




O 
ставяме още 
една година 
зад гърба си и 
се надяваме 
за всички ви 
да е била 
успешна и 

вдъхновяваща! В последния ни 
брой за 2018-та  и първия за 
2019-та насочваме внимание към 
технологичните специалности и 
последните тенденции в 
информационните технологии, 
както и към една по-традиционна 
специалност – стоматология. 

В следващите страници ще 
разберете и къде продължават 
образованието си българските 
студенти след бакалавър. В 
чужбина ви представяме няколко 
интересни дестинации: Испания и 
програмите по туризъм, Дания и 
скандинавския лайфстайл, както 
и Холандия и възможностите за 
магистратури. Ще ви срещнем и с 
не дотам познатата 
образователна дестинация Русия.

За всички, на които им предстои кандидатстване, разглеждаме в детайли 
сертификатите по английски език на Кеймбридж и представяме сравнителен 
анализ между цена на образование и живот в най-популярните страни за 
следване в чужбина.

В празничния ни брой ще откриете всичко това и още много – ценни съвети, 
любопитни интервюта и завладяващи професии. Не пропускайте и срещата с 
две от  музикалните звезди на родната сцена – Християна Лоизу и Деница.

Весели празници и приятно четене!

 Милена Узунова
редактор
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...
Две бизнес студентки 
на Fontys на стаж 
в холандска община

Ирен Иванова и 
Златка Папазовас

специалност Международен бизнес във 
Fontys University of Applied Sciences  -  
Холандия, град Венло.

с подкрепата на 

Кои сме ние?
Нека да започнем чрез нашето 

представяне - ние сме Ирен Иванова 
и Златка Папазова. Родните ни мес-
та са Видин и Пазарджик и всяка от 
нас е на 22 години. В момента сме 
студенти последна година в бакала-
върска програма и изучаваме специ-
алността Международен бизнес в 
един от най-големите университе-
ти по приложни науки в Холандия – 
Fontys University of Applied Sciences в 
град Венло.

Запознахме се в университета и 
вече 3 години освен близки приятел-
ки, ние сме успешен тандем в обуче-
нието, работата по проекти  и ста-
жовете. Двете сме доста различни и 
това винаги е било един голям плюс 
за нас, защото сме създали точния 
баланс на работа помежду ни. И две-
те сме креативни и мотивирани за 
работа.

Защо решихме да следваме в 
чужбина?

И при двете ни образованието в чуж-
бина е било цел. Причините са основно 
обогатяване на мирогледа ни за света, 
придобиване на знания и излизане от 
зоната ни на комфорт, което в повече-
то случаи открива нови хоризонти и 
страни на характера на един човек. Ре-
шението за точния университет, оба-
че,  е взето след дълго време, прекарано 
в проучвания за различни държави, уни-
верситети и специалности.

Защо Fontys Venlo?
Образованието в Холандия е на из-

ключително високо ниво и е признато 
в целия свят.

Това беше един от основните фак-
тори при избор на държавата. Друго, 
което натежа при вземане на реше-
нието, беше добрата репутация и 
добре развитата икономика на държа-
вата. А защо точно Fontys в град Вен-
ло? Fontys Venlo предлага високо ниво 
на образование и дава възможност на 
студентите да се фокусират върху 
практическа приложимост на това, 
което учат. Основият плюс, който ние 
намираме, на тази практическа насоче-
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 Образованието
 обогатява 

мирогледа и 
открива нови 
хоризонти и 
страни на 

характера на 
един човек



 Образованието 
в Холандия е на 
изключително 
високо ниво 
и е признато 
в целия свят

ност е че подготвя студентите на 
доста ранен етап от обучението си за 
това, което им предстои след завърш-
ване на бакалавърската програма. Също 
така, Fontys Венло ни дава възможност 
да учим в една международна среда, 
тъй като в университета има студен-
ти от над 54 националности. Повече-
то от преподавателите работят в 
сферата, в която преподават, което 
им дава възможност да ни дават реал-
ни примери от техния опит.

Друга причина, поради  която сме из-
брали Fontys Venlo, е че Венло е много 
близък до нашите родни градове Видин 
и Пазарджик. Венло е един красив, сред-
ноголям, уютен град, в който много 
бързо след пристигането ни се почу-
ствахме като у дома си. Сега, 3 години 
по-късно, можем наистина да наречем 
Венло наш дом.

Практическото обучение във Fontys 
Venlo

Обучението във Fontys Венло е прак-
тически насочено. Обучението по всеки 
предмет се състои от лекции и часове 
с упражнения. По този начин имаме въз-
можност да приложим нашите теоре-
тични знания на практика. Това най-ве-

че осъзнахме при започването на стажа ни, където трябваше да приложим 
нашите знания на практика. Също така, през годината работим по много 
индивидуални и групови проекти. Например, един от груповите проекти 
беше през втората година, когато нашата задача беше да работим заедно с 
холандска софтуерна компания по създаването на нов софтуер за VR очила 
(виртуална реалност очила). Задачата ни беше да проучим добре пазара, да 
решим в коя сфера да бъде този софтуер и как искаме да изглежда. Съответ-
но за всичко това трябваше да подготвим бизнес план.

Проекти и студентски организации
Ръка за ръка с нашето образование през тези 3 години вървят и проекти-

те, по които работихме и все още работим. Били сме част от различни сту-
дентски организации, които изключително много обогатиха нашия опит и 
знания. От 2016 година, заедно с Omnia, студентската организация на Fontys 
International Business School, ние организираме благотворителна дейност. 
Една от най-отличителните е коледната продажба на шоколад, която ус-
пяхме да превърнем в традиция, и тази година за трети пореден път ще 
бъде организирана в нашия университет. Така успяхме да зарадваме деца, 
чиито родители имат различни зависимости и не могат да им дадат заслу-
жените коледни подаръци.

Студентски спортове Венло
В края на нашата първа година в университета, ние станахме част от 

административния отдел на Студентските спортове (Student Sports Venlo), 
които нашият университет предлага. Това е студентска организация, под-
крепена от Община Венло (Gemeente Venlo) и Fontys Venlo, която предлага 
безплатни спортове на студентите от университета. Цялата организация 
е управлявана от студенти, това включва абсолютно всички отдели, като 
отдел реклама, отдел счетоводство и т.н. Започнахме, едната - като секре-
тарка, а другата - като координатор спортове, а след година и половина се 
издигнахме до управленческото ниво на организацията. Работата за Student 
Sports Venlo включваше много рекламни дейности, създаване на добра връзка 
със студентите, които участват в спортовете, добра връзка и със студен-
тите от организацията. Участвахме в подготовката на различни спортни 
събития, установихме връзка и с други студентски организации. От януари 
2018 г. вече не сме в екипа на Student Sports Venlo, тъй като решихме да се фо-
кусираме върху друго важно нещо за нас, а именно нашият стаж.
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Ставаме част от Студентски съвет в Община Венло
В края на учебната 2016/2017 година бяхме поканени от 

Обшина Венло, тъй като сме активни студенти във Вен-
ло, за да станем част от студентския съвет на града. Той 
е организиран от Община Венло за дискутиране и решава-
не на студентски проблеми, като след това информация-
та се предава на самия общински съвет на град Венло.

Нашият стаж в Община Венло
Както вече споменахме, участвахме в няколко проекта, 

които бяха в партньорство с Община Венло. Тези проекти 
ни помогнаха да създадем връзки с представители на об-
щината. Също така за тях това беше възможност да 
опознаят нашия начин на работа. В началото на нашата 
3-та учебна година Община Венло ни предложи да напра-
вим нашия първи стаж при тях. Ние, разбира се, се съгласи-
хме и през февруари 2018 г. започнахме. Темите, върху кои-
то работихме, бяха свързани с живота на 
международните студенти в града. Всяка седмица прекар-

вахме 38 часа, работейки в модернизираната сграда на 
община Венло, построена през 2016-та година,  на прин-
ципа Cradle to Cradle (бълг. от люлка до люлка). За бизнес 
студенти като нас, това е доста впечатляващо. Също 
така, начинът по който работят в обшината е много 
нов и интересен. Никой от служителите в сградата няма 
точно определено място, няма и офиси. Звучи наистина 
странно, но това е нов начин на работа, при който всич-
ки се чувстват равни и се създава особен комфорт при 
работа. На нас двете този начин на работа доста ни до-
падна. Стажът в Община Венло е много ценен опит за 
нас. Много сме щастливи от факта, че ни беше дадена 
тази възможност. Придобихме нови знания и създадохме 
чудесни спомени.

Поглед в бъдещето
Тази учебна година е последна за нас и само след няколко 

месеца ще започне вторият ни  стаж, върху който ще 
пишем дипломната си работа, като завършек на обуче-
нието в бакалаварската ни програма. Надяваме се след 10 
години да имаме наш собствен бизнес, а защо не и парт-
ньорство. Една от мечтите ни е да даваме възможност 
за развитие на бизнес студенти като нас, защото знаем 
колко е ценно това.

Ако имате въпроси, винаги може да ни пишете:  
Ирен Иванова (iren.ivanova@student.fontys.nl) и  
Златка Папазова (a.papazova@student.fontys.nl)

Една от мечтите ни е
 да даваме възможност 
за развитие на бизнес 

студенти като нас, защото 
знаем колко е ценно това





Мариян Тодоров
е на 26 години и в момента е студент в магистърска степен по специалност 
„Дигитални медии и комуникации“ в University of Nicosia. 

Как избрахте специалността и 
университета, в който учите?

