
ща кариера, особено подходяща за хора, които обичат да създават 
и да превръщат празните пространства в очарователни помеще-
ния. Специалността и професията определено изискват голяма 
доза креативност и вдъхновение, но също и умело осъществяване 
на абстрактни идеи в конкретни резултати. Много често специа-
листите в областта разполагат с ограничени ресурси, затова и 
интериорният дизайн изисква комбинация от въображение и тех-
нически умения. Разбирането на материалите, текстурите и деко-
рите е съчетано с техническо рисуване, използване на специални 
софтуерни програми и не на последно място, умения за продаване 
на услугата. 

Интериорните дизайнери са обвързани с предизвикателни и инте-
ресни проекти, които са от различно естество всеки път – от 
проекти на офиси до жилища, ресторанти и хотели. Това означава, 
че  работата ви ще е разнообразна и няма да ви доскучае лесно.  
Професията на интериорния дизайнер е свързана и с пътувания и 
много срещи с клиенти, а много често специалистите практику-
ват на свободна практика. Връзката с клиента е много важна за 
работата на един интериорен дизайнер - той трябва да може не 
само да разбере предпочитанията на клиента си, но и да ги дораз-
вие, моделира и ако се налага, да ги промени. Не на последно място, 
работата съчетава престой в офис и навън – чудесна комбинация 
за съвременния млад специалист. 

 движещият фактор 

на съвременния бизнес

Какво се изучава

Визуални изкуства

Интериорна графика

Дизайн на жилищен интериор

Архитектурно проектиране

Интериор на търговски обекти

Компютърно проектиране 
на триизмерни обекти

Съоръжения за спорт

Дизайн на градска среда

Продуктов дизайн
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Къде да уча в България
Образователните програми по интериорен ди-

зайн в България не са много, но за сметка на това 
съществуват редица специализирани професионал-
ни курсове от частни колежи и учебни центрове. 
Ето и някои от местата, където може да учите 
Интериорен дизайн в страната:

Нов български университет, София
Бакалавърска програма „Интериорен дизайн” с про-
дължителност на обучение 4 години. Приемът се 
осъществява чрез приемния изпит на НБУ и оценки 
от дипломата за средно образование.

Национална художествена  
академия, София
Магистърска програма „Интериорен и екстериорен 
дизайн” с продължителност на обучение 3 семестъ-
ра и редовна форма на обучение. Магистърът за-
вършва с  подготовка и защита на дипломна рабо-
та. Приемът се извършва чрез конкурсен изпит, 
който се състои в събеседване с кандидатите и 
обсъждане на представеното от тях портфолио.

Варненски свободен    
университет, Варна
Магистърска програма „Интериорен дизайн” с про-
дължителност 2 семестъра за бакалври и/или ма-
гистри от специалности, свързани с дизайна. Про-
грамата е в редовна форма на обучение и завършва 
със защита на дипломна работа. Приемът се из-
вършва след конкурсен изпит – събеседване.

Лесотехнически университет, София
Бакалавърска и магистърска програма „Инженерен 
дизайн (Интериор и дизайн за мебели)” в редовна 
форма на обучение с продължителност съответно 
8 и 3 семестъра. 

Колеж „Омега”, София
Специалност „Интериорен дизайн” – двугодиш-

но професионално обучение в задочна форма. Успеш-
ното завършване на програмата дава квалифика-
ция професия „дизайнер”- трета степен на 
професионална квалификация с лиценз от Национал-
на агенция за професионално образование и обуче-
ние.

 движещият фактор 

на съвременния бизнес

Къде да уча в чужбина
Специализираните програми по интериорен 

дизайн са много по-разпространени в чужбина от-
колкото у нас. Извън пределите на страната ще 
намерите разнообразие от бакалавърски и магис-
търски програми с различна продължителност и 
такси. Интериорният дизайн като част от спе-
циалностите по изкуства и архитектура 
предполага най-престижни програми в профили-
раните дизайнерски висши училища в Италия, 
Франция, САЩ. Класациите показват, че едни от 
най-добрите опции са университети във Велико-
британия и скандинавските държави, които са 
известни със съвременните минималистични тен-
денции в архитектурата и дизайна. 

Водещи университети в Европа
Място 
в  
света

Университет Държава

1. 1.
Royal College of 
Art

Великобритания

2. 5.
Politecnico di 
Milano

Италия

3. 6.
University of the 
Arts London

Великобритания

4. 9. Aalto University Финландия

5. 12.
Goldsmiths, 
University of 
London

Великобритания

6. 16.
The Glasgow 
School of Art

Великобритания

7. 24.
Design Academy 
Eindhoven

Холандия

8. 27.
The Royal Danish 
Academy of Fine 
Arts

Дания

9. 34.
Loughborough 
University

Великобритания

10. 36.
University of 
Oxford 

Великобритания

Източник: QS World University Rankings by Subject 2018

Водещи университети в САЩ 

Място в 
света

Университет

2.
Parsons School of Design at The New 
School

3. Rhode Island School of Design

4. Massachusetts Institute of Technology

7. Pratt Institute

8. School of The Art Institute of Chicago

Източник: QS World University Rankings by Subject 2018
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Кандидатстване и такси за обучение
Кандидатстването за Интериорен дизайн в чужбина обикнове-

но изисква стандартния набор от документи. Според избраната 
програма ще ви е необходим сертификат за владеене на чужд език 
(най-често английски – IELTS, TOEFL, CAE).  Също така ще трябва да 
представите диплома за завършено средно образование (за бакала-
върските или диплома за завършен бакалавър за магистърските 
програми. Добре е да сте подготвени и с препоръки от преподава-
тели и мотивационно писмо, а някои университети могат да изис-
кват и артистично портфолио или интервю по телефона или по 
скайп.

Таксите за обучение са в голям диапазон според избраната дес-
тинация и университет. Традиционно университетите в САЩ и 
Великобритания, както и специализираните частни училища по ди-
зайн в Италия, Франция изискват най-високите такси. Съществу-
ват и по-достъпни алтернативи като програмите в скандинавски-
те държави, които са безплатни за студенти от ЕС. Холандските 
университети също са подходяща алтернатива.

той трябва 
да може не само 

да разбере 
предпочитанията 

на клиента си, 
но и да ги 
доразвие, 
моделира 

и ако се налага, 
да ги промени

Кариерна реализация
Както в България, така и навсякъде по света архитектурата и интериорният дизайн преливат едно в друго и вза-

имно си влияят и допълват. Не е необходимо да си архитект, за да бъдеш интериорен дизайнер, но архитектурните 
умения определено са предимство. Дизайнери обаче могат да бъдат и хора от други професии - например художници, 
фотографи, хора с усет към творческата работа. 

Завършилите интериорен дизайн се реализират като дизайнери, консултанти и проектанти в рекламни агенции, 
дизайнерски и проектантски бюра. Освен общия интериорен дизайн, реализация се намира и в по-специализирани об-
ласти като дизайнер на мебели, дизайнер на осветителни тела, специалист по цветовете, текстурите и т.н. Профе-
сионалистите започват работа в дизайнерски студия, профилирани в предоставянето на такъв тип услуги, или в арт 
отделите на строителни компании и мебелни къщи. Специалността дава отлична възможност за дейност на свободна 
практика или основаване на собствен бизнес в областта. 

Интериорните дизайнери могат да специализират в дизайна на домашни или търговски помещения или и двете. В 
глобален мащаб последните тенденции в областта са т.нар. ергономичен дизайн и „зелен” дизайн. Ергономичният дизайн 
се отнася до създаването на пространства, особено работни такива, които допринасят за благосъстоянието на слу-
жителите, прекарващи цели дни в офиса. Екологичният дизайн пък включва употребата на възобновими и енергий-
но ефективни ресурси за създаването на природосъобразни пространства. 

Интериорните дизайнери притежават разнообразие от качества и умения, които ги 
превръщат в успешни специалисти и в други близки сфери като графичен ди-
зайн, моден дизайн, фотография. Овладяването на специализирани-
те софтуерни програми и технологии е прозорец към 
всякакви творчески професии, приложими в 
съвременния бизнес.
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Стани готов за истинската си кариера и 

призвание във Falmouth University
Falmouth в пет думи

общноСтта
Falmouth е динамична гостоприемна общ-
ност, а университетът е домакин на над 
5500 студенти от 100 различни държави 
от цял свят. Кампусите ни са място, къ-
дето хора от различни дисциплини и от-
дели работят заедно, за да създадат въл-
нуващи нови идеи, проекти, продукти и 
решения. Студентският ни съвет разпо-
лага с над 150 клуба, общества и възмож-
ности за доброволно включване, както в 
кампуса, така и с местни групи.  

авангардноСтта
Falmouth има над 120-годишна история, но 
курсовете ни са насочени към бъдещето. 
Съоръженията и класните ни стаи са на 
световно равнище. Преподавателите ни 
са тесни специалисти в индустрията. 
Всичко това говори, че университетът е 
в първите редици като образователна 
институция в сферата на креативните 
индустрии. Ние във Falmouth правим не-
щата наистина така, че студентите да 
придобият практически опит, докато 
учат. Със засиления акцент върху влияние-
то на иновациите, бившите и настоящи-
те студенти и преподаватели на 
Falmouth осъществяват много интересни 
проекти; печелят награди, получават ко-
мисионни, развивайки свои собствени биз-
неси. 
 
Културата
Графство Корнуол е известно със своята 
културна сцена, а Falmouth се намира точно 
в сърцето му. Регионът понастоящем е 
домакин на един от най-разнообразните, 
еклектични и завладяващи фестивални 
сцени във Великобритания, които се сла-
вят с най-големите музикални, филмови и 
театрални фестивали. Музика, театър, 
танци и комедия могат да бъдат открити 
и на малки и големи сцени, които са домакин 
както на местни, така и на национални и 
международни изпълнители. Отдавна про-
чут с артистичното си общество, реги-
онът разполага с изобилие от галерии и 
изложби, които си струва да бъдат видяни. 

Ако искате да бъдете част от приключението Falmouth, посетете ни на   
www.falmouth.ac.uk и се свържете с Chloé по e-mail: chloe.aubry@falmouth.ac.uk или в 
WhatsApp: 0044 7747 624 164.

ПЕйзажът
Не съществуват много университети, 
които разполагат с кампус само на пет 
минути пеша от плажа. Извън него оча-
рователната природа на Корнуол пред-
лага онзи вид красота, която е вдъхно-
вявала поколения наред творци. 
Назъбените скали, заоблените планин-
ски ливади и селскостопанските полета, 
които го заобикалят, са признати като 
забележителности със световно кул-
турно наследство.   

 Храната
Дали ще изберете свежи местни морски 
дарове, изобретателни вегански ястия, 
международни деликатеси или тради-
ционната „Cornish pasty“, което и да опи-
тате, Фалмът ще накара вкусовите ви 
рецептори да трептят. Храната в 
Корнуол е толкова добра, че по този 
повод се организират празненства ня-
колко пъти годишно – Фестивалът на 
стридите през октомври, Тридневен 
фест на храните и напитките 
(Porthleven Food Festival) през април и 
Коледният панаир в Padstow, които 
привличат едни от най-добрите нацио-
нални готвачи и производители.

A
dv
er
to
ri
al

бъдИ чаСт от Creative UK  
От реклама, изкуство и архитектура, 
през филми и мода, музика, театър, тех-
нологии и продуктов дизайн, Великобри-
тания заема водещи позиции. Креатив-
ните индустрии са най-бързо 
развиващият се сектор в британската 
икономика подобно на световните тен-
денции. Умението да мислиш, да съ-
трудничиш и да бъдеш иновативен ще 
бъдат ключът към успешната кариера в 
бъдещата икономика. Работните мес-
та ще изглеждат доста различно в бъ-
деще, където „креативността“ ще се 
свързва с наука и технология, освен как-
то досега с изкуството. Способността 
на хората, квалифицирани в производ-
ство, здравеопазване, технологии или 
инженерство, да дадат живот на свои-
те идеи, да бъдат „свързващ мост“ 
между традиционната работа и нова-
та икономика, ще бъде много високо 
оценена.
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...
При творческите професии  
е особено важно да  
обичаш работата си

Александрина Готева
е интериорен дизайнер и собственик на фирма за интериорно проектиране и 
авторски надзор „Ай Джи Дизайн“. Завършила е Националното училище по плас-
тични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“, т.нар. Художествена гимназия в 
Казанлък със специалност промишлен дизайн. Училището е много добро, с тради-
ции, високо качество на преподаване, включващо практическо обучение, добри 
преподаватели и база. Специалностите, които се изучават в националното учи-
лище са: Дизайн – с направления промишлен дизайн, пространствен дизайн и ре-
кламна графика; Изобразителни изкуства, с направления: живопис, скулптура и 
графика, и лютиерство, една рядка и интересна професия с 500 годишна тради-
ция – изработване на класически струнни инструменти. Процесът на обучение 
за професия лютиер се извършва в сътрудничество с фирма „Кремона България 
ЕООД“ . Не малка част от завършилите продължават обучението си в големите 
центрове на лютиерското изкуство в Кремона – Италия,  Мирекур –  Франция и 
Митенвалд – Германия. Образованието си продължава в Лесотехническия уни-
верситет, като завършва в първия випуск на специалност Интериорен дизайн. 
Докато учи в университета, вече работи във фирма Маркан – архитектур-
но-строителна компания, в която се занимава с интериора на обектите. Това е 
била най-голямата школа според нея – практиката.

Какво Ви насочи към интериорния дизайн?
Баща ми е художник. Интерсът ми към рисуването се 

зароди още на 5-6 годишна възраст. Явно инспирирана от 
татко, се увличах по изкуството и то стана моята първа 
любов и страст. От малка участвах в много конкурси, по 
онова време, говорим за 80-те и 90-те години на миналия 
век, имаше разнообразни възможности за изява на млади 
таланти. Участвала съм с картини в сп. Картинна галерия, 
ходила съм на конкурси във Франция. В гимназията ме 
приеха с изпит по рисуване. За да кандидатствам се 
готвех усилено на уроци и влязох с много добър резултат. 
Изучавахме разнообразни предмети – от живопис, графика 
и скулптура до цветознание и дизайн. Но мен винаги ме е 
увличал интериорът. Курсовата ми работа беше за сте-
лажи и конструкции за изложбени зали. Тази година се съби-
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интервю на Десислава Пенчева 

раме за 50-годишнината на гимназията. Ще видя съучени-
ците си, повечето от тях са художници, архитекти, 
фотографи, някои са в чужбина. 

Какво включват основните Ви професионални ангажи-
менти?