Моята кариера е свързана с висо-
ките технологии. За да мога да съм 
достатъчно уверен, че съм конку-
рентноспособен както на българ-
ския, така и на международния тру-
дов пазар, реших да запиша своята 
магистратура тук. Ключово реше-
ние да избера този университет 
имаше фактът, че за мен беше много 
важно да не губя стаж, докато след-
вам. University of Nicosia беше много 
гъвкав в това отношение. За таки-
ва цели имат тясно партньорство 
с местния бизнес и успяват да 
предложат възможността от пла-
тени и неплатени стажантски 
програми. От друга страна, съ-
ществува и опцията да се започне 
стаж и в самия университет в от-
делите, свързани със специалността 
на студента и неговите умения, кое-

Ключово решение 
да избера този 

университет имаше 
фактът, че за мен 
беше много важно 
да не губя стаж, 
докато следвам

знаят, че сроковете са гъвкави, което 
означава, че има няколко възможности 
за започване на семестъра, според 
специалността. В моя случай имах 
възможността да започна или през 
пролетта, лятото, есента или зима-
та. На официалния сайт на универси-
тета (www.unic.ac.cy)  има чат опция, 
където могат в реално време да от-
говорят на всичките ви въпроси. 

Как протича обучението и как е 
структурирана учебната програма?

Обучението е редовно с лекции от 
18:00 до 21:00 ч. Те се провеждат 3 
пъти в седмицата. Може и да се запи-
шат и допълнителни курсове при жела-
ние. Този вид програма е доста либе-
рална, защото може да се съчетае със 
стаж или почасова работа през деня. 

Кое е най-важното нещо, което 
научихте от обучението си дотук? 

Най-важното нещо, което успях да 
науча в Кипър и най-вече в универси-
тета, че тук имаш свободата да бъ-
деш такъв, какъвто искаш да бъдеш. 
Разбира се, има и много възможности 
за професионална реализация за хора-
та, готови да положат малко повече 
труд. Разстоянието от България е 
само един час със самолет.  Студент-
ският живот е прекрасен с 340 слън-
чеви дни и с лятно-пролетни темпе-
ратури през цялата година. 
Университетът организира различни 
пътувания из цялата страна ежеме-
сечно, както и най-различни социални 
събития, свързани със наука, спорт, 
нощни разходки, нощни излизания и 
много други. 

то е изключително добра възмож-
ност за начален тласък за бъдеща ра-
бота или обогатяване на натрупания 
до сега опит. В същото време препо-
давателите са чуждестранни с много 
богат опит. За студенти имащи же-
лание да се реализират кариерно в 
Кипър, университетът има постоян-
на комуникация с бизнеса и може да 
препоръчва и среща студенти с по-
тенциални бъдещи работодатели.

Разкажете ни за университета – 
къде се намира, къде е в класации-
те, с какво се отличава от оста-
налите университети?

University of Nicosia е номер едно в 
света, който въвежда специалност 
„Блокчейн и крипто валути“. Както и 
първият университет, приел Bitcoin 
като платежна валута. Той е най-го-
лемият и престижен университет в 
Кипър с повече от 11 500 студента 
от повече от 70 страни. Тази година 
беше номиниран от QS в топ 100 на 
най-добрите университети в реги-
она ЕЕCA (Развиваща се Европа и Цен-
трална Азия). Важно е да отбележа 
още, че е първият университет в Ев-
ропейския съюз, получил пълно отли-
чие по програми за дистанционно и 
онлайн обучение. 

Как протече кандидатстването? 
За кандидатстване в магистърска 

степен са необходими сертификат за 
владеене на английски език, диплома за 
висше образование, както и две препо-
ръчителни писма от преподавател или 
работодател. Препоръката ми към 
бъдещите кандидат-студенти е да 

интервю на Любина Панайотова

University of Nicosia 
е най-големият и престижен 
университет в Кипър
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Бихте ли ни разказали повече за 
Berlin Brandenburg International 
School?

BBIS се намира в Берлин, Германия. 
В училището се преподава по пълна-
та 4-годишна IB програма, изцяло на 
английски език. Едно от най-голе-
мите предимства е това, че се нами-
ра в немскоговоряща страна и уче-
ниците имат възможността да 
усъвършенстват езиковите си уме-

ния и по немски, и по английски език. 
В училището има около 700 ученици 
от над 60 различни националности. 
Училищната среда е изключително 
мултикултурна общност, която е 
като семейство. Възможността е 
страхотна за развитието на меж-
дународните ученици, защото жи-
веят сами, т.е. под опеката на на-
шите ментори и персонала на 
пансиона. Придобиват увереност, 
защото са далеч от дома и трябва 
да се справят сами с някои неща. 
Учениците са там и през уикенда, 
така че могат също така да опозна-
ят Берлин. Ние предлагаме извън-
класни дейности – ходене на кино, 
катерене и много други. 

Каква образователна система 
прилагате и как е структуриран 
учебният процес? 

IB програмата на BBIS е същата 
както във всички IB училища, но ние 
се опитваме да се фокусираме върху 
нуждите и крайните цели на учени-
ците, както и да поддържаме близък 
контакт с техните родители, за да 
разберем кое е най-важното нещо за 
децата им. Стараем се да правим 
най-доброто за учениците си, за да 
могат да продължат в университет 
и да открият какво точно искат да 

Маргит
 Шмайсер

е асистент директор 
на пансиона в Berlin 

Brandenburg 
International School

www.bbis.de

учат. Класовете ни се състоят от 12 
до 18 ученици. Стремим се да бъдат 
възможно най-малки, за да могат учи-
телите наистина да имат време да 
отделят индивидуално внимание на 
всеки един. 

Колко български ученици имате в 
момента?

В момента имаме 2-ма български уче-
ници, които живеят в пансиона, и докол-
кото знам, още няколко в училището.

Имате ли информация за крайните 
резултати на завършващите 
ученици?

Средният изчислен резултат от 
всички завършили IB – DP програмата 
миналата година е 33.2 точки, което е 
над средния резултат на световно 
равнище.

Къде продължават образованието си? 
Учениците ни отиват навсякъде по 

света. Например има наши студенти в 
Oxford и Cambridge, MIT, London Business 
School, в Холандия и други.
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Q&A: 
Средно образование в чужбина

интервюта на Любина Панайотова и Елвира Юрукова

В училището 
има около 

700 ученици от 
над 60 различни 
националности



На 10 ноември в София се проведе изложение „Средно образование в чужбина“, организирано от водещите консултант-
ски агенции ЕДЛАНТА и СКАЙ ЛАЙНС. Списание „Образование и специализация в чужбина“ беше медиен партньор на съби-
тието. Интересът към средно образование в чужбина нараства значително в последните години сред българските уче-
ници и техните родители. За това какви са предимствата на обучението навън, разговаряхме с някои от 
представителите на изложението. 

Бихте ли ни представили Abbey 
DLD Colleges? 

Учениците обикновено идват при 
нас на 14 или 15-годишна възраст за 
една или две години. Когато навър-
шат 16 години, имат възможност да 
се запишат за A-levels, което пред-
ставлява двугодишна програма. 
Имаме три колежа, и освен ученици-
те от Великобритания, които са 
40%, имаме ученици от 60 различни 
националности. Учебната среда е 
мултикултурна и дава много добро 
усещане за това какво е да учиш и 
работиш в международна среда в 
бъдеще. 

Каква образователна система 
прилагате и как е структуриран 
учебният процес? 

Най-голямата разлика между наша-
та A-levels система и българската е, 
че в нея те избират абсолютно сво-
бодно какво да учат, няма задължи-
телни предмети. Нашите ученици 
специализират много по-рано, така 
че на 16 години вече са се насочили 
накъде искат да се развиват. Така 
например, ако ученикът иска да учи 
медицина, ще избере предмети като 
химия, биология, физика, математика 
и не трябва да учи също история, 
георафия, чужд език. Най-добрите 
университети във Великобритания 
предпочитат студенти, които 
имат тясно специализирани знания и 
по-конкретно, които имат A-levels 
подготовка. A-levels се разпознава 
като златния стандарт в средното 
образование.

Колко български ученици имате в 
момента? 

Тази година, тoест през септември 
месец, бяха приети 4 нови български 
ученици в колежа ни в Лондон. 

Имате ли информация за крайни-
те резултати на завършващите 
ученици?

Много сме горди, защото тази го-
дина международните ученици имат 

Лила 
Сомоджи

е маркетинг мениджър за 
Централна и Източна Европа за 

Abbey DLD Colleges. Тя е 
представител на група от колежи, 

които имат три кампуса във 
Великобритания – в Кеймбридж, в 
Лондон и в Манчестър. Всички те 
са бординг училища и учениците 

живеят в кампуса.  

www.abbeycolleges.co.uk

A-levels се 
разпознава като 
златния стандарт 

в средното 
образование

100% успеваемост и 45% от тях 
имат оценки A* и А, което означава, 
че ще бъдат приети в най-престиж-
ните университети и в най-търсе-
ните специалности.

Какви са характеристиките на 
перфектния кандидат за вашето 
училище? 

Ние не сме академично селективни. 
Приемаме ученици с различни умения, 
но работим  в тясно взаимодействие 
с тях и ги подкрепяме. Имаме много 
малки класове с по 8-10 ученици и по 
този начин постигаме фантастични 
резултати. 

Къде продължават образованието 
си вашите ученици? 

По-голямата част от учениците 
ни отиват в топ 25 университети-
те във Великобритания – т. нар. 
Russel Group. Винаги има студенти, 
приети в Оксофорд и Кеймбридж – 
сравнително малък брой. Освен това 
много от учениците заминават за 
други топ дестинации – като 
University College London, University of 
Manchester, King’s College London и 
други. 

11
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Бихте ли ни разказали повече за 
Earlscliffe Sixth Form School?