Първо е срещата с клиента за получаване на заданието 
и огледа на обекта. Това е един много важен момент, в кой-
то се усещат желанията, нагласите, очакванията на 
собственика на имота, бил той къща, апартамент, хотел, 
офис, заведение или търговска площ. Следва етапът на 
проучване, на генериране на идеи, скици, докато се стигне 
до идейния проект.  При мен идейният проект в повечето 
случаи е почти финален. След него се налагат малки коре-
кции по аксесоари и материали. И тук съвсем не свършва 
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Добрият 

интериорен 
дизайнер умее да 
бъде психолог и 

да усеща 
желанията на 

клиента и да му 
предложи  

най-доброто 
възможно 
решение

0897 878 444
agdesign@abv.bg

моята или на който и да е интерио-
рен дизайнер работа. Най-важното е 
реализацията да отговаря на проек-
та, защото реаланият интериор е 
продукта на нашия труд. Това може 
би е и най-трудният етап, тъй като 
вече не зависим само от себе си, а и 
от самите изпълнители, строител-
ни бригади или индивидуални май-
стори. Ние координираме тяхната 
работа или упражняваме т.нар. ав-
торски надзор, но и много повече, 
правим проектен мениджмънт на 
целия обект, до пълното му завърш-
ване.

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

Самият процес на работа е из-
ключително интересен, всеки път е 
като за първи път. В началото, кога-
то видиш обекта и получиш зада-
нието, е като влюбване – чувстваш 
се мотивиран и ентусиазиран и ис-
каш да се справиш перфектно. За-
почваш да мислиш, да проучваш, да 
скицираш идеи, и ето, започва да се 
прокрадва съмнението: „А, дали ще се 
получи?" Накрая, разбира се след мно-
го труд, понякога поредица от без-
сънни нощи, финалният резултат 
носи най-голямото удовлетворение. 

Но аз харесвам повече процеса, в кой-
то емоциите ми лъкатушат между 
ентусаизъм и творчески съмнения! 

А кое е най-голямото предизвика-
телство в професията? 

Разбира се, едно от най-големите 
предизвикателства, както във всяка 
творческа професия, която все пак 
трябва да продава продукта си, е да 
намериш баланса между творчески-
те си виждания, тенденциите и вку-
са, стила, желанията и изискванията 
на клиента. Но в работата на инте-
риорния дизайнер, колкото и в нея да 
има креативност, може би по-важно 
е друго – да хареса и да е удобна и 
уютна създадената обстановка за 
нейния обитател. Добрият интерио-
рен дизайнер умее да бъде психолог и 
да усеща желанията на клиента и да 
му предложи най-доброто възможно 
решение.

Откъде черпите вдъхновение? 
Посещавам ежегодно големите 

изложения за мебели, интериор, аксе-
соари, архитектура, както в Милано, 
така и на други места в Европа. Фир-
мите в България, които внасят 
строително-архителктурни и ин-
териорни материали и аксесоари, 
като бои, мазилки, фаянс и мебели 
организират постоянно семинари. 
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Чета онлайн списания и сайтове за 
архитектура и интериор. В минало-
то, когато учехме история на изку-
ството и по-специално история на 
дизайна, бях много впечатлена от 
Mихаел Тонет, първият дизайнер на 
мебели с масов характер, подчиня-
ващ продукцията си на машинното 
производство, който в началото на 
XIX век разработва известните 
столове Тонет, с огъната дървеси-
на, особено актуални и днес. Разви-
тието на архитектурата и инте-
риора след Втората световна 
война включва имена, които много 
ме впечатляват. Чрез тези примери 
разбирам, че и от разрухата може да 
се роди нещо красиво. 

Какъв съвет бихте дали на кан-
дидат-студентите,  които са се 
насочили към образование в об-
ластта на интериорния дизайн? 

Професията трябва да бъде 
призвание. Особено творческата. Не 
можеш да научиш някого да рисува, 
ако не му идва отвътре, ако няма 
талант. Разбира се талантът 
трябва да се развива и надгражда. 

Не можеш просто да решиш да 
станеш интериорен дизайнер, за-
щото интериорни дизайнери се 
търсят, или защото са добре пла-
тени. Както много други професии, 
това е сфера, в която трябва по-
стоянно да се развиваш, както да 
следиш новите тенденции, така и 
да се обучаваш в нови технологии, 

например софтуер за проектиране на 3Д визуализации или дори нови строи-
телни технологии. Така че ако не обичаш това, което правиш, ако не си ентуси-
азиран и не го правиш с желание, ако не си иновативен и любопитен, няма как да 
си добър. А това изисква и време, освен силно желание. Много от младите бър-
зат, понякога с изключителен хъс и амбициозност можеш да наваксаш малко 
времето, но не до безкрай. Натрупването на опит в годините е важна предпос-
тавка за изграждането на един добър професионалист. Пожелавам на младите 
бъдещи колеги ентусиазъм и хъс, търпение и постоянство!

както много други 
професии, това е 

сфера, в която трябва 
постоянно да се 

развиваш, както да 
следиш новите 

тенденции, така и да 
се обучаваш в нови 

технологии



Италия в ТОП 10  
на най-предпочитаните  
дестинации за обучение

И
талия е все по-привлекателна не само като туристическа, 
но и като образователна дестинация. Близо 80 000 между-
народни студенти, които търсят висококачествени ака-
демични програми, избират да се обучават именно там. В 
отговор на това, наред с огромния избор от специалности 

на италиански, университетите и академиите въвеждат все повече 
програми на английски език.

Това е поводът за осма поредна 
година изложението „Дни на ита-
лианското образование“ да покани 
представители на едни от 
най-престижните италиански 
учебни заведения. Събитието ще 
се състои на 13 октомври в СТЦ  
„Интерпред“, София, и на 14 октом-
ври в хотел „Графит“, Варна. Фору-
мът се провежда под патронажа 
на Италианската търговска кама-
ра. Организатор е агенция за обра-
зование в чужбина „Скай Лайнс“.

 
Специални гости са: Politecnico di 
Milano – безспорният лидер в обуче-
нието по архитектура и инженерни 
науки в Европа; Universita Cattolica 
del Sacro Cuore, завършен от бив-
шия председател на Еврокомисия-
та - Романо Проди; Университе-
тът на Венеция – Ca’Foscari, 
известен като първото бизнес учи-
лище в Италия и второто в Евро-
па; IULM – International University of 
Languages and Media – единствени-
ят италиански университет, спе-
циализиран в областта на комуни-
кациите и чуждите езици.

Световноизвестните академии 
за мода, дизайн и визуални комуни-
кации – Istituto Europeo di Design, 
NABA и Domus Academy допълват 
елитния списък с участници. 

Гостува и центърът за езиково 
обучение LinguaViva, който орга-
низира курсове за изпита по архи-
тектура в Италия.

За първи път тази година в 
изложението ще се включат и  два 
италиански онлайн университета 
– Pegaso Università Telematica и 
Università Mercatorum. Академични-
те степени, издавани от тях, 
притежават същата юридическа 
стойност, каквато и дипломите, 
издавани от традиционните уни-
верситети.

Учебните заведения в Италия 
отпускат различни стипендии на 
база висок успех или креативност. 
Държавата, от своя страна, счи-
та, че всеки има право на висше 
образование, независимо от фи-
нансовите и социални възможнос-
ти, и отпуска стипендии на база 
семейни доходи и успех. 

Таксите за обучение в държав-
ните университети варират от 
900 до 3900 евро, като повечето 
български студенти заплащат 
около 1000 евро. 

„Дни на италианското образо-
вание“ има съпътстваща програма 
от презентации на участниците 
в събитието, която дава възмож-
ност за допълнителна информация 
относно условията на кандидат-
стване и изискванията за прием 
във висшите учебни заведения. 

 
Входът за събитието е свободен, 
а възможност за безплатна регис-
трация ще откриете на адрес: 
www.studyinitaly.bg



В
кусна храна, чудес-
на природа, завла-
дяващо изкуство 
– Италия е страна 
с невероятен чар 
и прекрасен кли-
мат. Известна със 
своя стил, антич-

ност и архитектура, Италия се на-
режда сред най-предпочитаните 
дестинации за обучение за много 
международни студенти, търсещи 
висококачествено висше образова-
ние в Европа. Страната привлича 
ежегодно около 40 000 студенти 
от цял свят с многобройните си 
бакалавърски програми, магистра-
тури и докторантури, които се 
предлагат както на италиански, 
така и на английски език в много ин-
ституции за висше образование в 
Италия

Не е никак изненадващо, че стра-
ната на ботуша се гордее с едни 
от най-добрите университети в 
световен мащаб, предлагащи висше 
образование в Италия. В продълже-
ние на векове римската култура и 
език оказват влияние на Запада. 
През XV и XVI век Италия се пре-
връща в люлката на Ренесанса, и 
тези години са имали решаващо 
значение за оформянето на съвре-
менния облик на Европа.

материал на Борислав Борисов

ИталИя:
Защо не?
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Огромен е приносът за развитието на световната наука и изкуство на учени 
и творци като Христофор Колумб, Галилео Галилей, Марко Поло, Микеланджело, 
Леонардо да Винчи, Данте, Джакомо Пучини и Лучано Павароти. Но не само из-
куството, езикът и историята носят световна слава на средиземноморската 
държава.

Типичната италианска кухня е световноизвестна и прави страната център 
на гастрономическото съвършенство. Италия заема и едно от първите места  
в света на модата, футбола, дизайна, културата и туризма.

На нейна територия се намира и най-малката държава в света Ватикана – 
седалище на Римокатолическата църква, съхранила едни от най-известните 
художествени и научни реликви на човешката цивилизация.

Накратко: 
Италия е елегантна, артистична и увлекателна!

Висше образование в 
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В Италия 
студентите имат 
право на работа 

по 20 часа на 
седмица. Не е 

нужно да имате 
разрешително

типичната 
италианска кухня 

е световноизвестна 
и прави страната 

център на 
гастрономическото 

съвършенство 

Защо не?

Това са най-добрите
5 италиански висши училища 
за 2018 г. според   
www.topuniversities.com

 ■ Politecnico di Milano –   
170-о място в света

 ■ Università di Bologna –   
188-мо място в света

 ■ Scuola Normale Superiore di Pisa – 
192-ро място в света

 ■ Scuola Superiore Sant'Anna Pisa – 
192-ро място в света

 ■ Sapienza - Università di Roma –  
223-то място в света

Такси
Образованието е платено. В дър-

жавните висши училища най-общо 
казано е между 850 и 1000 евро на 
година. В частните е десетки пъти 
по-скъпо. Всъщност какво ще плати-
те опира до много неща. Престижни 
висши училища като Bocconi и 
Politecnico di Milano от една страна 
имат МВА програми от по 40 хил. 
евро, а от друга отпускат пълни 
стипендии за обучение. Като цяло 
висшите училища се съобразяват с 
финансовите възможности на сту-
дентите и техния успех, така че е 
възможно при ниски показатели в 
първия случай, и високи във втория, 
да получите стипендия или опроща-
ване на такси.

Условия за живот
Стая в общежитие излиза около 

200-250 евро на месец с консумати-
вите. На свободен наем в самостоя-
телен апартамент в някой от голе-
мите градове ще платите тройно 
за същото. За единична стая сумите 
са приблизително като тези в обще-
житие. Условията в европейските 
страни са уеднаквени дотолкова, че 
и в този случай може да се каже, че 
1000 евро на месец са абсолютно 
необходими за спокоен живот и обу-
чение в Италия.

В Италия студентите имат пра-
во на работа по 20 часа на седмица. 
Не е нужно да имате разрешително, 
но не е лесно да си намерите нещо 
добро, поне в първите години на обу-
чението. Кандидат-магистрите 
обикновено са в полезрението на 
бизнеса, което е насърчително.

кандидатстване 
За програмите на италиански 

език условието за българските кан-
дидат-студенти е да владеят ези-
ка поне на ниво B2. Това изискване е 
валидно и за някои от международ-
ните програми на английски език. 
Все пак имайте предвид, че наред с 
огромния избор от програми на 
италиански, все повече университе-
ти имат специалности и на англий-
ски език, за които е необходимо да 
представите някой от междуна-
родно признаните сертификати 
(IELTS, CAE, TOEFL).

Останалите изисквания стан-
дартно са диплома за средно обра-
зование (за бакалавър) или за завър-
шена бакалавърска програма (за 
магистър), които трябва да са пре-
ведени и легализирани. Някои уни-
верситети изискват мотивацион-
но есе, както и определен резултат 
от предходното образование. В ня-
кои от висшите учебни заведения 
се полага и кандидат-студентски 
изпит. За него кандидатстването 
става на два етапа. Първоначално 
трябва да подадете документи. 
Срокът за подаване на документи-
те е в края на май или началото на 
юни. Тогава кандидатите трябва 
вече да са наясно с университета, 
факултета и специалността, кои-
то избират. Подробности за сроко-
вете и необходимите документи 
могат да се получат от самия уни-
верситет. 
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ТоП 5 
Защо да учим в Италия?

1. Една от топ дестинациите за обучение в  
 чужбина 

Италия неизменно се нарежда сред десетте най-попу-
лярни дестинации за обучение в чужбина. В страната на 
ботуша ще се запознаете с още много чуждестранни 
студенти от източна и западна Европа, САЩ, Латинска 
Америка, Азия и Африка.

Днес повечето италиански университети предлагат 
богата гама от програми в области като архитектура, 
медицина, право, бизнес, икономика, мода, дизайн, инфор-
мационни технологии, инженерни и хуманитарни науки. 

2. Програми на английски език 
Наред с огромния избор от програми на италиански, все 

повече университети имат специалности и на английски 
език. Така че, ако все още не сте овладели звучната ита-
лианска реч, не се отчайвайте, защото можете да про-
дължите своето образование на английски, докато на 
място изучавате езика на Данте. 

3. Възможности за професионална реализация 
Италия е с една от най-развитите и устойчиви иконо-

мики в света, която дори и в периоди на трудности и съ-
тресения винаги успява да се задържи на върха. В северна-
та част на страната се намира Ломбардия – един от 
най-богатите и гъсто населени индустриални райони не 
само в Италия, но и в Европа, чийто главен администра-
тивен център е Милано. В отговор на все по-голямата 
нужда от млади специалисти с адекватна квалификация, 
университетите в региона разработват програмите си 
в тясно сътрудничество с бизнеса и индустрията, като 
по този начин не само отразяват бързо променящата се 
реалност, но и създават директна предпоставка за про-
фесионална реализация след дипломиране. 