В Earlscliffe имаме доста британски, 
но и много международни ученици – 
от общо 30 различни националности. 
В момента при нас учат около 108 
ученици от 15 до 19-годишна възраст. 
Всички те са при нас с амбициите да 
влязат в престижен университет, 
тъй като ние имаме забележителна 
репутация в подготовката за прием 
във висши учебни заведения. 

Каква образователна система 
прилагате и как е структуриран 
учебният процес? 

Обучението при нас продължава от 
един семестър до три години. Зависи 
дали учениците са тук за цяла година, 
за да вземат квалификация за универ-
ситет, или просто искат да опозна-

B).  С тези резултати всички те бяха 
директно приети в университет. 

Къде продължават образованието 
си вашите ученици? 

Тази година учениците отидоха в 
много различни университети, напри-
мер в University of Reading, Queen Mary 
University of London, Brunel University 
London, University College London, Royal 
Holloway University, University of Surrey, 
дори и в Les Roches в Швейцария, 
University of Vienna, Hawai’i Pacific 
University в САЩ. Правим подготовка и 
за SAT изпитите, така че нашите уче-
ници освен във Великобритания могат 
да продължат обучението си и в САЩ 
без допълнителен прием.

Какви са характеристиките на 
перфектния кандидат за вашето 
училище?

Селективни сме донякъде, но също 
така подхождаме индивидуално към 
всяка кандидатура. Подкрепяме учени-
ците, които са с по-слаба академична 
подготовка и имат нужда от повече 
насоки. От друга страна, насърчаваме 
и предизвикваме тези, които са 
по-академично надарени и искат да 
влязат в топ университети. Класове-
те ни са малки – максимум 10 ученици, 
което е гаранция за възможността да 
ги подготвяме индивидуално според 
техните лични качества и цели. 

ят английската образователна систе-
ма, да натрупат опит, да вземат IELTS 
или UNESCO сертификат. Дори и да 
дойдат за кратък период, има различ-
ни възможности за тях – да вземат 
GCSEs диплома за една година; A-levels 
диплома, която обикновено е две годи-
ни, но може да бъде взета и за година и 
половина. Предлагаме и едногодишен 
курс за бизнес диплома, която също 
служи за директен прием в универси-
тет. При нас има възможност и да учи-
те една подготвителна година за уни-
верситет (University Foundation Year). 
Този курс е за ученици, завършили сред-
но образование в България, които ид-
ват при нас като преход към универси-
тета, тъй като нивото им на 
английски не е достатъчно високо или 
имат нужда от допълнителна увере-
ност и академична подготовка преди 
университета. 

Колко български ученици имате в 
момента?

В момента имаме две момчета, запи-
сали едногодишен курс като подго-
товка за университет. Приемаме до 
15% от една националност, затова 
определено ще се радваме, ако има по-
вече българи, които кандидатстват 
при нас.

Имате ли информация за крайните 
резултати на завършващите 
ученици?

Миналата година 60% от ученици-
те ни взеха финалните си изпити от-
лично и много добре (оценки от A* до 

Клеър 
МакДжи

е маркетинг експерт и 
представител на Earlscliffe 
School. Частното училище 
предлага обучение в Sixth 

Form и A-levels. Намира се в 
Кент, в югоизточната 

част на Англия. 

Имаме 
забележителна 

репутация в 
подготовката 

за прием 
в университет

www.earlscliffe.co.uk

Q&A: 
Средно образование в чужбина



Бихте ли ни разказали повече за 
La Garenne International School?

Това, което отличава La Garenne, е 
на първо място фактът, че сме едно 
от последните останали училища в 
Швейцария, създадени от семей-
ство. Тази година празнуваме 70-го-
дишнината на училището. Специа-
лизирани сме в начален и прогимна- 
зиален етап на образование, което 
означава, че засега имаме ученици от 
4 до 14 годишна възраст, но от 
следващата година отваряме сред-

Колко български ученици имате в 
момента?

През тази учебната година имаме 
две или три българчета, които са 
при нас целогодишно, а в летния ла-
гер имахме 15 деца от България.

Имате ли информация за крайни-
те резултати на завършващите 
ученици?

В момента няма официално оценя-
ване, тъй като имаме деца само до 
14 години, а то се прилага след това. 

Къде продължават образование-
то си? 

Имаме силни партньорства с 
най-престижните училища в Швейца-
рия. Бих казала, че 80% от учениците 
остават в швейцарски пансионни 
училища, около 10% отиват в бри-
тански и още 10% в американски или 
обратно в родната си страна. Сега 
доста неща ще се променят, тъй 
като ще се стремим да задържим уче-
ниците в La Garenne до по-късен етап.

но училище. Имаме само 120 ученици 
от 35 различни националности и 
средно по един учител на две деца, 
което прави обучението наистина 
качествено.

Каква образователна система 
прилагате и как е структуриран 
учебният процес? 

В момента подготвяме учениците 
по учебен план на английски език, т. 
нар. IPC, част от британската сис-
тема, но тъй като училището La 
Garenne е разположено във френска-
та част на Швейцария, наблягаме 
много и на френския. Освен това сме 
подготвителен център за 
Cambridge, което значи, че готвим 
децата, за да вземат успешно изпи-
тите до първи сертификат (FCE), а 
също така и за DЕLF за френския 
език. Наскоро обявихме предстоящо-
то откриване на средно училище, 
което е голяма стъпка напред за нас. 
От следващата година ще имаме 
ученици до 18 годишна възраст. По 
отношение на академичната среда 
– не гледаме единствено оценките, а 
се опитваме да развиваме таланти-
те на децата в различни сфери – 
спорт, изкуства и други.

 Селин 
Гели

е директор по приема на 
ученици в La Garenne 
International School, 

разположено в малко 
селище във френската 

част на Швейцария. 

Имаме силни 
партньорства с 

най-престижните 
училища в 
Швейцария

www.la-garenne.ch
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Сертификатите на 
Кеймбридж са гаранция 
за знания за цял живот

Мариета Тушева 
e академичен директор на 
курсовете за изпитна 
подготовка в Езиков и изпитен 
център АВО-Бел. Отделно 
отговаря за графиците и 
логистиката по изпити за 
сертификати на Кеймбридж, 
които се провеждат на място и 
в страната.
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Кое е най-важното, което 
трябва да знаем, преди да се 
запишем на курс за изпитна 
подготовка или да се регис-
трираме за сертификатен из-
пит на Кеймбридж?
М: Много е важно всеки кандидат 
или курсист да си направи предва-
рително проучване. Особено когато 
иска да кандидатства в чужбина, 
защото всеки университет, а и вся-
ка държава си има свои стандарти и 
изисквания. Когато знае каква е цел-
та, за която ще използва сертифи-
ката, е по-лесно да реши каква под-
готовка ще му е необходима. Тогава 
ние бихме могли да го насочим на кой 
курс да се запише и кой изпит ще му 
послужи. Затова предварителната 
информация е много важна.

Кога и как препоръчвате на 
кандидата да се яви на самия 
изпит? Колко време предвари-
телно е добре да започне да се 
готви по изпитния формат?
М: Всички нови курсисти в АВО пра-
вят входящ тест, с който да се оп-
редели тяхното ниво. Входящият 
тест при нас има три компонента. 

с подкрепата на 

Слава Василева
e мениджър ключови клиенти 
и отговаря за партньорите 
на АВО-Бел от страната и 
от София, които явяват 
техни курсисти на изпити за 
сертификати на Кеймбридж.

Първият е компютърен тест, за 
който курсистите получават дос-
тъп още в момента на регистраци-
ята си и който правят обичайно от 
вкъщи. Той съдържа общи въпроси 
от граматика и лексика. Вторият е 

изпитна задача, която съдържа части 
от компонента Reading and Use of 
English. Въз основа на резултатите 
от първите два компонента провеж-
даме и третия - интервю. Приключ-
ваме входящия тест с препоръка за 
най-подходящия курс и изпит, на кой-
то курсистите да се явят в края на 
подготовката си.



ПРАКТИЧЕСКА 
ТРЕНИРОВКА 

за предстоящите ви изпити 
за езиков сертификат

Изпитни практикуми
FCE, CAE, СРЕ, IELTS и TOEFL 

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 изпитните компоненти
▪ 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

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

С: Освен курсисти, които се подготвят за изпитите в АВО, при нас се явя-
ват и много външни кандидати. Те са или ученици на наши партньори - ези-
кови центрове, школи и гимназии от цялата страна, или индивидуални кан-
дидати. За тях предлагаме онлайн пробен изпит, който най-точно да 
определи нивото им на владеене на езика и съответно изпита, на който да 
се явят. Имаме възможност и за групови регистрации за пробни изпити. 
Това е полезно най-вече за ученици от гимназии и техните преподаватели 
по английски език, тъй като учителят получава специален достъп, който 
му позволява да провери знанията на децата от класа си, да види резулта-
тите и грешките им, което е важно за по-нататъшната им подготовка. 
Освен онлайн, пробните изпити могат да се направят в клоновете на АВО 
и на хартия.

Кои са основните умения, които курсистите придобиват по 
време на курс “Изпитна подготовка”?
М:  След определянето на точното ниво въз основа на резултата им от 
входящия тест и записването им в правилния курс, курсистите и техните 
преподавателите имат една крайна цел  - максимално добра подготовка за 
изпита и успешно взимане на сертификат. Всички учебници, по които рабо-
тим, изцяло следват формата на съответния изпит. През целия курс на 
обучение курсистите се подготвят за изпита, т.е. не могат да завършат 
курса без да са подготвени до най-малки детайли. Един кандидат може да 
знае езика на изключително високо ниво, но ако не е запознат с формата и 
спецификите на изпита, няма гаранция, че ще го вземе успешно. От една 
страна, курсистите при нас учат езика, а от друга - много наблягаме на 
изпитните стратегии и умения, които са им необходими за всеки отделен 
компонент. Изключително много наши учители, които преподават в из-
питна подготовка, са и изпитващи на Университета Кеймбридж.
С: Важно е да се отбележи, че много от преподавателите ни са native 
speakers. Това е полезно особено за компонента “Speaking”, а и изобщо за ця-
лостното усъвършенстване на езика.

В деня на изпита - какви съвети имате към явяващите се?
С: Правилното разпределение на времето е от изключително значение. 
Често се случва кандидатът да е написал всички отговори и те да са   
верни, но да няма достатъчно време, за да ги прехвърли върху формуляра, 
който се изпраща в Кеймбридж за проверка. 
По време на изпит кандидатите трябва да са спокойни и уверени. Важно е 
притеснението и стресът да не оказват влияние върху представянето им. 
Добър съвет е ако не знаят нещо, да го оставят за накрая, а не да отделят 
ценно време, в което може да се съсредоточат върху следващите въпроси.

Какви са резултатите, с които вашите курсисти преминават 
изпитите? Вероятно сте свидетели на много успешни 
истории…
М: В АВО можем да се похвалим с голяма успеваемост на кандидатите. 
Средно между 80 и 90 процента от кандидатите получават сертификат 
на Кеймбридж. Имаме и изпитни сесии със 100% успеваемост. Наистина 
много от кандидатите споделят, че са използвали сертификата за учене в 
чужбина или за работа…
С: Всяка година хиляди кандидати - както наши курсисти, така и ученици 
на наши партньори, се явяват на изпит при нас. Всяка една от тези исто-
рии е успешна, защото всеки сертификат сбъдва поне по една мечта.

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

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



О   
бучението в 
чужбина ста-
ва все по-дос-
тъпно и 
по-достъпно 
и трудно се 
среща млад 
човек, който 

да няма дори минимален опит в 
следването извън България - било 
то бакалавър, магистър или семес-
тър по Еразъм. Следването извън 
граница е особено популярно за ма-
гистърски и МБА програми както 
сред хора, завършили бакалавърска-
та си степен в чужбина и вече до-
коснали се до международното об-
разование, така и от тези, които 
досега са учили в родната страна.

материал на Милена Узунова

об
уч

ен
ие

 в
 Б

ъл
га

ри
я

16

БългарИя 
Къде продължават образованието си 
българите - тенденциите в следването 
на магистърски програми

Общата картина
През 2017 година над 6000 българи са избрали да учат в чужбина, което е бли-

зо 9% от общия брой завършили гимназия. Процентът е доста по-висок в голе-
мите градове и в семействата с високи средни доходи. Според данни на Нацио-
налния статистически институт към този момент общо около 30 000 наши 
сънародници се обучават в бакалавърски, магистърски и докторски програми. 
Това е официалната цифра, но консултантските фирми в сферата на образова-
нието и медиите, сред които и ние, вярваме, че броят е много по-голям. За 
сметка на това все по-малко българи избират България за следване на висше 
образование, като през 2016/2017 учебна година броят им е бил 230 029 (с 20 
хиляди по-малко от предходната година), от които близо 70 000 са в магис-
търски програми. Най-популярните дестинации за българските кандидат-сту-
денти са европейските държави. Според наши, неофициални данни, най-много 
студенти от България заминават да следват в Германия, следвана от Велико-
британия, Холандия, Франция, Дания, САЩ и Швеция. 

 

Българите в магистърски програми във Великобритания
Безспорен фаворит в чужбина е Великобритания, която през последната 2017 година е привлякла над 2000 българи в 

своите програми. Макар Брекзит да разклати силните ú позиции сред останалите международни конкуренти, островна-
та държава има какво да предложи на чуждестранните студенти, а редом с това продължава да отпуска студентски  
заеми дори и за магистърските програми. Бумът на българите, следващи магистратури там, е през годините 2011-2012, 
според официалните данни на HESA (Higher Education Statistics Agency). Тогава в магистърски програми са се обучавали над 
700 наши сънародници, докато през последната година броят им е намалял до около 500. През пролетта стана ясно, че 
студентите от ЕС ще продължат да получават финансова подкрепа за обучение в бакалавърска и магистърска степен на 
английските университети, дори и да започнат обучението си през 2018 година. Всеобщите предположения са, че ако 
страната прекрати условията за финансови облекчения под формата на заеми, броят студенти от ЕС и от България 
рязко ще намалее.
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Българите във 
Великобритания 

и Холандия 
избират най-

често програми 
по икономика 

и бизнес 

Най-желаните магистърски про-
грами сред българите във Великобри-
тания са тези в областта на бизнес и 
социалните науки, следвани от изку-
ства и дизайн:

Област

Брой 
български 
студенти 
за 2016/17

Бизнес администрация 200

Социални науки 55

Изкуства и дизайн 45

Биологични науки 40

Право 35

Инженерни науки и 
технологии 

35

Компютърни науки 35

Масови комуникации 20

Медицина 15

История и философия 10

Езици 10

Природни науки 10

Архитектура 5

Математика 5

Източник: HESA, 2018

Що се отнася до избора на универ-
ситет за магистратура, най-много 
българи има в Nottingham Trent 
University (30), London School of 
Economics and Political Science (25), 
Coventry University (25), City University of 
London (20) и King’s College London (20).

Холандия: по-достъпната алтернатива
Програми на английски език, водещи университети, иновативно преподаване 

и значително по-ниски такси – всичко това прави Холандия другата най-търсе-
на дестинация от българите. През последните няколко години се наблюдава 
устойчив ръст на наши сънародници, които избират да следват там и в двата 
типа висши училища в Холандия – университети от изследователски тип 
(research universities) и университети по приложни науки (universities of applied 
sciences). Макар от официалната организация за международно образование в 
Холандия да споделят, че много повече българи се обучават в бакалавърски от-
колкото в магистърски програми, броят на бъдещите магистри от България за 
2017/2018 г. е 420 – почти колкото във Великобритания. За сравнение, броят 
българи във всички нива на обучение за същата година надвишава 2500. Много 
подобна е и ситуацията с най-търсените специалности за магистратура в 
Холандия. Българите и там избират най-често програми по икономика и бизнес. 
Тук обаче на дневен ред са и инженерните науки редом със социалните.

Брой български 
студенти - Research 
Universitites

Брой български 
студенти - Universities 
of applied sciences

Икономика и бизнес 148 -

Инженерни науки 49 -

Социални науки 53 -

Изкуства и култура 35 11

Науки за здравеопазването 7 -

Науки за околната среда 17 -

Науки 29 -

Право 62 -

Източник: Nuffic, 2018

Германия: традиции и ниски 
такси

Германия привлича българските 
студенти с репутацията си на висо-
кокачествена образователна систе-
ма и едни от най-ниските такси в 
Европа – в порядъка на 150-200 евро 
на семестър. Немските организации 
DAAD и DZHW посочват, че актуал-
ният брой български студенти е 
6739, което представлява близо 3 
процента от международния състав 
в университетите в Германия. Не 
разполагаме с данни колко точно от 
тях се обучават в магистърски про-
грами, но България се нарежда на осмо 
място по брой студенти в Германия 
след държави като Китай, Индия и 
Русия. Сред българските студенти 
има и голям интерес към стипендии-
те, отпускани от Германската служ-
ба за академичен обмен (DAAD) съв-
местно с МФ „Св. св. Кирил и 
Методий”. През 2016/2017 година са 
заминали над 30 български стипенди-
анти в магистърски и докторски 
програми.  



K 
огато говорим за об-
разование в чужбина, 
един от най-важните 
фактори, с който съо-
бразяваме избора си на 

дестинация, са таксите за обуче-
ние. Много често чуваме за скъпо-
то обучение във Великобритания 
или за безплатното образование 
в скандинавските страни. Без-
спорен факт е, че университет-
ските такси са водещи при взи-
мането на решение за няколко 
години напред. Финансовият ас-
пект на следването в чужбина 
обаче не се изчерпва само с тях. 
Един може би също толкова ва-
жен фактор са разходите за жи-
вот в съответната страна. И 
ако възможностите за студент-
ски заем или липсата на такси са 
чудесно начало, то много често в 
тези държави стандартът на 
живот е достатъчно висок, така 
че разходите там да се изравня-
ват с общата цена на образова-
ние (такси+живот) в някоя друга 
страна. Нека ви представим ня-
кои цифри.

Цена на образование 
Към Цена на живот

материал на Милена Узунова

об
ра

зо
ва

ни
е 

в 
ци

ф
ри

18

Испания и Италия доста си 
приличат по начин на живот, 

образование и такси, но в 
Испания животът е по-евтин
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Най-достъпни образователни дестинации
Таблицата по-долу показва в резюме най-достъпните 

държави за студенти, като комбинира средните разходи за 
живот на година със средните годишни такси за обучение:

Държава Такса в 
университет

Разходи за 
живот 

Общо

1 Германия 332 6374 6706

2 Швеция 13 6712 6726

3 Финландия 88 7232 7319

4 Южна Африка 3984 3934 7917

5 Тайван 2650 5312 7962

6 Дания 0 8198 8198

7 Австрия 651 7657 8308

8 Белгия 742 7856 8597

9 Испания 1530 7976 9507

10 Люксембург 340 9176 9517

* цифрите са в британски лири  
Източник: Times Higher Education 2017

Германия оглавява класацията на най-достъпни дести-
нации благодарение на ниските (предимно администра-
тивни) такси в университетите, както и сравнително 
ниските разходи за живот. Подреждането на Times Higher 
Education взима предвид и присъствието на университе-
тите от съответната държава в международните класа-
ции за образование. Германия може да се похвали с водещи 
университети на световно ниво и с много ниски такси, 
които важат и за студенти извън ЕС. Административна-
та такса в размер между 100 и 200 евро на семестър дори 
покрива разходите за градски транспорт, както и други 
студентски услуги. Все пак имайте предвид, че посочените 
по-горе такси касаят държавните университети. Част-
ните немски университети, както и тези в другите стра-
ни, могат да достигнат до 30 000 евро на година.