4. Люлка на западната цивилизация 
Обучението в Италия ще Ви предостави уникален дос-

тъп до безценни паметници на световната култура, из-
куство и история. Средиземноморската страна е люлка 
на западната цивилизация, съхранила до наши дни реликви 
на древните култури и съкровища на римокатолическата 
църква. 

5. Прекрасен климат, дружелюбна среда и   
 условия за туризъм 

Италия е една от най-предпочитаните туристически 
дестинации. Климатът е прекрасен, а италианците са 
добре известни като топли и забавни личности. Истин-
ски ценители на добрата храна и развлеченията, с тях 
винаги ще бъдете в приятелска компания и дружелюбна 
среда. Прекрасната природа и многото забележително-
сти на страната са още по-очарователни през топлите 
месеци. Освен студенти, бъдете пътешественици – по-
сетете исторически паметници, пътувайте из красива-
та италианска провинция, прекарайте незабравими ва-
канции на море! А ако сте привърженици на екскурзиите в 
други страни, възползвайте се от чудесната локация на 
Италия в сърцето на континента!
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Наред с огромния избор 
от програми на италиански, 

все повече университети 
имат специалности и на 

английски език
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дна от най-важните 
причини спортисти-
те да се стремят да 
спечелят стипендия 
и да се състезават в 
сферата на колежан-
ските спортове се 
дължи на факта, че 

това им дава възможност да полу-
чат първокласно образование на ни-
щожна част от разходите. Много 
от най-добрите университети в 
света са aмерикански – Харвард, 
Йейл, Принстън, Дюк, Бъркли и Кали-
форнийският университет в Лос 
Анджелис (UCLA).

Тези университети, както и много 
други като тях, предлагат стипен-
дии, като Америка е едно от най-до-
брите места в света, където сту-
дентите могат ефективно да 
комбинират упражняването на 
спорт от най-високо ниво с получа-
ване на научна степен. В допълнение 
на това, много от учебните заведе-
ния при необходимост могат да оси-
гуряват персонални наставници и 
допълнителни учебни часове.

саЩ 
материал на Борислав Борисов

cпортни стипендии в 

Много изявени спортисти не си поставят за цел получаване на висше образо-
вание поради това, че се страхуват да не загубят връзка с практикувания от 
тях спорт. Това е един злощастен компромис за много от спортистите, които 
могат да имат превъзходен академичен потенциал, без да осъзнават това. 
Американските колежи/университети могат да осигурят оптималните комби-
нации от спорт и академично образование, като за тези кандидати, които смя-
тат, че имат шансове да се класират, има смисъл агресивно да преследват 
тези предлагани възможности.

Колежанската система в САЩ е създала някои от най-известните в света 
имена в спорта. Учащият се спортист може да се възползва от възможността 
за получаване на първокласно тренировъчно обучение, да участва в програми за 
развитие на спорта и да използва безплатни спортни съоръжения и екипировка. 
Нормалният график включва една или две тренировки или практики дневно 
плюс допълнителни и ориентирани към конкретния спорт фитнес сесии. Всичко 
това върви едновременно с изпълнението на пълната програма за получаване 
на университетска научна степен.
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колежанският 
спорт ви дава
 възможност 

за учене и спорт 
на ново, 

най-високо ниво

cпортни стипендии в 

Ползи и предимства
Колежанският  спорт ви дава въз-

можност за учение и спорт на ново, 
най-високо ниво. Спортистите в 
университетите и колежите в САЩ 
получават достъп до спортни съо-
ръжения от световна класа, често се 
състезават пред хиляди почитатели 
и фенове, повечето от състезания-
та и срещите се предават по теле-
визията и спортистите получават 
безплатна спортна екипировка. По-
вечето университети правят зна-
чителни инвестиции, за да гаранти-
рат на спортистите си 
най-добрите условия за постигане 
на техните академични цели и 
спортни резултати.

Концепцията в същността си е 
много проста – тя осигурява на та-
лантливите спортисти изключи-
телни възможности за развитие на 
академичните им и спортни кариери. 
Спортната стипендия в един Аме-
рикански университет може да по-
крие много, а понякога и всички, раз-
ходи, които са свързани с 
получаването на академична степен. 
В замяна студентът-спортист 
представлява университета в съ-
ответния спорт, като едновремен-
но с това поддържа добро ниво в 

класната стая. 

Защо САЩ?
Американската образователна 

система се счита за най-популярна-
та в света, защото 30% ( 500 000) 
от студентите в света избират да 
учат в САЩ.

Защо обучението в САЩ е 
толкова престижно?

Репутацията и качеството на 
американските университети е мно-
го висока, защото след завършване 
на образованието си, студентите 
не само придобиват солидни умения 
и знания, но те са и най-търсените 
специалисти от работодателите 
на трудовия пазар. Важно е да се 
знае, че само в американските уни-
верситети се позволява студенти-
те да бъдат ангажирани със спорт 
по време на обучението си. Универ-
ситетите в САЩ отделят годишно 
милиарди долари за спортни стипен-
дии и за осигуряване на условия за 
участие на студентите в спортни 
състезания. Студентите са разде-
лени на малки групи и са им осигурени 
условия за обучение в различни курсо-
ве и програми, които стимулират 
тяхната креативност и иноватив-
ност, като се подчертават индиви-
дуалните качества на всеки поот-
делно. Съществуват и много други 
причини, поради които американски-
те университети се считат за 
най-добрите в целия свят, поради 
което завършилите там студенти 
са най-добрите експерти в своята 
област.

какво е спортна стипендия?
Спортната стипендия предста-

влява парични средства, които сту-
дентът – спортист получава срещу 

задължението да се състезава в 
представителния отбор на универ-
ситета. В САЩ спортни стипендии 
се отпускат на студенти, практи-
куващи 29 различни видове спорт, 
както за жени, така и за мъже, като 
от тях най-популярни в Европа са: 
футбол, баскетбол, тенис, волейбол, 
лека атлетика, гребане, плуване, бор-
ба, стрелба, спортна гимнастика, 
хокей, водна топка и ски.

какъв е размерът на стипенди-
ята, която може да се получи?

Този въпрос не е еднозначен, защо-
то зависи от много фактори. Разме-
рът на стипендията, предложена на 
студента от треньора, зависи от 
успеха от дипломата за средно обра-
зование, резултатите от тестове-
те SAT и TOEFL, моментни спортни 
качества и резултати, предишните 
спортни резултати и не на последно 
място и нуждите на отбора в мо-
мента. Стипендията може да варира 
до 100%, като нейният размер се 
определя единствено от треньора. 

Цената за обучение зависи от ака-
демичното ниво на университета и 
варира между 20 000 и 40 000 щат-
ски долара годишно. Сумата включва: 
лекции, учебници, преподаватели, 
квартира, храна и различни сту-
дентски такси. При условие, че спор-
тистът–студент получи пълна 
спортна стипендия, то тогава всич-
ки споменати по-горе такси се пое-
мат от университета. Спортната 
стипендия не покрива разходите за 
самолетен билет, застраховка, изда-
ване на американска виза и цената за 
подготовката на студента за обу-
чение в САЩ. Университетът поема 
разходите за пътуванията на сту-
дента-спортист, свързани с учас-
тието му в спортни състезания (са-

американската образователна 
система се счита за най-популярната 

в света, защото 30% (500 000) 
от студентите в света избират 

да учат в саЩ 
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спортната стипендия 
представлява парични 

средства, които студентът– 
спортист получава срещу 

задължението да се 
състезава в представителния 

отбор на университета

да се отбележи, че чуждестранните студенти имат пра-
во да получават международни стипендии, които са от-
делни и независими от спортните стипендии. Студенти-
те могат да кандидатстват за международна стипендия 
при условие, че средния им успех през учебната година е не 
по-малко от 3.5 GPA. Тези стипендии варират между 2000 
и 8000 щатски долара на семестър. Чрез комбинирането 
на спортна и международна стипендия студентът– 
спортист има възможност да получи пълна финансова не-
зависимост по време на обучението си – така наречената 
пълна стипендия.

Условия
Кандидат-студентите трябва да започнат работа по 

кандидатстването си от 6 до 12 месеца преди заминава-
нето им в САЩ. Ако го правят чрез агенция, тя извършва 
подробна и качествена оценка на техните спортни уме-
ния. След това, при наличието на добри резултати, из-
готвят техния профил и ги промотират на подходящите 
университетски треньори и отбори. Процесът продъл-
жава докато състезателите получат предложение за по-
лучаване на спортна стипендия и приключва след подпис-
ване на договор за обучение и спорт в американски 
университет или колеж.

Изисквания
За да може да получи разрешение да учи в университет 

в САЩ, кандидат-студентът трябва да има навършени 
18 години и да не е по-възрастен от 26 години. Идеалното 
време за кандидатстване е незабавно след завършване на 
средно образование – 12-и клас, защото тогава има 
най-голам шанс да се получи четиригодишна стипендия. 
Шансът е най-голям за младите спортисти, защото тре-
ньорите могат да работят с тях най-дълго време. Важно 
е да се отбележи, че спортистите не трябва да са се със-
тезавали на професионално ниво, тъй като състезателен 
лиценз се издава само на спортисти аматьори.

образование
Чужденците, които желаят да учат в университет в 

САЩ, трябва да притежават диплома за завършено сред-
но образование. Наличието на по-добър среден успех от 
дипломата улеснява приемането в университета. Всички 
кандидати, които искат да бъдат приети в американски 
университет трябва да издържат успешно TOEFL и SAT 
тест.

молетни билети, хотел, храна и т.н.) , както и 
снабдяването му със спортни екипи и оборудване. Разме-
рът на спортната стипендия зависи от способностите 
на спортиста. Пълна спортна стипендия се получават 
обикновено при жениските спортове, докато при мъжете 
стипендиите варират между 60% и 90%. Причината за 
тази разлика е, че американският футбол и бейзболът са 
предимно популярни като мъжки спортове в университе-
тите и голямата част от стипендиите са за тях, докато 
за женските спортове и тези, които не са популярни, са 
по-слабо финансирани. Например мъжки отбор по тенис, 
който се състои от 6 основни състезателя и двама в ре-
зерв, получават само 4 или 5 пълни стипендии, които тре-
ньорът трябва да разпредели между всичките 8 състеза-
тели по начин, по който всички да са доволни. Кой да полу-
чи пълна или частична стипендия зависи единствено от 
възможностите и уменията на спортиста. Важно е да се 
отбележи, че спортните стипендии се отпускат за срок 
от една година, след което в правото на треньора е да 
преразпредели стипендиите в зависимост от предста-
вянето на спортиста и постигнатите от него резулта-
ти. Размерът на стипендията зависи също така и от 
времето на постъпване в университета. Има възмож-
ност обучението да се започне през януари (пролетен се-
местър) или през август (есенен семестър). Важно е също 
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П
рез последни-
те години ре-
дица азиат-
ски държави 
инвестират 
значително в 
о б р а з о в а -
телните си 

системи и записват все по-голям 
брой международни студенти в 
своите програми. Иновативни 
програми, достъпни такси, про-
грами на английски език, съчетани 
с екзотичната култура – всичко 
това прави Азия все по-примам-
лив избор и определено една 
по-различна алтернатива на ев-
ропейското образование. В след-
ващите редове ще обобщим ин-
формацията за обучението в 
трите най-популярни азиатски 
дестинации – Китай, Сингапур и 
Япония. 
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Извършените реформи през 
последните четиридесет години 

довеждат до цялостно модернизиране 
на китайското образование

образователни програми в 

китай, Сингапур и Япония
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сингапур успява 
да поддържа 
баланс между 

западния модерен 
свят и източната 

традиция 

кИТАй
Защо китай?

Университетите там се различа-
ват от тези в останалите страни 
основно по тематиката на предла-
ганите курсове и начина на препода-
ване. За разлика от повечето евро-
пейски вузове, в които се 
преподават стотици различни спе-
циалности, в Китай има специализа-
ции и строго профилирани институ-
ти.  Най-голяма популярност имат 
курсовете, свързани с уникалните 
характеристики на китайската ци-
вилизация – език, изкуства, култура, 
традиционна медицина, но наред с 
това местните висши учебни заве-
дения вече са световни научни цен-
трове. Това се дължи на извършени-
те реформи през последните 
четиридесет години, които довеж-
дат до цялостно модернизиране на 
китайското образование. Китайски-
те университети предлагат високо 
качество на обучението срещу срав-
нително ниски такси. Преимущество 
е възможността за изучаване на из-
точни езици, които са все по-модер-
ни и търсени сред специалисти от 
всякакви области. На разположение 
на студентите са и едни от най-бо-
гатите библиотеки в света, както и 
допълнителни занятия по източна 
култура като калиграфия, китайска 
кухня, бойни изкуства, танци и много 
други. 

на година, а за магистърските и док-
торските – от 3000 до 5000. Кан-
дидатстването става по докумен-
ти – диплома/академична справка, 
формуляр за кандидатстване, меди-
цинско свидетелство, препоръки, 
свидетелство за езици.

СИНгАПУр
Защо Сингапур?

Сингапур успява да поддържа ба-
ланс между западния модерен свят и 
източната традиция. През послед-
ните години градът-държава наби-
ра особена популярност на интелек-
туален център в Азия, а 
университетите и програмите му 
се нареждат на челни места в све-
товните класации. Два от шестте 
държавни университета в страна-
та са сред водещите в света. Пред-
лагат се много възможности за сти-
пендии на международните 
студенти, а повечето програми са 
изцяло на английски език. Сингапур е 
известен и с качеството си на жи-
вот – градът е познат като един 
от най-безопасните в света.

 Университети и програми
Повечето университети в Синга-

пур са държавни. Два са университе-
тите, които най-често присъст-
ват в международните класации за 
образование. Това са National 
University of Singapore (NUS) и 
Nanyang Technological University (NTU). 
В класацията Times Higher Education 

Университети 
В Китай има около 1000 универси-

тета, повечето от които са с веков-
на история. Пекинският университет 
например съществува повече от 900 
години. Предлаганите степени са по 
международния стандарт: бакалавър, 
магистър, доктор. 

Китайските университети се на-
реждат на високи позиции в междуна-
родните класации и дори изместват 
известни европейски и американски 
вузове. Според последното издание на 
QS World University Rankings 2019 три 
китайски институции попадат в топ 
50 в света: университетите Tsinghua, 
Peking и Fudan. Всички висши училища 
са държавни. Пекинският универси-
тет е най-големият в страната, с 
многобройни факултети и отлична 
материално-техническа база. 

Програмите в китайските универ-
ситети са главно на китайски език. 
Съществуват много възможности за 
2 или повече подготвителни години 
за изучаване на езика. За да привлекат 
повече студенти от чужбина, универ-
ситетите увеличават и  
възможностите за програми на  
английски език. 

Такси и кандидатстване
Таксите за обучение зависят от 

самия университет, както и от спе-
циалността. В програмите на англий-
ски език таксите са значително 
по-високи от тези в програмите на 
китайски. Университетите предла-
гат финансиране под формата на 
стипендии, нисколихвени заеми и съ-
действие при намиране на почасова 
работа.

За бакалавърските програми такси-
те са в порядъка на 2000-4000 евро 



япония дава възможност 
за живот в изцяло различна 

културна среда

2018 те заемат 22-ро и 52-ро място. Другата световна 
класация QS World University Rankings 2019 нарежда NTU на 
11-о и NUS на 12-о място. Националният университет в 
Сингапур е отличен и като най-добрият университет в 
Азия за поредна година. Тук се намират и международни-
те факултети на редица водещи световни университе-
ти: INSEAD, University of Chicago, University of Nevada, SP 
Jain School of Global Management. Особено популярни в ази-
атската държава са програмите по бизнес и управление, 
както и престижната MBA програма.

Такси и кандидатстване
Сингапурските университети имат за цел да привле-

кат международни студенти чрез разнообразие от оп-
ции за финансиране. Таксите за обучение са сравнително 
по-високи от тези в Европа, но и по-ниски от тези в 
САЩ и Канада. В Националния университет те са между 
30 000 и 40 000 долара годишно Точната сума зависи 
много от университета и избраната специалност. Съ-
ществува и много интересна възможност за плащане на 
субсидийна такса за обучение. Международните студен-
ти в National University of Singapore и Nanyang Technogical 
University могат да бъдат избрани за получаване на субси-
дия. Тя е в размер от 5000 до 40 000 долара, в зависи-
мост от изучаваната дисциплина. За да бъдат избрани, 
студентите подписват споразумение да работят в син-
гапурска компания в продължение на 3 години след за-
вършване. Съществуват и опции за стипендии от уни-
верситетите и от външни агенции. Кандидатстването 
е стандартно и се извършва по документи.
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ЯПоНИЯ 
Защо Япония?

Добри стипендии, качествено образование и възмож-
ност да живеят в изцяло различна културна среда. Това 
са част от предимствата, които предлага на междуна-
родните студенти висшето образование в Япония. В 
стремежа си да привлече повече студенти от чужбина, 
държавата направи няколко съществени промени през 
последните години: улеснен процес по кандидатстване, 
помощ при намиране на работа, започване на учебната 
година през септември, вместо традиционно през април, 
чуждестранни преподаватели и все повече програми на 
английски език.

Университети и програми
В Япония има близо 780 университета, от които 5 по-

падат в топ 100 в света. Водещ в международните кла-
сации е University of Tokyo на 23-то място в света, след-
ван от Kyoto University, Tokyo Institute of Technology, Osaka 
University и Tohoku University. Повечето бакалавърски про-
грами са с продължителност 4 години и се увеличава бро-
ят на програмите на английски език. Владеенето на япон-
ски обаче безспорно е огромно предимство за прием.

Такси и кандидатстване
Японските такси са по-ниски от тези в САЩ и Велико-

британия, в порядъка на 4-5000 евро на година за бака-
лаври и магистри. Години наред японското министер-
ство на образованието поддържа стипендиантски 
програми за българи. Два вида стипендии предлага Япо-
ния съвместно с Фондация „Св. св. Кирил и Методий" - за 
завършили висшисти, желаещи да се развиват научно, и 
за пълен курс обучение на бакалаври. Безспорен плюс при 
тези програми е липсата на задължителен изпит по 
японски език и осигурената възможност сложните йерог-
лифи да се изучават на място, преди старта на самото 
следване. Съществуват и други възможности за стипен-
дии на международни студенти. Повечето японски уни-
верситети изискват от кандидатите от чужбина да 
държат приемен изпит, който покрива областите на  
науките, математика и знания за Япония.





У
ниверситети-
те във Велико-
британия в по-
вечето случаи 
са изключител-
но активни и 
отговорни към 
правата на 

различни групи със защитени 
характеристики. Те включват 
пол, раса, увреждания, възраст, 
религия, сексулана ориентация, 
полова идентифицакия, майчин-
ство и бременност. Разбира се, 
ситуацията и там не е идеална 
и има над какво да се работи, за 
да има представители на всички 
тези групи в елитните универ-
ситети и за да се чувстват те 
добре, независимо къде учат. 
Работата, която се върши от 
университетите и студент-
ските съвети в тази насока, е 
повод за гордост, а много сту-
денти също вземат активно 
участие, за да осигурят по-до-
бри условия за различните групи 
със защитени характеристики. 

ВелИкоБрИтаНИя 
разнообразието в университетите във 

материал на Юлия Кошаревска
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Една от водещите характеристики, над които се работи, е раса. Два пъти е по-вероятно бял студент, кан-
дидатстваш за Оксфорд, да бъде приет, отколкото черен. Причината за това са различни социоикономически 
фактори - по-вероятно е черният кандидат-студент да е бил роден в по-беден район и да не е посещавал 
елитно училище или частни уроци например. 

Този проблем е най-силно изразен в Оксфорд и Кеймбридж. През 2016 г. 8% от приетите първокурсници на те-
риторията на Великобритания са чернокожи. В същата година в Кеймбридж те са едва 1.5% и 1.2% в университе-
та в Оксфорд. 

Нивата са по-ниски и в университети от Ръсел Груп - група от 24 университета с изследователски фокус, 
които често са смятани за най-елитните в страната. При тях горният процент е два пъти по-нисък от сред-
ния за страната. Някои университети в Лондон, както и този в Брадфорд компенсират за тях и имат значи-
телно по-висок процент от чернокожи студенти.

Университетите и студентските съвети насърчават различни мрежи от студенти, където студенти или 
хора, работещи в университета, от групи със защитени характеристики да могат да организират различни 
събития и срещи и да не се чувстват изолирани от останалите студенти. Почти винаги тези събития са от-
ворени за всички студенти, за да може да се насърчи общуването и премахването на съществуващи бариери.

Част от тези мрежи са и българските общества, които дават платформа на студенти от България и всеки 
заинтересован от  страната, да се срещат. 

Много активни в някои университетите са и ЛГБТ+ (лесбийки, гейове, бисексуални, трансджендър) групите. 



Някои университети 
(също както и някои 

заведения във 
Великобритания) 

осигуряват и полово-
неутрални тоалетни

Те също организират събития и обикновено участ-
ват в Прайд фестивали. 

Либералното отношение към хора с различна сек-
суална ориентация е повод за гордост за универси-
тетите от много години. Въпреки че ЛГБТ+ групите 
са далеч по-приети във Великобритания, отколкото 
в България, и там нещата не са идеални. Има доказа-
телства например за ЛГБТ+ студенти, които напус-
кат университетите си, защото са били тормозени.

Различни организации провеждат класирания за 
това колко приятелски настроени към ЛГБТ+ сту-
дентите са университетите. През 2010 г. Stonewall 
провежда такова проучване и не дава пълен брой 
точки на нито един от 125-те университета. Чети-
ри години по-късно, шест университета са направи-
ли необходимите промени и получават 10 от 10. Уни-
верситетите се оценяват на база на това дали 
имат ЛГБТ+ общества  събития, политики за нето-
лерантност към тормоза, които изрично спомена-
ват сексуaлна ориентация, и дали са се допитали до 
ЛБГТ+ студенти при вземането на различни реше-
ния.

Университети (както и всички работодатели) 
трябва да осигуряват обучение по разнообразието 
на различните защитени характеристики на всички 
свои служители. То се взима поне толкова сериозно, 
колкото и обучението по безопасност на труда и 
всички служители го преминават в първите няколко 
дни след като бъдат наети и след това на всеки ня-
колко години минават опреснителен онлайн трей-
нинг. 

Някои университети (също както и някои заведе-
ния във Великобритания) осигуряват и полово-неу-
трални тоалетни, където всички, независимо от по-
ловата си идентификация, могат да се чувстват 
добре. Тези тоалетни не заместват стандартните 
мъжки и женски тоалетни, а са само допълнение. В 
повечето случаи кабинките са малко по-големи и 
включват и умивалник, което значи че общите прос-
транства са сведени до минимум, ако по някаква 
причина не се чувствате комфортно там. 

Различието е добро за всички - ако не всички гру-
пи са представени във висшите учебни заведения 
(или в други институции) и не се чувстват добре, 
мирогледът и постиженията на университета ще 
са далеч по-малки. Разнообразието е добра идея за 
всички! 

АкТУАЛНо ЗА мЕСЕцА

Септември бележи началото на новия сезон за канди-
датстване за тези от вас, които навлизат в по-
следната си година на гимназиално образование.

Приетите студенти във Великобритания вече започ-
ват своето обучение на Острова, а бъдещите им колеги 
от България стартират с кандидатстудентския процес.

Системата UCAS вече официално позволява да се из-
пращат кандидатури за Обединеното кралство и имен-
но сега е решителният момент за 12-окласниците, кои-
то искат да продължат образованието си в Оксфорд и 
Кеймбридж или са избрали специалностите Медицина, 
Ветеринарна медицина и Стоматология. Документите 
трябва да бъдат подготвени в първите 2 седмици на 
месеца, за да не бъдат изпуснати крайните срокове за 
кандидатстване.

Тези от Вас, които са избрали нещо различно, но 
просто желаят да бъдат готови по-рано с целия про-
цес, могат да използват септември, за да стартират 
кандидатстването си и да получат условен прием 
по-рано за специалностите, чиито свободни места 
свършват по-бързо.

Финансирането за учебната 2019/2020 бе официал-
но потвърдено от британското правителство, така че 
всички настоящи 12-окласници, които получат прием 
във Великобритания за следващата учебна година, със 
сигурност ще могат да разчитат на студентското 
кредитиране.

В средата на септември за трети път Интеграл ор-
ганизира станалия вече традиция Dutch Trip - посещение 
на няколко холандски университета. С помощта на това 
пътуване желаещите да учат в Страната на лалетата 
ще се запознаят с университетските кампуси, ще се 
срещнат с преподавателите и българските студенти и 
ще придобият лична и непосредствена представа от 
всичко, което ги очаква в Холандия.

Септември е важен месец и за тези ученици, които 
все още търсят правилната специалност или искат да 
са сигурни, че са избрали подходящата за тях програма. 
Курсът на Интеграл „Кариерен навигатор“ запълва гру-
пите си все по-рано заради растящия интерес, като съ-
щото важи и за курс Oxbridge, насочен към амбициозни-
те кандидат-студенти, които са избрали елитните 
University of Oxford и University of Cambridge.

В края на месеца предстои и поредното издание на 
най-голямото българско изложение за обучение у нас и в 
чужбина - „Световно образование“. От 28 септември до 
3 октомври посетителите от Варна, София, Пловдив и 
Бургас ще могат да се срещнат лично с представители 
на повече от 60 образователни институции, както и да 
се възползват от множество специални цени на 
продукти, валидни само за дните на изложението. Спе-
циализирани информационни дни във В. Търново, Русе и 
Благоевград пък ще предложат на учениците и техните 
родители подробна и безплатна помощ как да си осигу-
рят най-доброто образование. Безплатната регистра-
ция за изложението вече започна на www.integral.bg.

ИНТЕГРАЛ – Консултант №1  
за образование в чужбина



международни студенти в Холандия
През последните години Холандия е държавата с най-голям брой студенти 

от чужбина в глобален мащаб. Според последните данни на Nuffic – организа-
цията за международно сътрудничество на висшето образование в Холандия, 
през 2017/2018 учебна година общо 122 000 международни студенти от над 162 
държави учат в холандски университет.  От тях близо 90 000 са в бакалавър-
ски, магистърски и докторските програми, а останалите са част от по-крат-
косрочни проекти като международен обмен. Maastricht University е университе-
тът с най-много международни студенти, следван от University of Amsterdam и 
University of Groningen. Студентите от чужбина са мнозинство в около 10% от 
програмите, според Nuffic. Най-много студенти идват от държавите Герма-
ния, Китай и Италия. 

П 
рограмите на 
английски език 
в Холандия все 
повече увели-
чават броя си, 
а през послед-
ните години 
страната бе-

лежи устойчив ръст на броя сту-
денти от чужбина. И докато това 
е важен фактор за всички бъдещи 
кандидат-студенти, сред сту-
дентските съюзи се появява въ-
просът дали международните 
студенти не са твърде много.

ХолаНДИя
международни и български студенти 

материал на Милена Узунова
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Най-много наши 
сънародници се 

обучават в 
програмите по 

икономика и бизнес 
в холандските 
университети
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Все повече българи избират Холандия
България е на седмо място по брой международни студенти в Холандия. С вся-

ка година все повече наши сънародници избират да следват в бакалавърски, ма-
гистърски и докторски програми. Това важи и за двата типа висши училища в 
Холандия – университети от изследователски тип (research universities) и уни-
верситети по приложни науки (universities of applied sciences). Първият вид уни-
верситети предлага по-традиционен тип академично обучение, докато във 
вторите могат да се изучават профилирани програми по приложни науки и из-
куства, които подготвят студентите за специфични професии. Нарастващи-
ят интерес сред българите се дължи на програмите на английски език, високото 
ниво на преподаване, едни от най-достъпните такси в Европа и подходяща ал-
тернатива на скъпото британско образование. Ето какво показват и цифрите:

Учебна година Брой български студенти 
Research Universities

Брой български студенти 
Universities of applied sciences

2015/2016 900 1132

2016/2017 969 1311

2017/2018 1065 1532

Източник: Nuffic

Най-предпочитани специалности
Най-много наши сънародници се обучават в програмите по икономика и биз-

нес в холандските университети. Всъщност тази тенденция е валидна за всич-
ки международни студенти, най-голям процент от които се насочват именно 
към икономическо образование. След него инженерните науки, изкуствата и со-
циалните науки също привличат голям брой българи. Обучението в областта 
на медицината, здравните науки и природните науки е най-малко атрактивно 
за студентите от България в Холандия.