Дания е една от малкото страни без никакви универси-
тетски такси за студенти от ЕС и се сравнява най-често 
с Швеция и Финландия. Тези държави компенсират с цената 
на живот там, но все пак липсата на такса в университе-
тите е голямо облекчение. Извън Европа най-добра комби-
нация от такси и разходи за живот имат Южна Африка и 
Тайван.

Франция също е сред страните, които предлагат дос-
тъпни такси за обучение, макар да не присъства в класаци-
ята. Държавните университети изискват такси от 200 
до 650 евро на година за студенти от ЕС за бакалавърски и 
магистърски програми. Повечето водещи университети 
във Франция се намират в големи градове, като Париж, къ-
дето обаче разходите за живот са значителни – само ме-
сечният наем е в порядъка на 500-800 евро.

В Италия таксите варират много в различните универ-
ситети и от доходите на кандидатите и техните семей-
ства. В държавните университети те са около 800-1000 
евро на година, а разходите за живот в град като Милано 
– минимум 1000 евро на месец, според сайта numbeo.com.  
Това е и причината Италия да не е сред първите 10 
най-достъпни образователни дестинации. За сравнение, 
животът в Испания е с около 25% по-евтин. Таксите в Ис-

пания са много подобни на тези в Италия и са около 700 и 
1500 евро на година. Ако трябва да обобщим, двете дър-
жави доста си приличат по начин на живот, образование 
и такси, но в Испания животът е по-евтин.

Любопитно е, че Холандия не присъства във водещите 
10 страни в Европа. Съотношението цена-качество на 
образованието там е едно от най-добрите не само на 
нашия континент, но и в света. Холандските универси-
тети имат фиксирани такси за студентите от ЕС в 
размер на около 2000 еврo на година. Разходите за живот 
са между 800 и 1000 евро на месец.

Къде излиза най-скъпо?

Държава Такса в 
университет

Разходи 
за живот 

Общо

1 Германия 332 6374 6706

2 Швеция 13 6712 6726

3 Финландия 88 7232 7319

4 Южна Африка 3984 3934 7917

5 Тайван 2650 5312 7962

6 Дания 0 8,198 8198

7 Австрия 651 7657 8308

8 Белгия 742 7856 8597

9 Испания 1530 7976 9507

10 Люксембург 340 9176 9517

* цифрите са в британски лири  
Източник: Times Higher Education 2017

Сравнявайки средните такси за обучение със средните 
разходи за живот, САЩ заема позицията на най-скъпа об-
разователна дестинация за международни студенти. 
Следвана е от Австралия, Нова Зеландия, Канада и Хонг 
Конг.

Не е изненада, че най-скъпото място за учене в Европа 
е Великобритания. Фиксираната такса за бакалавърски 
програми за студенти от ЕС към момента е 9250 паунда 
на година, а магистърските програми достигат до   
20 000 паунда. Като добавим и високите разходи за жи-
вот, общата сума е значителна. Животът в големите 
градове като Лондон изисква около 1300 паунда на месец, 
а в по-малките – около 900-1000. Студентските заеми, 
които масово се отпускат на студенти от ЕС, значител-
но облекчават високите цени, но все пак жизненият 
стандарт в островната държава остава сред най-висо-
ките на нашия континент. Въпреки това Великобрита-
ния е любима дестинация на международните студенти, 
включително и на българските кандидат-студенти, бла-
годарение на качественото образование и водещите 
университети в световен план.  

Не е изненада, че 
най-скъпото място за учене 
в Европа е Великобритания
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Обучение по СтОматОлОгия
Решите ли че ще учите за стоматолог, на първо мяс-

то е добре да запомните, че обучението е продължи-
телно, трудно и е от скъпите. У нас специалност ден-
тална медицина се изучава 5 години до магистърска 
степен. В Европа, най-общо казано, обучението също 
продължава минимум 5 години. В САЩ обучението е 
структурирано в степени, които се получават в колеж 
и университет. След 3 или 4 години в колеж се канди-
датства за степен Doctor of Dental Medicine (DMD) и 
след още толкова години ставате правоспособен ле-
кар. Тази степен е еквивалентна на степените BDS, 
BDent, BChD, BDSc, издавани от висшите училища в ан-
глосаксонската образователна система. Една съ-
поставка между образованието в САЩ и Европа показ-
ва, че обучението отвъд океана отнема 6-7, дори 8 
години, а в Европа биха стигнали и 5.

"Трудно" и "скъпо" са относителни понятия, доколкото 
денталната медицина, като част от медицинските спе-
циалности, също е високо селективна при прием, обуче-
ние, оценяване, а като добавим продължителността и 
стажуването, наистина дипломирането като дентален 
медик е следствие от сериозно обучение.

Специалността има свой универсален профил и реди-
ца специфики, според образователната система на съ-
ответната държава, но най-общо казано протича с две 
години обща медицинска подготовка и три години спе-
циализация в дадена област, което е последвано от 
стаж и получаване на лекарска правоспособност, про-
фесионална квалификация лекар и образователна сте-
пен бакалавър, магистър или доктор в различните дър-
жави.

Дентална медицина в България можете да изучавате 
в медицинските университети в София, Пловдив, Варна 
и Плевен.

Когато търсите тази специалност в чужбина, ес-
тествено е отново да я потърсите в профилираните 
образователни институции по медицина, които могат 
да бъдат университети, академии, институти. В САЩ 
дентална медицина се предлага в специализирани висши 
медицински училища и подразделения към университе-
ти с наименование School of Dentistry или Dental school.
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Стоматология 
материал на Борислав Борисов

Дентална медицина 
в България можете да 

изучавате в медицинските 
университети в София, 

Пловдив, Варна и Плевен

лекари по дентална медицина 
или стоматолози? 

Двете понятия се използват като синоними в 
разговорната реч, а дори и от самите специали-
сти. Ако трябва да сме напълно точни - дентал-
ната медицина е дял на стоматологията, който 
се занимава с лечение на зъбите. Стоматологията 
се отнася до всички проблеми на устната кухина. 
Това разделение е сравнително ново - в България е 
въведено официално през 2007 г. Преди това тези 
специалисти са се наричали стоматолози, а разго-
ворно - зъболекари.

По-важното разделение, което се прилага в по-
вечето страни в Северна Америка, Европа и Азия, 
е на доктори по дентална медицина и доктори по 
дентална хирургия. Зъболекарите, които не са хи-
рурзи, нямат право да извършват някои хирургич-
ни операции.



магистратурите
Ако бакалавърската степен покрива почти 

едни и същи дисциплини, то не така стои въпро-
сът с магистратурите в областта на дентал-
ната медицина. Ето защо когато избирате ма-
гистратура е изключително важно 
предварително да се запознаете с курсовете, 
които покрива тя. Има програми, които са общи, 
и такива, които са специализирани в отделните 
областти на стоматологията. Ако учите в чуж-
бина, проверете предварително в Министер-
ството на образованието дали дипломата ви 
ще бъде призната в България, тъй като същест-
вуват редица предимно частни университети, 
чиито дипломи няма да бъдат лицензирани у нас.

Курсовете
Курсовете по дентална медицина са друга част от образованието в областта, която не е 

за подценяване. В Щатите и в Европа много организации и университети предлагат профе-
сионални курсове. В повечето случаи те са строго специализирани. Сериозните курсове тра-
ят поне няколко месеца и задължително са съпътствани с практика. Таксите им обикновено 
са над 5000 евро или долара, а често и доста повече. Факт е, че тези курсове много често са 
с чувствително по-високо качество от това, което се предлага в университетското обра-
зование, а преподавателите обикновено са водещи имена в бранша. Ако решите да изкарате 
подобен скъпоплатен курс, проверете дали е част от системата за следдипломна квалифика-
ция в съответната страна, тоест, дали с него ще получите образователни кредити на на-
ционално ниво.
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Какви предмети се изучават
Има редица дисциплини, които се изучават във всички медицински специал-

ности: анатомия, физиология, токсикология, фармация и т.н. Зъболекарите са 
също лекари и, логично, не пропускат фундаменталните неща, които поста-
вят основата на медицинското образование.

Към тази категория предмети трябва да включим и основите на латинския 
език. Разбира се, не се очаква бъдещите зъболекари да го владеят като спе-
циалисти по класическа филология, но трябва да го разбират, за да се ориен-
тират правилно в терминологията. Медицината използва латински термини 
за много неща, за да могат лекари от различни страни да разчитат правилно 
диагнози и да наричат заболяванията с едни и същи имена.

Когато говорим по-конкретно за стоматология, можем да изброим редица 
области, в които човек може да специализира: ортодонтия, ендодонтия, уст-
на хирургия (една от специализациите, които изискват най-продължително 
обучение), педиатрична (детска) стоматология и др. Няма да ви отегчаваме 
повече със сложни думи от сега. Просто запомнете, че имате възможност да 
се развивате в най-различни направления. Грижата за човешката устна кухи-
на, оказва се, има нужда от доста специалисти. 
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Как се кандидатства в България 
Кандидатстването в България се случва по процедура, подобна на 

тази за специалност медицина. Накратко - трябва здраво да залягате 
над учебниците по биология и химия. За да свикнете с формата на изпи-
тите, би било добре да се явите на някои от организираните предвари-
телни изпитни сесии от висшите училища. Много хора дори решават да 
се пробват още в 11-ти клас. Разбира се, тези резултати не се зачитат, 
но тренировката е важна.

Съветваме ви да се пробвате и в трите родни университета. Резул-
татите им в класацията на МОН са много близки, а и София, Пловдив и 
Варна са достатъчно големи градове, които предлагат възможности за 
забавления, работа и приятен студентски живот като цяло. Не бързайте 
да си заплювате конкретна дестинация прекалено рано.

Кои са най-добрите университети в 
чужбина

Сред водещите университети в света виждаме изключително инте-
ресни страни, които рядко попадат в челото, когато говорим за други 
специалности. Класацията се оглавява от университета в Хонг Конг. Уни-
верситетите в Азия тепърва набират скорост и вероятно ще ги вижда-
ме по-често. За нас това са доста екзотични дестинации, но знае ли чо-
век накъде ще го отнесе животът...

Няма да пропуснем и европейските държави – както виждаме, доста 
от университетите в топ 10 са от Стария континент. Едва ли има нуж-
да да обясняваме за високото качество на образованието в тези страни. 
Големият брой международни студенти говори сам за себе си.

САЩ също са в топ 3 на най-добрите университети по дентална ме-
дицина… За къде без САЩ?

сп
ец

иа
лн

ос
т 

на
 ф

ок
ус

22

Всички лекари 
по дентална 

медицина, които 
упражняват 

професията си 
в България, 
членуват в 
Български 

зъболекарски 
съюз (БЗС)

Кои са най-добрите университети в 
България 

У нас дентална медицина се изучава само в три висши 
училища: медицинските университети в София, Варна и  
Пловдив. Според ежегодната класация, публикувана от род-
ното Министерство на образованието и науката, МУ София 
е най-престижното учебно заведение, следвано плътно по 
петите от висшите училища във Варна и Пловдив с равни 
резултати.

Показателите в тази класация са твърде близки, за да се 
прави избор само на базата на тях. Ако сте решили да след-
вате в България, премислете внимателно всички фактори 
- общежития, възможности за кариерна реализация, условия 
за живот в съответния град и т.н. 

Най-добрите университети в България
Най-добрите университети в 
България

Университет Град

Медицински университет - София София

Медицински университет "Проф. д-р 
Параскев Стоянов"

Варна

Медицински университет - Пловдив Пловдив

Източник: МОН
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Най-добрите университети в света
Място Университет Държава

1 The University of Hong Kong Хонг Конг

2 King’s College London Великобритания

3 University of Michigan САЩ

4
Academic Centre for Dentistry 
Amsterdam (ACTA)

Холандия

5 Tokyo Medical and Dental University Япония

6 Karolinska Institutet Швеция

7 University of Bern Швейцария

8 UCL (University College London) Великобритания

9 KU Leuven Белгия

10 University of Gotherburg Швеция

Източник: QS World University Rankings by Subject 2018

Как се кандидатства 
в чужбина

Не твърде лесно. Трудно можем да го-
ворим за "чужбина" като цяло, тъй като 
процедурите в различните страни се 
отличават чувствително. Най-важната 
особеност, която трябва да отчетем, е 
че стоматологията често е защитена 
специалност и се налага да използвате 
различни правила за прием.

Например - трябва да положите из-
пити, които комбинират езикови и меди-
цински познания: Dental Admission Test в 
САЩ, MedAT в Германия и Австрия, UK 
Clinical Aptitude Test (UKCAT) във Велико-
британия. Вероятно се досещате - кон-
куренцията е много сериозна. 

За Щатите е важно да знаете, че все-
ки университет си има собствени кри-
терии за подбор на студенти, затова 
първо си изберете към кои дестинации 
планирате да се насочите. После прове-
рете внимателно изискванията им за 
кандидатстване или се свържете с тех-
ния офис по приема и след това изпрате-
те документите си директно в универ-
ситета.

За разлика от Европа, където прие-
мът е предимно по документи, в САЩ 
понякога се изисква Dental Admission Test 
(DAT). Под лупа се гледат оценките от 
дипломата по биология, химия, физика. 
Както вече стана дума, приемът за спе-
циалността е високо селективен.

 
Кариерна реализация

Стоматолозите имат три основни възможности за кариерна  
реализация: да постъпят на работа в държавна или частна болница, 
да отворят своя собствена практика или да продължат да се зани-
мават с научна дейност. Трите неща не се изключват взаимно. На-
против - много специалисти ги комбинират.

Всички лекари по дентална медицина, които упражняват профе-
сията си в България, членуват в Български зъболекарски съюз (БЗС). За 
да работите в други страни също ще е необходимо да се присъеди-
ните към подобни професионални организации. Прехвърлянето от 
държава в държава не е лесна задача. Подгответе се за проверки и 
попълване на доста документация.

Заплатите на зъболекарите по света са повече от добри. В САЩ, 
например, водещите стоматолози печелят суми от порядъка на 
400-500 хил. долара. Но дори и по-скромните специалисти могат да 
изкарват 160 хил. долара.

На Стария континент печалбите са по-малки, отчасти защото 
здравеопазването е в по-голяма степен държавно. И все пак - запла-
щането на добър стоматолог в Обединеното кралство може да въз-
лиза на около 100 хил. паунда. на година.
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За никого не е тайна, че високотехнологичният сектор в България се развива със скоростни 
темпове през последните години. Не само у нас, но и на европейския пазар страната ни 
притежава конкурентни предимства и е един от най-големите износители на таланти в 
областта. От 2010 г. насам секторът на информационните технологии у нас е отчел ръст 

от 300%, достигайки до 2,3 млрд.евро и увеличавайки значително приноса в българската икономика. 
По последни данни, в технологичния сектор са заети над 50 хиляди души. Любопитен факт е, че спо-
ред Евростат България е страната с най-много жени в ИТ сектора, както и с най-голям брой жени 
студенти, обучаващи се в сферата.

информационни 

технологии  
материал на Милена Узунова 

 Безкрайно поле от възможности
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Страната ни е и подходяща дестинация за международните 
компании, които изнасят част от бизнеса си в чужбина. В случая 
редица големи фирми избират България за ИТ услуги заради високо-
то качество и по-евтината работна ръка.

Въпреки че за чужденците плащането на заплати в България из-
лиза евтино, у нас доходите в ИТ сектора са едни от най-високи-
те дори на стартово ниво. Това е и причината хиляди млади хора 
да искат да се реализират в най-бързоразвиващия се сектор у нас. 

Софтуерната 
индустрия

Компютърни науки, информа-
ционни технологии, информатика, 
програмиране, компютърни сис-
теми… високотехнологичните 
специалности имат множество 
имена заради различния си фокус. 
Каквато и програма да изберете, 
няколко са основните професии, 
които може да практикувате:

 ■ Front-end developer - разработ-
чици на уебсайтове и потреби-
телски интерфейси;

 ■ Back-end developer - разработ-
чици на сървъри;

 ■ Web developer - уеб разработчи-
ци;

 ■ Mobile developer - мобилни разра-
ботчици; 

 ■ Database developer - специали-
сти по бази данни.
Тези направления са най-често 

разпространените, свързани с 
програмиране. Всички те изискват 
умения за кодиране, развито алго-
ритмично мислене, фундаментал-
ни знания и умения по писането на 
софтуер и компютърни науки, вла-
деене на няколко езика за програ-
миране.

В ИТ сферата попадат и специа-
листите в областта на админис-
трирането (системни админи-
стратори, мрежови 
администратори, администрато-
ри на база данни), както и графич-
ния дизайн; инженери по качест-
вото, специалисти по 
компютърна графика и анимация и 
още много. Списъкът може да е 
наистина много дълъг. Голяма част 
от разпространените професии 
днес не са съществували допреди 
няколко години. Индустрията се 
развива с бързи темпове, затова и 
университетите са изправени 
пред предизвикателството да 
подготвят студентите за на-
стоящите и бъдещите нужди на 
пазара.

Професиите, 
които ще са 

актуални 
след няколко 

години, 
най-вероятно 

още не 
съществуват 

днес
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Новите професии
В този смисъл в бързоразвиващата се сфера на техноло-

гиите професиите, които ще са актуални след няколко го-
дини, най-вероятно още не съществуват днес. По подобен 
начин наскоро се създадоха редица нови професии, за които 
не бяхме чували преди. Представяме ви някои от тях.

► MaChinE LEarning инжЕнЕр
Machine Learning (ML) или "Машинното самообучение" е дял 
от компютърните науки и неразделна част от теорията 
за Изкуствения интелект. Специалистите по Machine 
Learning създават и обучават алгоритми, които правят 
прогнози на база обработката на данни и които да могат 
да се самообучават. Някои от практическите приложения 
на ML са филтрирането на спам, оптичното разпознаване 
на символи, създаването на търсачки, както и компютър-
ното зрение. 

► Data SCiEntiSt 
Тези две професии също са свързани с изкуствения инте-
лект и машинното самообучение. Чрез анализа на огромно 
количество данни, специалистите създават и разработ-
ват сложни модели и алгоритми, които служат за прогно-
зиране на определено поведение и повтаряемост на кон-
кретни резултати. Доста такива експерти работят в 
областта на маркетинговите проучвания с цел прогнози-
ране на клиентските предпочитания и поведение, както и 
във финансовите услуги.

► CLOuD инжЕнЕр
Това е инженер със сериозна подготовка в областта на 
така нашумелите Cloud технологии, които позволяват на 
големите компании да поддържат цялата си налична ИТ 
инфраструктура и да организират съхраняването и дос-
тъпа до информация по удобен и сравнително независим 
от външни влияния начин (например повреда в хардуера). 