Брой български студенти

Брой български 
студенти 
Research 
Universities

Брой български
 студенти 
Universities 
of applied sciences

Икономика и бизнес 945 316

Инженерни науки 477 142

Изкуства и култура 72 116

Социални науки 12 166

Право - 134

Хуманитарни науки 73

Науки за здравеопазването 6 18

Науки за околната среда 6 17

Източник: Nuffic

В кои университети ходят най-много българи
Университетът в Маастрихт е институцията с най-много международни 

студенти – към 2017/2018 учебна година броят им е близо 9000. University of 
Groningen и Erasmus Rotterdam имат потенциал скоро да го изместят, защото 
броят на чуждестранните студенти там бързо нараства. Що се отнася до бъл-
гарското представителство, най-много българи учат в следните институции: 

1. Fontys University of Applied Sciences

2. The Hague University of Applied Sciences

3. NHTV Breda University of Applied Sciences

4. Erasmus University Rotterdam

5. Maastricht University

6. University of Groningen

7. Hanze University of Applied Sciences

8. Tilburg University

9. Stenden University of Applied Sciences

10. University of Amsterdam

Програмите на английски език, 
ниските такси за студенти от ЕС, 
съчетани с висококачественото обу-
чение, са едни от основните причини 
за наплива от международни студен-
ти. Някои студентски съюзи през по-
следната година изказаха недовол-
ството си от това, че често на 
холандските граждани се налага да се 
борят за място в програма с кандида-
ти от чужбина. Те изтъкват и  прите-
снението си, че големият интерес на 
студентите от чужбина има влияние и 
върху цените на наемите, особено в 
по-големите градове като Амстер-
дам, където е все по-трудно да се на-
мерят квартири на разумни цени. 

Доколко университетите ще нама-
лят местата за прием и програмите 
на английски език, е трудно да се каже. 
Засега няма такива изгледи, а все пак 
основна цел на холандските вузове е да 
привлекат възможно най-много между-
народни студенти (тези извън ЕС пла-
щат значително по-високи такси).  

Топ 10 страни с най-много 
студенти в Холандия

1. Германия  22 125

2. Китай  4475

3. Италия   4077

4. Белгия   3273

5. Великобритания 3109

6. Гърция  2634

7. България  2588

8. Испания  2445

9. Румъния  2348

10. Франция  2341
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ИзкусТвен 
ИнТелекТ

материал на Кристиян Вражилов

Определение за  
изкуствен интелект
Определението за изкуствен инте-
лект се характеризира като клон на 
компютърната наука, който се за-
нимава с автоматизиране на инте-
лигентно поведение. Трудността 
идва от това, че е много трудно да 
се определи точно интелигент-
ността  и затова изкуственият 
интелект също не може да бъде 
точно определен. 
По принцип терминът се използва, 
за да се опишат системите, чиято 
цел е да използват машини, за да 
подражават и симулират човешка-
та интелигентност и съответно-
то поведение. Това може да бъде по-
стигнато чрез прости алгоритми и 
предварително дефинирани модели, 
но може да стане и много по-сложно.
Изкуственият интелект вече се 
използва в много области, но в ника-
къв случай не всички от тях са види-
ми на пръв поглед. Следователно, 
изборът на сценарии, които се въз-
ползват от възможностите на 
тази технология, в никакъв случай 
не е завършен. 
Механизмите на изкуствената ин-
телигентност са отлични за от-
криване, идентифициране и класи-

фициране на обекти и лица върху 
снимки и видеоклипове. Такова раз-
познаване е възможно и за аудио 
данни. 
При обслужването на клиенти все 
повече се използват чатботове. 
Тези асистенти разпознават клю-
чови думи, които клиентът може 
да каже, и отговарят според зада-
дената им стойност. В зависимост 
от употребата, този асистент 
може да бъде повече или по-малко 
сложен.

Бъдещето
Едно от последните изследвания е 
на изследователи от Института 
за бъдещето на човечеството в 
Оксфордския университет във Ве-
ликобритания и департаментите 
по политически науки в Йейлския 
университет, САЩ. Те изчисляват 
кога изкуственият интелект ще 
надмине човешките способности.
Изкуственият интелект, както 
предполагат експертите, ще над-
хвърли възможностите на човека в 
областта на езиковите преводи към 
2024 г., ще замени водачите на то-
варни автомобили към 2027 г. Про-
фесията на писателите-беле-
тристи ще изчезне през 2053 г., а 
хирурзите ще станат излишни към 
2053 г.
Авторите на изследването са убе-
дени, че изкуственият интелект с 
50% вероятност ще замени човека 
след 45 години.  

Страх от изкуствен интелект
Tъй кaтo изкycтвeният интeлeкт 
ce пpиближaвa вce пoвeчe дo cвoятa 
зpялocт и фиpмитe пpoдължaвaт 
дa yвeличaвaт инвecтициитe в 
нeгo, някoи ce пpитecнявaт, чe нe ce 
oбpъщa дocтaтъчнo внимaниe нa 

Днес всеки говори за изкуствен интелект, но дали разбираме за 
какво точно става дума? Това е важно, защото с всеки изминал ден 
човечеството се приближава с още една крачка към бъдеще, в кое-
то машини и хора ще живеят в по-тясна симбиоза.

Изкуственият 
интелект, както 

предполагат 
експертите, ще 

надхвърли 
възможностите на 

човека в областта на 
езиковите преводи 

към 2024 г., ще 
замени водачите на 
товарни автомобили 

към 2027 г.



пo-шиpoкитe coциaлни и мopaлни пocлeдици oт peвoлюциoннaтa 
тexнoлoгия.
СNВС cъбиpa мнeниятa нa някoлкo eкcпepти, зa дa paзбepe кoи cа 
нaй-злoвeщите cцeнapии, cвъpзaни c изкycтвeния интeлeкт:

Macoвa бeзpaбoтицa
Haй-чecтo cpeщaният cтpax cpeд aнaлизaтopитe и paбoтницитe e 
вepoятнocттa изкycтвeният интeлeкт дa дoвeдe дo мacoвa cвeтoв-
нa бeзpaбoтицa, тъй кaтo paбoтнитe мecтa cтaвaт вce 
пo-aвтoмaтизиpaни и чoвeшкият тpyд вeчe нe e нeoбxoдим.
Πoддpъжницитe нa изкycтвeния интeлeкт твъpдят, чe тexнoлoгиятa 
щe дoвeдe дo cъздaвaнeтo нa нoви видoвe paбoтa. Щe имa и пo-гoлямa 
нyждa oт инжeнepи, тъй кaтo cлoжнитe нoви тexнoлoгии изиcквaт 
пpaвилния тaлaнт, зa дa ce paзвивaт. Xopaтa cъщo щe тpябвa дa из-
пoлзвaт изкycтвeн интeлeкт, зa дa изпълнявaт нoви фyнкции в eжeд-
нeвнитe cи poли.

Унищoжитeлнa вoйнa
Πoявaтa нa т.нap. „poбoти yбийци" и изпoлзвaнeтo нa изкycтвeния 
интeлeкт зa вoeнни цeли кapa eкcпepтитe дa cмятaт, чe тexнoлoги-
ятa мoжe дa дoвeдe дo глoбaлнa вoйнa. Toвa пpeдyпреждава и pъкoвo-
дитeлят нa Теslа Илън Mъcк.
Cпopeд някoи, paзpaбoтвaнeтo нa cмъpтoнocни aвтoнoмни opъжия и 
изпoлзвaнeтo нa изкycтвeн интeлeкт във взeмaнeтo нa вoeнни peшe-
ния мoжe дa пpeдизвикa вoйни, вoдeни oт изкycтвeния интeлeкт.
Cъщecтвyвa гpyпa нeпpaвитeлcтвeни opгaнизaции, чиятo ocнoвнa 
миcия e зaбpaнaтa нa тaкивa мaшини. Te пpизoвaвaт пpaвитeлcтвaтa 
дa cпpaт paзвитиeтo нa дpoнoвe, yпpaвлявaни oт изкycтвeн 
интeлeкт.

Диcкpиминaция
Mнoзинa cи cпoмнят Taй, чaтбoтът c изкycтвeн интeлeкт нa Мiсrоsоft, 
кoйтo e oбyчeн дa имитиpa пoтpeбитeлитe, кoнтaктyвaщи c нeгo oн-
лaйн. Зa пo-мaлкo oт дeн чaтбoтът e вepбyвaн в pacизъм и eзик нa 
oмpaзaтa.
Toвa пpинyждaвa Мiсrоsоft дa cпpe aкayнтa мy, пpeдизвиквaйки cepиoзeн 
дeбaт зa възмoжнocттa изкycтвeният интeлeкт дa бъдe pъкoвoдeн 
oт пpeдpaзcъдъци.
Уoлш зaяви, чe диcкpиминaциятa e eднa oт мнoгoтo нeoчaквaни пocлe-
дици, кoитo мoжe дa пpeдизвикa тexнoлoгиятa.

Какво да направим?
Това, което индустрията може да направи, е да се постарае да инфор-
мира журналистите по-добре и да ги запознае с повече детайли за тех-
нологията, за да могат да я отразяват по-коректно. Разбира се, няма 
как изцяло да се преборят гръмките коментари и търсенето на сенза-
ции, но могат да се намалят.
Освен това журналистите трябва да преведат сложната тематика на 
по-разбираем език, за да може да бъде разбрана и от аудиторията. А 
понякога това изисква и някое и друго сравнение и метафора с терми-
натори и матрици. Важно е обаче да се поясни, че това е само пример и 
засега развитието на изкуствения интелект е още в много ранна фаза.

Cпopeд няĸoи, paзpaбoтвaнeтo нa 
cмъpтoнocни aвтoнoмни opъжия и 

изпoлзвaнeтo нa изĸycтвeн интeлeĸт във 
взeмaнeтo нa вoeнни peшeния мoжe дa 

пpeдизвиĸa вoйни, вoдeни oт 
изĸycтвeния интeлeĸт



Вероятността 
изкуственият 
интелект да 

достигне такова 
ниво, че да 
наподобява 
човешкия в 

близкото бъдеще, 
е минимална

...
Технологията е направена  
от хората за хората  
и контролът е в нашите ръце

Георги Симеонов 
е трета година студент в Coventry University със специалност 
„Компютърни науки“

Изкуственият интелект е 
тема, която набира все по-го-
ляма популярност… Какво е 
„изкуствен интелект“?

Изкуственият интелект е дефи-
ниран като: „наука за концепциите, 
които позволяват на компютри-
те да правят неща, които за хо-
рата изглеждат разумни“. Основ-
ната хипотеза, около която е 
изградена науката на изкустве-
ния интелект, е че човешката ин-
телигентност може да бъде тол-
кова точно описана, че да бъде 
симулирана от машина.

Ако млади хора искат да учат 
за „изкуствен интелект“, към 
какви специалности трябва да 
се насочат и защо?

В България специалностите, 
към които могат да се насочат, 
са Информатика, Софтуерно ин-
женерство или Компютърни нау-
ки. Те всички биха предоставили 
основите, нужни на един човек 
тепърва навлизащ в индустрия-
та, но в никакъв случай не биха 
били достатъчни. В чужбина се 

предлагат по-специализирани 
курсове, като роботика или 
„Machine Learning” (това е сравни-
телно нова наука, която е съсре-
доточена около използването на 
алгоритми, които позволяват на 
програмите да се самообучават 
да изпълняват определени зада-
чи). Най-добрият съвет, който 
може да бъде даден на младите 
хора, навлизащи в индустрията, е 
да не разчитат изцяло на обуче-
нието в университета, защото 
макар и полезно, не би било дос-
татъчно без проявяване на личен 
интерес и допълнително четене.

Изкуственият интелект е 
предсказан още от Джордж  
Лукас и Star Wars отдавна…  
А сега какво ли можем да си 
представим в бъдещето?

Преди 1973 г., когато „Моторо-
ла“ обявяват първия мобилен те-
лефон, малко хора биха могли да 
си представят, че можеш да го-
вориш с някой от другия край на 
света само с нещо, което можеш 
да сложиш в чантата си, а още 
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интервю на Кристиян Вражилов



HELLO!

по-малко биха си представили, че 
40 години по-късно това нещо е 
десетки пъти по-силно от тога-
вашните компютри и е голямо 
само колкото дланта ти. Със ско-
роста, с която се развиват не-
щата и постоянните иновации в 
света на техниката, е трудно да 
се каже какво ново ще има утре, а 
какво ни чака в бъдещето е мис-
терия. Единственото, което зна-
ем със сигурност, е че ще има ог-
ромно развитие и най вероятно 
след още 40 години ще има неща, 
за които не сме си и помисляли 
днес.

Има един сериал „Westworld”, в 
който роботите вече мислят 
като човеци и не осъзнават, че 
са роботи… Дали това ни 
чака?

Вероятността изкуственият 
интелект да достигне такова 
ниво, че да наподобява човешкия 
в близкото бъдеще, е минимална, 
но дори това да се случи, начинът 
на мислене на компютрите е фун-
даментално различен от този на 

хората. Човек е способен да има собствени мисли. Всичко, което ком-
пютърът „мисли“, е или зададено от програмиста му, или научено от 
информацията, предоставена за изпълнението на дадена задача. 
Една програма няма оригинални и собствени мисли и не може да има. 
Ако на един робот задачата му е да се държи като човек, той би изу-
чил хората и би мимикирал тяхното държание и мисълта „Аз всъщ-
ност не съм човек.“ не би му минала през главата поради причината, 
че той би бил неспособен да има такава мисъл извън това, което му е 
казано или дадено като задание.

Трябва ли да се страхуваме от бъдещето? Имай предвид, че 
може да не успеем да контролираме роботите, както в  
сериала „Westworld”.

Накратко, не. Макар че със всяко нещо може да бъде злоупотребе-
но, дори един зареден пистолет е безопасен, докато някой не реши 
да го използва. Той сам по себе си няма как да нарани никой. Подобна е 
ситуацията при роботите и изкуствения интелект, освен ако някой 
не реши да го използва с цел да нарани, като например безпилотните 
дронове на САЩ, които се ползват за бомбардировка. Един робот 
сам по себе не би бил способен да нарани човек и дори ако собствени-
кът му реши да го използва с такава цел, той пак би имал пълен кон-
трол над него. Много от тези страхове се повдигат от недоста-
тъчното разбиране на самата тема. Например, главният 
изпълнителен директор на Тесла – Илън Мъск, беше написал в Туитър, 
че скоро машините ще започнат да ни заменят, което много хора 
разбраха погрешно. Това, което се имаше предвид, беше че не маши-
ните ще ни изместят като индивиди, ами че ние ще започнем да ги 
ползваме за по-лесните задачи. Главни примери за това са продукто-
вите линии във фабриките, които са изцяло оперирани от машини, и 
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в някои хранителни вериги по света като McDonalds 
вече имат ресторанти, които са ръководени от ма-
шини и самообслужване (с изключение на кухнята, 
разбира се ). Дори се вижда, че в близкото бъдеще 
няма да има нужда да се шофира с развитието на 
сферата на самоуправляващите се коли. Всичко това 
означава, че ще има по-малко работа в ниско квали-
фицираните сфери и все повече позиции за хора, кои-
то да поддържат тези машини и да ги развиват до-
пълнително. Технологията е направена от хората за 
хората и контролът е в нашите ръце.