► Big Data инжЕнЕр
Ако искате да видите Big Data (или така наречените голе-
ми масиви от данни) в чист вид, отворете си Facebook, 
Google или Amazon. Техният бизнес модел е основан на съ-
бирането, съхранението и анализирането на огромни ма-
сиви от структурирани и неструктурирани данни за тех-
ните потребители, които с помощта на Big Data 
технологиите могат да бъдат обработвани в реално вре-
ме и така да предвидят следващата ни покупка, маршрут 
или поведение в мрежата.

► intErnEt Of thingS (iOt)
Интернет на вещите/нещата е термин, който описва 
взаимодействието на голям брой физически обекти (ус-
тройства, сгради, превозни средства и др.) в една компю-
търна мрежа. Тази концепция позволява всички използвани 
от човека в различните му дейности устройства и систе-
ми да са свързани помежду си чрез сензори, контролери и 
други комуникационни компоненти. Именно така стават 
реалност нашумелите напоследък smart home (букв. от 
англ. език "умен" дом), smart building ("умна" сграда), smart city 
("умен" град) проекти, "умното" и почти изцяло автомати-
зирано управление на системи за соларна ефективност, 

"умните" паркинги на бъдещето, биотехнологиите, болнич-
ното обслужване и много разнообразни дейности от всич-
ки сфери на човешкия живот. 

На европейския 
пазар страната ни 

притежава 
конкурентни 
предимства и 

е един от 
най-големите 
износители 
на таланти 
в областта
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6 тенденции в хай-теК индустрията 
1. Изкуственият интелект - ще обхваща все повече сфери на 
съвременния живот – днес едни от най-сложните AI (Artificial 
Intelligence) системи могат да бъдат разработени в рамките на часо-
ве. В този смисъл изкуственият интелект ще намира приложение във 
всякакви индустрии и скоро се очаква да обхване ежедневни дейности, 
до които ние всички се докосваме; 

2. Обогатена реалност, добавена реалност или АR (Augmented 
Reality) – технологията комбинира данни от реалния свят с компю-
търно генерирани данни, като не се ограничава само до изображения и 
звук, а предлага и други сетивни подобрения. Компании като Apple и 
Amazon вече внедряват технологията в приложенията си, а  повече за 
AR може да прочетете в материала за Виртуална реалност в следва-
щите страници. ИТ компаниите обръщат погледа си върху разработ-
ването на хардуер и софтуер за поддържане на AR системите;

3. Cloud системи – компаниите масово се обръщат към „облачни-
те“ системи, които  позволяват обединяване на оборудването в една 
система, по-лесно управление, намаляване разходите си за хардуер, 
софтуер и за човешки ресурси. Тези технологии отдавна променят 
редица сектори, но мащабът им обхваща все повече индустрии;

4. Инвестиции в киберсигурност – високите технологии са 
ключ към бъдещето, но имат един малък недостатък – кибератаките. 
Необходими са сериозни и постоянни мерки срещу хакерите и се очак-
ват множество инвестиции за тази кауза в частния и публичния сек-
тор;

5. Блокчейн технологиите – всички сме чували за криптовалу-
тите и Биткойн, едно от многото приложения на блокчейн. Блокчейн 
може да се опише лесно като една голяма компания, която има много 
сървъри на различни места. Всеки сървър е програмиран така, че да е 
във връзка с останалите и да си споделят информацията. Блокчейнът 
е децентрализация и финансовите институции трудно го приемат. 
Но в други индустрии има голям интерес - логистичните компании 
например повишават ефикасността си с над 30% и намаляват време-
то за обработка на поръчките с 80%;

6. 3D принтерите променят начина, по който много индустрии 
произвеждат продуктите си. Цената на тези устройства все повече 
пада, а приложението им нараства – това е причината те тепърва да 
променят в основи цели сектори.

тива за по-съвременно обучение, с ясна насоченост 
към нуждите на индустрията. Интересни са възмож-
ностите, предлагани от СофтУни: частна обучител-
на институция, която предоставя възможност за  
висше образование чрез университети-партньори.

В чужбина водещи са технологичните институти в 
САЩ, които обаче са и доста скъпи. В Европа най-до-
брите програми се предлагат в университетите във 
Великобритания, Холандия и Германия. Нашият съвет 
за избор на програма в областта на ИТ е да изберете 
такава, която е съобразена с последните тенденции 
в областта и която има практическа насоченост

Обучение по ит 
Университетите в България и чужбина изобилстват 

от програми в областта на компютърните науки. Съ-
ществуват всякакви опции за бакалавърски и  магис-
търски програми в редовна и почасова форма, на ан-
глийски език, както и множество специализирани 
курсове. Всички водещи български университети 
предлагат програми в областта на информатиката и 
информационните технологии. В страната ни съ-
ществуват и десетки частни софтуерни академии - 
Telerik Academy, SoftAcad, Hack Bulgaria, IT Talents, IT Step 
и други, които не предлагат възможност за бакала-
върска диплома, но подготвят практически студен-
тите и в много от случаите са по-добрата алтерна-



...
От малък се интересувам 
от компютри 
и всякаква техника

Страхил Минчев
е на 23 години, роден и израснал в София. След 7-ми клас учи в 73-то СОУ 
„Владислав Граматик“ (известно като 2-ра немска) с интензивно изучаване на 
немски език. Има завършено средно образование.

Какво те насочи към ИТ сферата?
От малък се интересувам от компютри и всякаква техника. Баща ми е хи-

рург, който е изключително технически грамотен, с много хобита, като авио-
моделизъм, автомобили, ИТ и др.

Заради него още от малък (6,7-годишен) имах възможността да сглабям, раз-
глабям, поправям и конфигурирам компютри и периферия. Негови приятели 
често оставяха компютри у нас заради някакъв проблем. С времето този ин-
терес се разви още повече и бях решен и сигурен, че това е моята сфера, в 
която искам да се развивам

Разкажи ни повече за твоето образование – как избра университета, 
трудна ли беше програмата, как протече обучението?

Избирането на университета беше малко на късмет. Братовчедка ми живее 
в близост до Франкфурт, беше дошла в България заедно с нейния приятел, 
който е немец. Това се случи лятото преди 12-ти клас. 

Той, разбира се, подхвана темата за моето следване и с какво искам да се 
занимавам в бъдеще. Оказа се, че той работи в болница в град Ханау (родният 
град на братя Грим) като системен администратор. Каза ми, че следващата 
година болницата ще сключи договор с DHBW (Duale Hochschule Baden 
Württemberg) Mannheim и ще предлагат дуална форма на обучение Приложна 
информатика. Това означава, че в един семестър от 6 месеца 3 прекарваш в 
университета с интензивна програма и изпити и три в болницата, където 
практикуваш наученото и решаваш казуси, които са релевантни към програ-
мата на обучение. 

В средата на 12-ти клас вече подготвях документите си за кандидатства-
не там, трябваше да напиша мотивационно писмо, CV, да направя преди това 
няколко практики и да изпратя всички документи.

След месец ме потърсиха, отидох на интервю в клиниката, харесаха ме за-
ради добрия ми немски, техническите познания и успеха ми, който беше отли-
чен, и реших, че това е оптималният вариант за мен (а и защото ще получа-
вам заплата от 850 евро, което ще е достатъчно, за да се издържам сам). 

интервю на Милена Узунова

Основните ми 
задължения като 
DevOps инженер 

включват: 
програмиране, 
дизайн на ИT 

инфраструктура, 
автоматизиране 

на процеси и 
изключването на 

човешките грешки 
от тях, миграции 

към облачни 
услуги и т.н.
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право да се явиш 2 пъти на изпит 
(третият път е устен и се допуска 
само ако имаш един невзет изпит за 
семестъра) и нямаш право да „вла-
чиш“. Отчаях се и защото професори-
те често ме питаха откъде съм за-
ради акцента. Скъсаха ме в третия 
семестър на една от висшите мате-
матики 2 пъти и мотивацията ми 
падна тотално, явих се на устния 
изпит, където атмосферата беше 
отново доста ксенофобска, и не се 
справих.

Имал си възможността да 
сравниш обучението в България и 
в Германия. Какви са основните 
разлики и кое би препоръчал 
повече?

След като ме скъсаха в Германия, 
разучих какви са възможностите в 
други университети и в Германия, и в 
България. Със сигурност бях решен да 
продължа да бъда независим (тоест, 
да съчетавам работа с учене). Реших, 
че ще пробвам в България, записах се в 
НБУ, преподавах немски език няколко 
месеца, за да изкарвам пари, ходих и на 
една академия, организирана от HPE, 
където след време ме харесаха и за-
почнах работа на пълен работен ден. 
Явявах се на изпити, но с времето 
заразях тотално университета. Със 
сигурност мога да кажа, че поне НБУ 
предлагат добра база, грамотни, 
млади професори и добра форма на 
обучение. Аз за себе си успях да науча 
основите, които са ми нужни в бран-
ша, а останалото го научих сам чрез 
онлайн академии и казуси на работно-
то място. В днешно време в ИT ин-
дустрията все по-рядко се изисква 
завършено висше образование.

Наскоро 
отворих 

собствена фирма 
с идеята 

да се опитам 
да работя като 
независим ИT 

консултант 
в чужбина

Вече имаш кариера във водеща ИТ 
компания. Какво включват 
основните ти задължения и в 
какво намираш най-голямо 
удовлетворение?