 

В последната книга на Дан Браун „Произход“ и 
той набляга на изкуствения интелект и казва, 
че ние ще се слеем с роботите – вече си слагаме 
роботизирани ръце, крака, скоро ще започнат 
чипове да ни слагат в тялото… Звучи ли реа-
листично?

Да, това е нещо, което е реалност дори и днес, и 
със сигурност ще се разрастне още повече в бъде-

Подобрението е 
нещо, към което 
ние като хора 
винаги ще се 

стремим 

щето. Самата сфера, която се занимава с това, се 
нарича „Human enhancement“, а именно преведено на 
български „Човешко подобрение“. Подобрението е 
нещо, към което ние като хора винаги ще се стре-
мим. Примерите, които са реалност днес, са изкуст-
вените крайници, които се слагат на хора, претър-
пели инциденти, с работещи нерви в крайниците им. 
Нервите се закачат за изкуствен крайник и позволя-
ват движение чрез сигнали от мозъка, точно както 
бихте движили истинска ръка. Друг пример са ек-
зоскелетите, които се слагат на войници с цел да 
подобрят издържливостта и да увеличат силата 
им. „Сливането с роботите“ не трябва да е само 
външно. В момента са широко разпространени 
пейсмейкърите, които са уреди за регулиране на 
сърцето на хора с бавен или нерегулиран пулс.

Ако можем да си представим какво ще е след 
100 години, какво можем да си кажем?

Какво ще бъде след 100 години е трудно да се 
каже с точност, но точно както преди 100 години 
хората биха казали, че да говориш с някой в другия 
край на света от дома си е невъзможно, в следващи-
те 100 години ще има много неща, които в момента 
дори не можем да си представим. И ако някой ни ги 
каже днес, ние бихме му се изсмяли и бихме му казали, 
че сънува. Скоростта, с която технологията се раз-
вива, е светлинна и е една от най-бързо растящите 
индустрии досега в историята. И макар че със си-
гурност ще стигнем до момент, в който просто не 
можем да подобрим това, което имаме, повече и сме 
го докарали до перфектност, този момент няма да е 
в близкото бъдеще и има още много да се развиваме 
в тази сфера.





С
лед години учене на английски и старателна подготовка в учи-
лище, след броени седмици най-сетне ще започне дълго чакано-
то ти приключение – висше образование във Великобритания. 
Това вероятно ще е първият път, в който ще ти се наложи сам 
да се справяш с месечния ти бюджет – от наем, през разходи за 

храна, до тези за забавление и учебници, бързо ще трябва да се научиш как 
да приоритизираш и харчиш разумно. Вероятно си задаваш не един или 
два въпроса – в тази статия вероятно ще намериш поне някои от необ-
ходимите ти отговори.
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как да се справим 
с бюджета  
през първия семестър? 

Какво представлява  
заемът за обучение в  
англия?

И тази години европейски граж-
дани ще могат да получат заем от 
Student Finance, правителствена-
та програма, която отпуска фи-
нансиране за следване. След като 
кандидатстваш за заема, попъл-
ниш и изпратиш необходимите 
документи, от Student Finance ще 
платят сумата за следването ти 
за годината директно на универ-
ситета.

Прозорецът за кандидатстване 
за финансиране все още е отворен, 
но обработването на кандидату-
рите може да отнеме между шест 
и осем седмици, така че кандидат-
ствай възможно най-бързо.

 
Колко пари ще похарча през 
първите седмици от  
обучението ми?

Няма точен отговор на този 
въпрос, защото от теб зависи 
колко точно ще похарчиш. Според 
National Student Money Survey 2018, 
публикувано на уебсайта Save the 
Student, средномесечно студенти-
те във Великобритания харчат по 
около 770 британски лири. От тях 

406 са за квартира, 37 за сметки, 
34 за дрехи, 20 за книги и 31 за 
други.

През първите няколко седмици 
от следването ти обаче вероят-
но ще похарчиш малко повече, за-
щото ще трябва да си набавиш 
неща като чинии, чаши и учебници 
за първи път.

Вероятно няма да е необходимо 
да купуваш всички учебници, кои-
то ще използваш по време на кур-
са ти, защото университетите в 
Англия разполагат с добри библи-
отеки и онлайн ресурси, където 
ще можеш да намериш необходи-
мата литература.

Къде ще живея?
Повечето британски студенти 

предпочитат да живеят в обще-
житие, уредено от университета. 
То обикновено е по-скъпо, така че 
ако не разполагаш с голям бюджет, 
огледай се за частна квартира, 
която би могла да ти спести поне 
1/3 от университетския наем 
(това обаче варира от универси-
тет до университет).

Ако избереш да живееш в обще-
житие, вероятно ще трябва да 
плащаш наем за три месеца пред-

варително, защото разплащател-
ните планове са направени така, 
че да съвпадат със заемите за 
разходи за живот, които англий-
ските студенти получават.

Къде да пазарувам?
Магазини като Lidl, Aldi и Asda 

имат стоки на значително по-ни-
ски цени. Пазарувай веднъж сед-
мично в някой от тях, вместо да 
отскачаш до близкия Sainsbury’s и 
банковата ти сметка ще ти бъде 
благодарна.

Привечер много от магазините 
пък намаляват част от стоката 
си, на която скоро ще ú изтече 
срокът на годност, така че това 
също е възможност да напазару-
ваш евтино.

Искам да хапна навън – мога 
ли да си го позволя?

Използвай приложения като 
Wriggle, за да намериш промоции, 
валидни в различни заведения. Не 
пропускай да отидеш на Freshers’ 
Fair, където често раздават 
най-различни ваучери за намаления.

Мога ли да работя докато 
уча?

Да, можеш. Повечето курсове 
във Великобритания нямат много 
контактни часове и разчитат на 
това сам да се подготвяш в голя-
мата част от времето. Това зна-
чи, че с малка доза организация ще 
можеш лесно да комбинираш рабо-
та и учене.





Никос Ламбридис
специализира в областите Лидерство, NeuroCoaching 
и Emotional Intelligence. Той притежава магистърска 
степен по Biomedical Engineering от Университета в 
Сан Франциско, Калифорния, и диплома по 
Организационна психология от INSEAD Business 
School, Франция. Наскоро е сертифициран по Brain-
Based Coaching от института по NeuroLeadership във 
Великобритания. 

...
възнаграждението на сертифициран 
коуч с опит от 15-20 години 
е между 150 и 250 евро на час
интервю на Борислав Борисов
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Г-н Ламбридис, на български език думата „coaching” не се пре-
вежда. Може би терминът се е превърнал в международен? 

Да, думата „coaching” се е превърнала наистина в междунаро-
ден термин, използва се във всички държави по този начин, про-
изходът ú е от спорта, въпреки че коучингът, за който говорим 
тук, се различава в много аспекти от треньорството в спорта. 

Какво представлява коучингът? Каква е работата на един 
професионален коуч?

Коучингът има една-единствена цел: да отключи потенциала у 
един човек, бил той атлет, мениджър, лидер или предприемач. 
Един професионален коуч трябва да бъде професионалист, така 
че да води клиента си през 4 основни стъпки: себепознаване, спо-
собност да се идентифицират възможностите, разработване 
на планове за действие и най-важното - развитие на нови НА-
ВИЦИ. Ключово е да помагаш на някого, като му съдействаш да 
развива и запазва нови умения и начини на поведение. 

Как работи коучингът? 
При NeuroCoaching клиентът се обучава в новите теории на 

невронауката, за това как работи мозъка, как енергията се съз-
дава и насочва, какви са емоционалните основи на мотивацията 
и как оценката на вътрешноличностната невробиология на коу-
чинга може да бъде управлявана в посока постигане на цели. Коу-
чингът учи и на това какви са невробиологичните причини за ге-
нерирането на стрес, как той може да бъде управляван чрез 
промяна на възприятията и повишаване на познаваемостта. 

И най-важният въпрос: каква специалност трябва да учим в 
университета, за да станем коуч? 

Съвременните невронауки, организационна психология, лидер-
ство и мениджмънт. Семинари в рамките на 3-4 дни по коучинг, 

коучингът има една 
единствена цел: 

да отключи потенциала у 
един човек, бил той 

атлет, мениджър, лидер 
или предприемач 

Никос Ламбридис е преподавател и Head Coach на 
Международния факултет на University of Sheffield, City College и 
преподава: организационно поведение, NeuroLeadership, Neuro-
Coaching и комуникационни умения*. 

Неговата методология за обучения и коучинг се базира на 
групова работа по позитивна психология, трансформационен 
коучинг и клиентски ориентиран коучинг за ръководни кадри и на 
практическите принципи на Коучинг и консултиране за промяна 
(Coaching and consulting for change) на INSEAD. Никос Ламбридис 
е член на Международната федерация по коучинг (ICF), на 
Европейския институт по NeuroLeadership и на CEO Европа. 



не са достатъчни и могат да бъдат 
опасни за клиентите, които биват 
консултирани от такива „експерти“.  

Мъжете или жените се интересу-
ват повече от коучинг и защо? 
Професионален коуч би трябвало да 
може да работи еднакво добре и с 
двата пола, би трябвало да знае дос-
татъчно за различния начин, по кой-
то са структурирани и работят мо-
зъците на мъжете и на жените и 
различията в емоционалния им капа-
цитет.  Мъжете и жените използ-
ват различни подходи при постигане 
на целите си. Мъжете са по-праволи-
нейни, докато жените интегрират 
различни методи и подходи. Невро-
науката е доказала експериментално, 
например, че при скенер на мозък в 
ситуация на конфликт и стрес, при 
жените се повлияват много повече 
области на мозъка, отколкото при 
мъжете.  

Имате ли опит с български мени-
джъри, как гледат те на коучинга?

 Коучингът е сравнително нова 
концепция, въведена в региона на 
Югоизточна Европа през последно-
то десетилетие. Българите, точно 
както и гърците, а и останалите 
източноевропейци, гледат на коу-
чинга с едно наум, имат подозрения и 
дори страх от него. Аз практикувам 
коучинг за България в последните 5 
години, като съм имал удоволствие-
то да консултирам над 150 топ ме-
ниджъри от всякакви индустрии, 
като телекоми, банков сектор и 
start-up предприемачи. Един професи-
онален коуч трябва първо да изучи и 
разбере спецификите на народопси-
холгията на определена нация, за да 
може да създаде отношения на дове-
рие с клиента си, само по този начин 
в една защитена и сигурна среда 
може да се случи качествен коучинг. 
При това, създаването на такава 
среда на сигурност и доверие е мно-
го по-важно от всякакви техники и 
методологии. Фокусът първо е върху 
културните различия, и тяхното 
разбиране и анализиране изисква уси-
лия и желание. 

Има ли развитие на коучинга в 
България?

 Коучингът в България се развива с 
помощта на организации като ICF, 
които предлагат много знания и тех-
ники, както и доверие. Огромен ин-
терес към коучинга проявяват  

жени между 40 и 50 г., много от тях 
се свързват с мен по време на конфе-
ренции и други събития в България.  

Къде се намират най-добрите  
експерти по коучинг и защо? 

Коучингът е много популярен в 
САЩ и аз, присъствайки на междуна-
родни конференции през последните 
20 години, съм се срещал с повечето 
от тях. Смело мога да кажа, че в Ев-
ропа могат да бъдат намерени 
по-добри специалисти, тъй като ев-
ропейската култура изисква по-за-
дълбочен анализ, благодарение на об-
разователната система тук. В 
Щатите можете да видите хора, 
които практикуват коучинг и се фо-
кусират много повече върху марке-
тинга и продажбите на своите услу-
ги, отколкото на самия анализ, 
квалификация и усъвършенстване. 
Тук отново опираме до култура.  

Какви са доходите на един профе-
сионален коуч? Професията атрак-
тивна ли е за младото поколение?

Коучингът е сравнително нова 
професия и е все още нещо, което 
трябва да бъде опознавано. Въз-

награждението на сертифициран 
коуч с опит от 15-20 години е между 
150 и 250 евро на час. Ако вземете 
под внимание факта, че един човек 
има нужда от най-малкото 5 до 8 дву-
часови сеанса, за да има консултира-
нето резултат, то сами ще направи-
те извода, че възнаграждението не е 
лошо. За съжаление има лимит на до-
ходите, защото клиентите, които 
поема един коуч, в рамките на година 
не могат да бъдат много, за да може 
да им се обърне качествено внимание. 
Може би цифрата е около 10 клиента 
на година. Професията би била добра 
като доходност и реализация за мла-
дите хора, само ако те имат търпе-
ние да придобият опит, а не бързат 
само с изкарания сертификат, няколко 
научени техники и талант да жънат 
грандиозни резултати.

Какви са вашите очаквания за 
развитието на коучин индустрия-
та в следващите 5 години? 

В някои страни като България, 
перспективите са за „бум" на коучин-
га. В периоди на икономически за-
труднения, ролята на ръководните 
кадри става все по-ключова и ком-
плексна и на топ мениджърите им е 
все по-трудно да постигат резулта-
тите. В такива моменти идва роля-
та на коуча, който трябва да създаде 
ред в хаоса, да направи нещата малко 
по-прости и разбираеми и това е по-
соката, в която коучингът върви. 

Какво е най-важното послание, 
според вас, за всеки, който иска да 
работи в областта на коучинга? 

Преди да решите да се насочите 
към коучинга, първо работете по 
своите собствени проблеми, натру-
пайте знания и реален опит. Един от 
професорите ми в INSEAD казваше: 
НЕ ПРИЧИНЯВАЙТЕ ВРЕДА! Защото 
е много лесно с твоето „консултира-
не“ да пожертваш нечия работа, ка-
риера, лично щастие, без дори да го 
осъзнаваш! НЕ ПРИЧИНЯВАЙТЕ ВРЕ-
ДА! ще бъде моето послание!  

*Студентите в Екзекюти МБА 
програмата на University of Sheffield 
International Faculty, City College, могат 
безплатно да се възползват (към 
таксата за обучение по програмата) 
от професионалните, индивидуални 
Coaching сесии на Никос Ламбридис за 
професионално кариерно развитие.
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V

Рафаел:
Повечето хитове са балади,  
защото хората се намират в тях

интервю на Борислав Борисов

Рафаел, ти започна своята кариера като 
участник в „Гласът на България“.  
Защо реши да участваш там? 

Участието ми в „Гласът на България“ 
беше едно изключително трудно и важно 
предизвикателство. Чувствах се по-смел и 
решен от преди и реших да се запиша, за да 
предизвикам съдбата си. Имах усещане, че 
тази година ще е специална за мен. Често 
имам подобна интуиция и никога усещането 
не ме е подвеждало. Това важи както за хуба-
ви, така и за не чак толкова хубави неща. 
Много неща в моя живот се промениха още в 
самото начало на предаването. Имах нужда-
та да привлека повече позитивни емоции  и 
хора, каквито ми липсваха в продължение на 
много години. Имах много натрупали се жела-
ния, които исках да споделя с хората, с близ-
ките. Сякаш музиката беше единственият 
начин това да се случи, единственият ин-
струмент.

Коя беше най-силната ти песен от учас-
тието ти там? Колко време се подготвя-
ше за нея?

Аз лично мисля, че всичките парчета, кои-
то изпълних, бяха много специфични и особе-
ни за сегашната музикална сцена. Всяко из-
пълнение притежаваше своите лични 
емоционални и драматични моменти. Една 
от песните ще запомня завинаги, понеже я 
свързвам с мой любим човек - моята майка, 
която долетя от Русия и ме подкрепи в Бъл-
гария до самия финал.  „Майчице“, песента на 
невероятния тенор Георги Христов,  беше 
въпросната песен. Това е изключително емо-
ционална и красива песен и още по-трудна за 
изпълняване. Използвах всяка свободна секун-
да и минута, за да успея да вляза в този об-
раз, който не беше далеч от реалната ми 
същност точно в този период, но вокалната 
подготовка беше наистина необходима. По 
някакъв естествен начин успях да изградя 



сред другите участници имидж на певец, който може да пее 
всякакъв стил и глас, понеже на места се усещаше и оперно-
то ми звукоизвличане и рок звученето, което аз лично много 
обичам. Не мога да отрека, че в подобен формат наистина 
трябва да си много опитен и подготвен, за да може да из-
държиш на напрежението от малкото време, което имаш, 
за да се подготвиш за нови изпитания, експерименти.

Ти беше в отбора на Графа.  
Мислеше ли си, че ще подпишеш с него след шоуто? 

За мен самият факт, че се запознах с Графа, беше 
сбъдната мечта. Имах привилегията да черпя от неговия 
опит и изключително модерен музикален усет. Аз съм ог-
ромен негов фен още от дете.  Не се замислях за възмож-
ността да работя с Графа официално като изпълнител на 
лейбъла „Монте Мюзик“, но с всеки изминал ден бях все 
по-инспириран да работя здраво, за да не го разочаровам. 
Графа беше много отдаден на менторската си позиция и 
искаше всички да се представим възможно най-добре. 
Беше ми казал много специални думи, които ме докоснаха. 
Помогнаха ми да повярвам в себе си. По време на целия 
формат ме е подкрепяше. Важно е да напомня, че в начало-
то пътят ми започна с Иван Лечев, но сякаш намерих ис-
тинското си място в отбора на Графа след вокалните 
двубои, където бях „откраднат“. Получих прозвището 
„вълк-единак“, защото така се чувствах в този момент. 
Тази песен беше много емблематична за цялото ми учас-
тие в „Гласът“ и за мен беше чест да я изпълня заедно с 
Графа на финала. Това беше толкова красив начин да завър-
ша този път, на една сцена с идола си.

Как стана част от „Монте Мюзик"?  
Кой ти звънна, какво ти казаха?

След финала на „Гласът" бях поканен да участвам в 
турнето на Графа в България. Нещата се развиха много 
бързо и още на следващата сутрин бяхме в друг град, 
където подгрявах преди концерта. Точно в този момент 
се почувствах много специално, усещах как животът ми 
започна наново, как отварям нова страница, където мо-
жех да напиша абсолютно всичко, което си исках, без ни-
какви ограничения. Чувствах нещото, което ми липсваше 
толкова много време... След турнето „Монте" ми предло-
жиха договора. 

Дебютната ти песен се казва „Магнит“.  
Защо „Магнит“? 

Магнитът е обект със специфични свойства, а именно 
да привлича други обекти или да бива привличан. Аз много 
пъти съм се намирал в ролята на самия магнит, но в идеята 
на песента аз съм обектът, който усеща цялото въз-
действие на привличането. Алтернативното заглавие на 
песента би било „Спомени“, тъй като те са толкова силни, 
че все още ме връщат към неща от миналото, привличат 
вниманието и мислите ми, но след осъзнаването им аз про-
дължавам напред. Освен това, „Магнит“ беше и подходящо 
име за пулсацията и бийта на песента, сякаш беше най- 
ключовата дума за описание от музикална гледна точка.

Мога ли да те „контрирам“ леко и да те питам защо 
избра балада за първа песен? Не смяташ ли, че бързите 
песни стават големите хитове? 

„Магнит“ е емоционално и откровено явление на българ-
ската музикална сцена. Мисля, че ако музиката е истинска, 
ако емоцията е искрена и дълбока, жанрът и типът нямат 
влияние върху това как ще въздейства песента на слуша-
телите. Имах нужда от „Магнит“, за да може да направя 
тази първа стъпка. Песента беше нещо, породило се в гла-
вата ми още по време на предаването. За мен това беше 
правилният начин, за да стартирам. Бях изцяло подкрепен 
от Графа, който има огромно участие в песента: като тек-
стописец и наставник по време на творческия процес. Мо-
дерният аранжимент дори показва и малко нетипични дори 
за баладите звук и пулсация - нещо, което се дължи на Графа 
и Веселин Ценов - Algoriddim.  Ако погледнем към големите 
сцени, повечето хитове всъщност са балади, защото пове-
че хора се намират в тях. Бързите парчета понякога водят 
до бърз успех, но все още смятам, че мога да си позволя да 
преследвам не сляп успех, а истинската обич на слушатели-
те и музикалните фенове. 

Някои хора казват, че приличаш по тембър и пеене на 
Графа на младини. Ти какво мислиш по този въпрос?

УАУ! За мен това е изключителен комплимент! Какво 
повече да мисля? Наистина, много хора ме оприличават  с 
Графа. Дълги години съм се възхищавал на творчеството 
му и мисля, че е нормално хората да усещат и виждат ня-
какво влияние. Разбира се, дори тези, които намират някак-
ви сходства, знаят, че всеки човек е уникален. Но кой не би 
се радвал да чуе, че прилича поне малко на идола си?  Въпреки 
всичко, аз смятам, че имаме различно звукоизвличане, вокал-
ният ми път започва като оперен тенор. Но имаме сходни 
музикални вкусове и харесваме подобни групи от световна-
та сцена, което по-скоро е огромен плюс по време на твор-
ческия процес.

Предполагам подготвяш второ парче.  
Кога ще бъде готово то?

Подготвям още няколко парчета. Конкретна дата за 
второто още не е планирана, тъй като тук процесът на 
работа е малко по-различен и определено ще има много из-
ненади. Имам възможността да работя с най-добрите 
професионалисти в сферата и се чувствам сигурен в бъде-
щия успех на проекта!

Завърши интервюто с любима твоя строфа от песен. 
Думите са от много специална за мен песен, която съм 

цитирал много пъти: 
„Каквото и да повтарят, с омраза и да говорят, каквото и 
да направят, няма да ме преборят! ... Има Надежда. За утре.“
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мисля, че ако музиката е 
истинска, ако емоцията е 

искрена и дълбока, 
жанрът и типа нямат 

влияние върху това как 
ще въздейства песента 

на слушателите
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К
огато говорим за творчество, „без задръжки и ограничения“ е норма, 
а не изключение. Същото можем да кажем и за времето, в което 
живеем, затова става трудно да си творец. Почти не са оста-
нали граници, които да прекрачваш, нито недостигнати хори-
зонти, към които да поведеш крайния потребител на творбите 

си. Когато учениците на Исус трябваше да са наясно с много неща, но още 
се държаха така, сякаш нищо не разбират, Исус ги попита: „Като имате 
очи, не виждате ли? Като имате уши, не чувате ли? И не помните ли?“ 
(Марк 8:18). Е, аз се радвам, че поне в даден момент имах очи, които видяха, 
и уши, които чуха, и запомних, че група младежи със своя проект ДРАФТ 
пробиват статуквото (или поне се опитват) без особени претенции (не 
казвам, че съсвсем ги няма), и то с идеална цел. 

Проектът ДРАФТ
Оптимистично за бъдещето или  
без задръжки и ограничения на 21-на

константин николов - 
ГеРАк  

Завършил е 9-та  
Френска езикова  
гимназия „Алфонс  
дьо Ламартин“.  

кой?
Трима студенти по журналистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От София. На 21-на.

Георги Александров - 
ДжИДжИ  

Завършил е 9-та  
Френска езикова  
гимназия „Алфонс  
дьо Ламартин“.  

Огнян Цветков – 
ПАПА  

Завършил е СОУ  
„Св. св. Кирил и  
Методий“. 

материал на Ива Йохан Ганчева
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Какво представлява проектът ДРАФТ? Представете 
си го като сал с трима удавници, пишете вие, който 
плува в градската суматоха, когато му дойде в пове-
че, сменя посоката си към забитите села, друг път 
въобще не излиза от дома си (да приемем, че има 
дом). Въобще - движи се. 
ГеРАк: Най-просто казано, ДРАФТ са няколко сбърка-
ни глави и няколко сбъркани думи. Ако трябва да раз-
ширим това кратко описание, бих добавил, че този 
проект е платформа, или поне опит за изграждането 
на една, която да предостави на читателя различно 
от популярното „хипстърско“, критично мнение за со-
циално-културните процеси в България.

Каква е вашата лична мотивация да сте част от 
този проект?
ГеРАк: На първо място битката за модерност на 
ценностите над пошлостта, която ни залива. Такава 
битка не се води за пръв път у нас. Пример са „егоис-
тите“, които я поведоха преди около 20 години. За 
добро или лошо ние се намираме в сходна ситуация. 
Историята се повтаря и по стечение на обстоятел-
ствата получаваме шанс да възобновим борбата. 
Всичко останало, което можем да спечелим, е само бо-
нус. 

ДжИДжИ: Личната ми мотивация е, че аз съм един 
от създателите му и де факто дори да не искам, 
трябваше да участвам.  

Какво е ценното и различното в позициите, които 
представяте във вашите текстове?
ГеРАк: Най-ценното нещо е искреността. Смея да 
твърдя, че това липсва на голяма част от хората в 
днешно време като цяло, съответно и на прекалено 
голям процент от тези, които се занимават с писане 
– било то литературно или журналистическо. От ис-
креността следват и различията в текстовете ни. 
Представяме мисли и позиции, които често звучат 
нетрадиционно, да не говорим за комфортно (това 
рядко се случва). Мисля, че елементът на изненадата е 
един от силните козове на ДРАФТ. Другият е, че в мо-
мента няма медия с която да се конкурираме за място 
в конкретната ниша.  

ДжИДжИ: Всичко, написано в списанието, е истинско. 
Дори понякога да звучи преекспонирано, това се дъл-
жи на факта, че ние самите сме преекспонирани. В 
този ред на мисли, ДРАФТ е нещо подобно на дневник. 
Просто по-добре написан.

Възможно ли е обществото да се промени с усилията 
на един или няколко човека? Много хора смятат, че 
това е „битка с вятърни мелници“ и изобщо не се оп-
итват. 
ГеРАк: Обществото няма как да се промени от ня-
колко негови представители, това е многопластов 
процес, за който често един човешки живот не е дос-
татъчен. Смятам обаче, че е напълно постижимо да се 
даде пример, който ще отключи ефекта на доминото. 
Като цяло вярвам в персоналната революция и мисля, 
че можем да сме в помощ за осъзнаването на някои 
неща от дадени хора.  

И хаосът казва, че 
никога няма нищо 

окончателно. 
Вярвам, но нека 

видим. Нали 
затова сме тук
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ДжИДжИ: Напълно съгласен съм с 
теорията за вятърните мелници 
и вярвам, че обществото е напъл-
но обречено, като не визирам само 
българското. Само че то е обрече-
но от много време насам и затова 
не би трябвало да се явява като 
критерий за създаването на нещо 
ново от каквото и да е естество 
- музика, рисунка или списание.

Словото има сила. Каква е тя? 
ГеРАк: Словото има огромна сила. 
То може да гради животи/светове, 
както и да ги разрушава – за се-
кунди. Поемането на отговор-
ност е най-важното нещо, когато 
боравим със словото. Отново, 
може би наравно с искреността, 
това е другото нещо, което липс-
ва на прекално голям брой хора. 
От страх да застанеш зад думи-
те си. Затова повечето текстове 
са празни абзаци, с малко, ако изоб-
що има, послания. Пълнеж.

ДжИДжИ: Словото като изкуство 
променя както си му е редът - ще 
те вдъхнови да създадеш или ще ти 
помогне да продължиш. Словото 
просто като слово не е нищо осо-
бено - някакви думи и дотам.

Вие сте избрали социалната мре-
жа като платформа за изява. 
Защо? Каква според вас е положи-
телната страна на социалните 
мрежи? Те част от медиите ли са? 
ГеРАк: Всъщност ДРАФТ ще бъде 
реализиран и на физически носи-
тел. Това е основната ни цел. Со-
циланата мрежа като платформа 
е едно от местата, където чита-
телите ще могат да се запознаят 
с писанията ни. Чрез нея подгря-
ваме хората за това какво тепър-
ва предстои да се случи. Един от 
няколкото канали на комуникация с 

аудиторията ни. Това е положи-
телната страна – дава възмож-
ност да проведем комуникация на 
още едно място. Социалната мре-
жа сама по себе си не е медия, но 
тя дава уникалната възможност 
на човека да се превърне в едно-
лична такава. 

Бъдещето – „светлина в тунела“ 
или  безкрайно скитане в „долина-
та на мрачната сянка“? 
ГеРАк: На 21-на мисля че повечето 
виждаме светлина в тунела. Те-
първа предстои да разберем това 
изходът ли е или скоростният 
влак, който ще ни разтърси здра-
вата. Скитане в „долината на 
мрачната сянка“ определено ще 
има, подготвили сме се за него. 

ДжИДжИ: Опитвам да гледам 
през розови очила на бъдещето, 
иначе много си усложнявам живота. 
Така че бъдещето е в бъдещето.

В какво вярвате и има ли вярата 
място в живота на един модерен 
човек? 
ГеРАк: Вярата в нещо е основна 
колона на човешкия живот. Няма 
значение дали ще вярваш в Бог, 
опияняващата мистика на черве-
ния залез или силата на сутреш-
ното кафе. Всеки вярва в нещо и 
има пълното право да избере сам в 
какво. Модерният човек, що се 
отнася до наличието на вяра, не 
мисля че се отличава особено 
спрямо предшествениците си. А 
вече на какво избираме да възло-
жим надеждите си, е изцяло в 
следствие на конкретната епоха 
и нейните ценности. 

ДжИДжИ: Аз вярвам в човека. А 
той да вярва в каквото реши.

Според носителя на Нобелова 
награда за литература Жозе Са-
рамаго „малко неща на света тер-
заят душата както осъзнаване-
то, че ние сме предали идеалите 
от нашата младост“. Първо обаче 
трябва да ги имаш. На авторите 
в ДРАФТ предстои да водят мно-
го битки, една от които със си-
гурност ще бъде да останат  
верни на идеалите си. Те твърдят, 
че „в момента, в който се вземеш 
на сериозно, приключваш“ („Никога 
/ нищо / окончателно“), но и че „по-
следното никога не е последно“ 
(„Бърза закуска“). Слагайте розови-
те очила. 

Всичко е временно 
- своеобразен 
механизъм за 
смирение на 
характера
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СТИПЕНдИЯ ЗА БАкАЛАВърСкИ ПрогрАмИ 
В ИТАЛИЯ

Краен срок:
14 септември  2018 г.

Размер на стипендията: 
8000 евро на година за три години

Описание:
Стипендиите TOPoliTO са отворени за всички нови 
международни студенти през 2018-2019 академична 
година. Стипендиите се отпускат за специалности-
те Инженерни науки, Дизайн, Визуални комуникации, 
Архитектура на студентите с най-високи резулта-
ти на приемния изпит. 

Politecnico di Torino е държавен университет, специа-
лизиран в преподаването на инженерните науки и 
разположен в Торино, Италия. Основан е през 1859 г. и 
е най-старият технически университет в Италия. 
Той предлага множество програми в областта на ин-
женерството, архитектурата и индустриалния ди-
зайн.

Изисквания:
• Студенти от всякакви националности могат да 
кандидатстват;
• Кандидатите трябва да предоставят диплома за 
завършено средно образование;
• Кандидатите трябва да владеят английски език и 
да представят сертификат. 

Стипендия:
8000 евро на година за трите години на обучение 

Как се кандидатства:
Чрез онлайн форма за кандидатстване, в която кан-
дидатите попълват всички необходими компоненти.
 
За повече информация:
international.polito.it/financial_aid

СТИПЕНдИЯ ЗА мАгИСТрАТУрА 
По комПюТърНИ НАУкИ В АВСТрИЯ

Краен срок:
30 ноември   2018 г.

Размер на стипендията:
6000 евро на година и 440 евро на месец

Описание:
Магистърската програма по Логика и Компютърни науки 
на техническия университет TU Wien предлага финанси-
ране на студенти всяка година. Стипендиите обикновено 
се отпускат за целия период на обучение (2 години). Сред 
стипендиите е тази, посветена на учения Хелмут Вейт 
– известен австрийски компютърен специалист. Тя се 
присъжда ежегодно на студент от женски пол и покрива 
таксите за обучение. Предлагат се и стипендии за сту-
денти в докторски програми. 

Изисквания:
• Диплома за бакалавър в областта на компютърните 
науки или математика;
• Интерес и задълбочени познания в областта на алго-
ритмите, системите от данни, изкуствения интелект, 
сигурността в мрежите;
• Владеене на английски език;
• Стипендията се отпуска на студенти, които са вече 
приети в програмата;
• Получилите стипендията трябва да поддържат добър 
академичен успех;
• Студентите трябва да живеят в Австрия по време на 
обучението в програмата.

Стипендия:
• Стипендията е в размер на 6000 евро на година, изпла-
тени на вноски;
• Студентите получават и допълнително 440 евро на 
месец  джобни пари.
 
Как се кандидатства:
Необходими са следните документи:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо, описващо причините за канди-
датстване в програмата и нуждата от финансиране; 
• Академична справка или диплома за завършен бакалавър;
• Препоръки;
• Копие от сертификат за владеене на английски език 
(TOEFL, IELTS, CAE);
• Копие на паспорт.

Документите трябва да бъдат преведени и легализирани 
на английски или немски език.
 
За повече информация:
www.logic-cs.at/master/grants-and-scholarships/
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СТИПЕНдИИ ЗА мАгИСТърСкА ПрогрАмА 
В University in chicago, САЩ

Краен срок:
1 ноември 2018 г.

Размер на стипендията:
Пълно покритие на таксите за обучение 

Описание:
Фондацията на Обама (Obama Foundation) отпуска сти-
пендии в университета в Чикаго. Финансирането има за 
цел да подпомогне бъдещи световни лидери, които ис-
кат да се обучават в магистърската програма по Меж-
дународно развитие в University of Chicago. Основаната 
роля на стипендията е да подкрепи млади таланти от 
целия свят в изграждането им на активни граждани, 
които искат да внесат промяна в тяхната общност.
Факултетът на University of Chicago е познат като 
“Harris Public Policy” и е разположен в Чикаго, Илинойс. 

Изисквания:
• Стипендията е отворена за кандидати от целия свят;
• Професионален опит (между 3 и 5 години) и професио-
нални успехи от обществена значимост; 
• Кандидатите трябва да имат ясна идея за глобална 
промяна;
• Кандидатите трябва да владеят свободно английски 
език и да представят някой от международните серти-
фикати. 
.
Стипендия:
Фондацията отпуска стипендия, която покрива изцяло 
таксата за обучение и разходите по настаняване.  В до-
пълнение се отпуска сума за разходи по живот, както и 
за учебници и извънкласни занятия. Стипендията покри-
ва и разходите за път.

Как се кандидатства:
Процедурата по кандидатстване се извършва чрез по-
пълване на онлайн форма за кандидатстване. Необходими 
са и следните документи:
• Академична справка с оценки от предходно образова-
ние;
• Резултати от изпитите по английски език (TOEFL, 
IELTS);
• Документ, удостоверяващ професионален опит;
• Автобиография, описваща заеманите длъжности;
• Препоръка от поне един преподавател;
• Мотивационно писмо, описващо какви са целите и ви-
зията ви и защо искате да участвате в програмата.

За повече информация и кандидатстване:
www.obama.org/scholars/

СТИПЕНдИИ ЗА мЕждУНАродНА моБИЛНоСТ 
В СЛоВАкИЯ

Краен срок:
31 октомври 2018 г.

Размер на стипендията:
Пълна стипендия, покриваща таксата за обучение и разхо-
дите за живот

Описание:
Стипендията е предназначена за обучение, изследовател-
ска дейност, преподавателска дейност на международни 
студенти, студенти в магистърски и докторски програми 
и преподаватели във висши учебни заведения в Словакия. 
Програмата е финансирана от правителството в Слова-
кия и подкрепя студентската мобилност в страната.. 
 
Изисквания: 
• Кандидати от всяка държава по света (освен Словакия) 
могат да участват в програмата;
• Студентите трябва да са завършили бакалавърска сте-
пен;
• Студентите трябва да живеят в Словакия по време на 
обучението и да са приети от държавен или частен уни-
верситет в страната.
• Кандидатите трябва да владеят английски език и да 
представят сертификат.
 
Стипендия:
Стипендията има за цел да покрие разходите по живот на 
международните студенти и преподаватели. Това включ-
ва разходите по настаняване, хранене, джобни пари, както 
и  таксите в програмите за изследователска дейност.

Как се кандидатства:
Попълва се онлайн апликационна форма на официалния уеб-
сайт, посочен по-долу.

За повече информация и кандидатстване: 
www.scholarships.sk/
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знАеТе лИ че… 
РелИГИяТА влИяе 
нА БИзнесА…

материал на Борислав Борисов

Макс Вебер смята, че протестантската религия е била факторът, който е довел до създаването на капитализма. 
Единственото, което различава Европа от другия свят, е индивидуализмът. В самата си основа теорията на Вебер 
получава много потвърждения в края на индустриалното общество. Оказва се, че не икономиката определя света, как-
то твърди Маркс. Протестантството е това, което стимулира частния бизнес. Макс Вебер е бил прав – протестант-
ството дава големите възможности на Германия. Същото разделение се получава при сунити и шиити. При шиитите 
са поставени фискални инструменти за равенство между хората. Доминира това, което е при католицизма – папоце-
заризма. Обратното е при сунитите и източно правословните – доминира цезаропапизма. 

Източното православие стимулира държавния капитализъм.  В капитализма съществува теорията за „невидимата 
ръка“ на Адам Смит, в която всеки работи сам за себе си, абсолютно егоистично, но пък в крайна сметка помага на всич-
ки останали. Това може да се нарече "Библията на капитализма". Важно е да се отбележи, че Адам Смит много рядко спо-

М 
аркс казва, че религията е опиа-
тът на масите. Ако приемем думи-
те  му за достоверни, няма как ре-
лигията да не влияе върху 
обществото. Религията е фор-
мирала държавата. И христи-

янството, и юдеизма, и исляма са създали фун-
дамента на държавите. Религията определя 
кое е морално, кое е етично и кое е добро. Тя 
влиза в нравите, обичаите, традициите. Те пък 
от своя страна влияят пряко върху законите. 
Така се е стигнало до законодателство. А зако-
ните са факт и до днес. 

Важен е фактът, че всяка една от тези религии 
е създала деноминации. В християнството такъв 
пример е голямата разлика между католицизъм и 
източно православие. А още по-голяма разлика 
има в протестантството. В исляма разликата е 
между сунити и шиити. Някои смятат, че предим-
ството на протестанството, спрямо католици-
зма, е че протестантите са държали да няма опос-
редняване между човека, който изповядва 
религията, и Бог, а да могат всички хора да четат 
Библията. Протестанството е образовало повече 
хората и заради това протестантският свят се е 
развил много повече. Когато обаче образованието 
се е развило навсякъде, тези разлики изчезват. 



ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ - 28 ЛВ. 

ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ - 20 ЛВ.

7 броя

деля своите религиозни възгледи в трудовете 
си. Неоспорим факт е, че живее в среда, която е 
калвинистка – Шотландия през XVIII век. Из-
никва въпрос дали Адам Смит е избягал от вли-
янието на калвинизма, защото през този пери-
од цялото мислене в Шотландия е повлияно 
от калвинизъм.

Това, което определя западноевропейската 
модерност още от XIII - XIV век е разбирането, 
че животът е предопределен от Бог. Човек 
обаче е длъжен да участва във формирането на 
собствената си съдба. Ако той е готов да из-
бира доброто, това ще го заведе в по-добър 
свят. Вебер, когато изследва протестантска-
та етика, изследва именно онези хора, които 
смятат, че каквото направят на Земята, това 
ще облекчи живота им отвън. Те трябва да ра-
ботят, да създават стойност, да живеят 
скромно, не трябва да си позволяват излишен 
лукс. Това е северно-модерен модел на капита-
лизъм. 

Религизоната философия на 14-15 век в За-
падна Европа започва да отделя човека и да го 
превръща в човек-единица. Това е  съществе-
ната разликата между Европа и другите све-
товни култури. По време на Реформацията 
има нова концепция за света. Човек може да 
промени света и успехът на земята не е непре-
менно нещо лошо, ако този успех е отдаден за 
всички. Ти трябва всеки ден да правиш нещо, да 
вършиш нещо добро. Това е протестантският 
морал, който успява да преобърне представи-
те на хората за живота.

В класическата католическа доктрина живо-
тът е кратък преход към важните неща. Ние 
се раждаме грешни и умираме грешни. Въпро-

макс Вебер 
смята, 

че протестантската 
религия 

е била факторът, 
който е довел 

до създаването 
на капитализма



сът е да осъзнаем собствения си 
грях, който не може да преживеем. 
Ярък пример са монасите католици 
по време на римокатолицизма – XV 
век в епохата на Средновековието. 
Те вечер лягали в ковчези, тъй като 
животът е преход към смъртта и 
първородният грях е толкова силен, 
че нищо не можеш да направиш.

Конкретен пример за голямата 
разлика в правенето на бизнес и ико-
номика можем да вземем с банкиране-
то от западен и ислямски тип.

Като начало първо трябва да се 
дефинира най-общо западното бан-
керство: банките да изплащат лихви 
по депозитите и да изискват лихви 
по кредитите, както и да извърш-
ват редица други финансови дейнос-
ти с цел печалба.  

Основното различие между запад-
ния и ислямския тип банкиране про-
изтича от забраната на лихвата в 
страните, практикуващи ислямска-
та религия като официална държав-
на идеология. В тези страни Кора-
нът е висшият източник на 
истината и в съответствие с него: 

"Този, който приеме лихва, не 
може да бъде спасен, понеже въз-
кръсва, унижен от докосването на 
дявола." (''Those who swallow riba 
cannot rise up save as he ariseth 
whom the devil hath prostrated by 
(his) touch.'' - Surah Al Baqarah II 
275-276)

В класическата 
католическа 

доктрина животът 
е кратък преход 

към важните 
неща. Ние се 

раждаме грешни 
и умираме грешни

В ислямския свят забавянето е 
някъде около 600 години. През XVIII 
век става големият скок на христи-
няството по отношениe на исляма. 
Не бива да забравяме, че по това 
време се създава „общественият 
договор".  Появява се и Тома Аквин-
ски, който успява да създаде евро-
пейската правна мисъл. Този мисли-
тел казва, че в християнската 
държава човек не е длъжен само да 
изповядва каноническото право. Мо-
гат да бъдат приложени и нормите 
на римското право. В исляма такова 
нещо е немислимо - шериат и нищо 
друго. При исляма няма мислител 
като Тома Аквински.Няма такъв ав-
торитет, който да се противопос-
тави на църквата. По тази причина 
през XVIII век става огромният скок, 
а от там и скок в икономиката на 
Западна Европа.

Според Тод Албертсън в книгата 
си „Боговете на бизнеса“, религиоз-
ността е пряко свързана с бизнеса. 
Той дава пример, че към момента 2.1 
млрд. са християни, 1.3 млрд. изпо-
вядват ислям, 1.1. млрд. са агностици 
или атеисти, 900 млн. изповядват 
хиндуизъм и 376 млн. са будисти. Тези 
големи числа няма как да бъдат под- 
минати и да не значат нещо, що се 
касае до икономика. 
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