В SoftServe съм от около месец и 
половина, все още не участвам в про-
ект, а уча, за да изкарам един серти-
фикат на Google. За предишната ми 
фирма (ITGix) имам доста повече какво 
да разкажа. Аз бях първият нает слу-
жител (изключвам учредителите), 
след 2 години вече бяхме 15 човека. 
Имаше много работа и чести коман-
дировки. Те ме използваха основно 
заради немския ми език. Участвах в 
два проекта в Германия като ИT кон-
султант, успях да натрупам доста 
контакти и да работя с много ус-
пешни IT специалисти там. За 2 годи-
ни работа в тази фирма изградих 
много познания, защото винаги ме 
надценяваха и ми даваха задачи, кои-
то са доста сложни. Основните ми 
задължения като DevOps инженер 
включват: програмиране, дизайн на 
ИT инфраструктура, автоматизира-
не на процеси и изключването на чо-
вешките грешки от тях, миграции 
към облачни услуги и т.н.

Какви са бъдещите ти професио-
нални планове?

Наскоро отворих собствена фирма 
с идеята да се опитам да работя 
като независим ИT консултант в 
чужбина. За момента изчаквам да на-
трупам още малко увереност и зна-
ния, за да започна сам. Това ми е и пла-
нът: в рамките на 1-2 години да 
работя сам за себе си по проекти в 
чужбина, но с опцията да съм макси-
мум 2-3 дена при клиента, а през ос-
таналото време в България.

За мен програмата и обстановка-
та беше доста тежка поради няколко 
фактора:
1. Немците изучават по-задълбочено 
математика в училище, която се  
очаква да знаеш в университета (т.е. 
трябваше да наваксам с материал);
2. Езиковата бариера , която основ-
но се проявяваше в разговорите ми 
със състудентите (заради жаргона и 
различните провинции, в които са 
родени). Някои от лекторите също 
имаха много сложен за разбиране нем-
ски акцент;
3. Бях единственият чужденец в ця-
лата група – това от една страна 
звучи ок, но от друга не е. Немците са 
доста лицемерни и в някои се дола-
вят и нотки на ксенофобия: защо аз 
като българин съм отишъл там  (за 
да им крада хляба);
4. Бях все още дезориентиран  - дос-
та време загубих в това да менажи-
рам правилно времето и ресурсите, с 
които разполагам.

Това, което ме отказа от този 
университет, беше, че квотата на 
провалящите се беше прекалено ви-
сока, към края на 3-тия семестър бях-
ме останали 10-ина човека. Всичките 
ми приятели ги скъсаха, защото имаш 
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Испания е 
установен лидер 

на световния 
пазар по туризъм, 
а туристическият 
сектор в страната 

има основен 
принос за 

икономиката

материал на Милена Узунова
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програми по туризъм

ез
Туристически сектор в Испания

Испания е установен лидер на световния пазар по туризъм, а туристи-
ческият сектор в страната има основен принос за икономиката. Южната 
държава се превръща в популярна дестинация за летните месеци през 60-
те години на миналия век сред туристите от Великобритания, Португа-
лия, Франция, Централна Европа и скандинавските страни. Оттогава до-
сега испанските градове и курорти привличат хиляди посетители всяка 
година. През 2007 г. държавата става най-посещаваната в света след 
Франция. В днешно време областта Каталуня (със столица Барселона) 
привлича най-голям брой туристи от чужбина, следвана от Канарските 
острови и Балеарските острови. Най-големият град и важен исторически 
център - Мадрид, също е популярна туристическа дестинация. Барселона 
обаче изпреварва столицата и е най-посещаваният град не само в Испа-
ния, но и в цяла Европа.



Специалностите по туризъм са все 
по-достъпни за европейските студенти 

благодарение на нарастващия 
брой програми на английски език

Специалностите по туризъм са и 
все по-достъпни за европейските 
студенти благодарение на на-
растващия брой програми на ан-
глийски език. Бизнес училищата в 
Испания, които набират все повече 
популярност, обособяват и факул-
тети по туризъм и хотелиерство. 
В световната класация на QS 
University Rankings by Subject 2018 
Испания присъства само с един 
университет в топ 100 в сферата 
на програмите по туризъм – това 
е University College of Hospitality 
Management Sant Pol de Mar, 
Barcelona. Освен него обаче съ-
ществуват още десетки колежи и 
специализирани бакалавърски и ма-
гистърски програми, повечето от 
които на английски език. Предста-
вяме някои от тях. 

 ■ EU Business School, Барселона: 
бакалавърска програма Leisure 
and Tourism Management с про-
дължителност три години, ма-
гистърска програма Tourism and 
Hospitality Management (1 го-
дина), MBA - Leisure & Tourism 
Management (1 година). Препо-
дава се изцяло на английски език. 
Университетът има няколко 
факултета в Европа, а завърши-
лите получават две дипломи: от 
Universidad Católica de Murcia, Ис-
пания, и EU Business School, Швей-
цария;

 ■ ESADE Business School, Барсе-
лона: бакалавърска програма по 
туризъм и няколко магистърски 
програми по хотелиерство, съби-
тиен мениджмънт и бизнес тури-
зъм; ESADE e водеща институция 
в Испания и много често присъст-
ва начело на класациите за MBA 
програми;

 ■ ESEI International Business School, 
Барселона: магистърска про-
грама Tourism and Hospitality 
Management с продължителност 
една година, преподавана изцяло 
на английски език;

 ■ EADA Business School, Барсело-
на: магистърска програма на ан-
глийски език Tourism & Hospitality 
Management (с продължителност 
1 година). Програмата е класирана 
от EDUNIVERSAL като втората 
най-добра в областта в Испания 
и десетата в Европа. EADA е и во-
дещ бизнес университет, който 
попада в топ 50 на бизнес учили-
щата в Европа;

програми по туризъм и хотелски мениджмънт
Ако някога сте посещавали слънчева Испания и сте се докосвали до ярка-

та ú култура, защо да не превърнете страната в свой дом? А ако обичате 
да пътувате, защо туризмът да не стане вашата професия? Следването 
на програми в областта на хотелиерството и туризма през последните 
години е особено популярно в държави като Швейцария и Холандия, които 
всъщност са и основоположниците на този тип програми. Ученето в един 
от най-известните туристически центрове в света като Испания обаче 
разкрива пред студентите изобилие от кариерни възможности и шанса да 
се докоснат до динамичната индустрия още докато са в университета. 
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 ■ Autonomous University of Barcelona: бакалавърска 
програма по Туризъм, преподавана изцяло на англий-
ски език със специализации по хотелиерство, про-
дажби и бизнес туризъм;

 ■ International School of Hospitality and Tourism 
Management, Мадрид: бакалавърска степен 
International Hotel Management и MBA International 
Hotel & Tourism Management. Бакалавърската про-
грама е с продължителност 3 години, от които 1 е 
задължителен стаж в 5-звезден хотел в Испания 
или по света. MBA програмата е едногодишна и е с 
по-стратегическа насоченост, обхващаща финансо-
вия и маркетинг аспект на бизнеса.

Особености на програмите
Това са само част от програмите по туризъм и хо-

телиерство, които ще откриете в Испания. Повече-
то от тях се предлагат от международни бизнес учи-

лища с партньорски отношения с университети от 
други страни и преобладаващо обучение на английски 
език. Държавните университети в Испания изо-
билстват от програми по туризъм, но в по-голямата 
си част те са на испански език. Ако го владеете, може 
би ще предпочетете този вариант заради значител-
но по-ниските такси. И все пак, в гореизброените 
университети таксите не са чак толкова високи, в 
сравнение с водещите вузове по хотелиерство в 
Швейцария и САЩ, например. Таксите са в порядъка на 
3-5000 евро на година, като за някои програми (пре-
димно MBA) достигат и 10-11000 евро. Изискванията 
за прием са стандартните за програмите в чужбина: 
преведена и легализирана диплома/академична справ-
ка, сертификат за владеене на английски език, препо-
ръки.

Водещите университети за обучение по хотелиер-
ство са известни с това, че паралелно с теоретиче-
ското обучение провеждат и практически занятия на 
място в специалните хотели, създадени към самите 
вузове. Институциите в Испания не могат да се пох-
валят с това, но за сметка на това бизнес училищата 
поддържат тесни връзки с всички престижни хотели 
в страната и в Европа. Затова и инвестицията в та-
къв тип образование в Испания бързо се отплаща – 
повечето университети обявяват на страниците си 
високия процент завършили, които започват работа 
до няколко месеца след дипломиране. Не на последно 
място, Испания изпъква с едни от най-добрите градо-
ве за живеене за студенти – Мадрид и Барселона, кои-
то имат силно присъствие в международната класа-
ция на QS, като за 2018 година те заемат 31-во и 
32-ро място в света.

Инвестицията 
в такъв тип образование 

в Испания бързо се отплаща
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Н
ад 500 руски универси-
тети всяка година са 
готови да приемат 
своите студенти. 
Броят на желаещите 

постоянно нараства, а най-хуба-
вото е, че всяка година квотите 
за наши студенти нарастват. 
Пример за това е, че за учебната 
2014-2015 г. са били отпуснати 
153 стипендии, за следващата те 
са били 283 и така нататък.
През последните 3 г. кръгът на 
интересите към специалностите, 
които предлагат руските ВУЗ-
ове, постоянно се разширява. Ин-
терес предизвиква и медицината, 
която до миналата година не 
беше включена във възможности-
те по стипендиантските програ-
ми. Кандидат-студентите проя-
вяват огромен интерес към 
специалности, свързани с науката, 
инжинеринга, съвременните тех-
нологии, архитектурата, психо-
логията, туризма, политическите 
науки, педагогиката, политологи-
ята, изтокознанието, финансите, 
икономиката, мениджмънта и из-
куството.

материал на Борислав Борисов
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Дали важи дипломата?
Много бъдещи студенти и родители се притесняват, че дипломата 

от Русия няма да бъде призната в ЕС. Според Първия секратар на руско-
то посолство и завеждащ отдел „Образование" в мисията - Роберт 
Шестаков, цитиран от вестник „Стандарт“, в този план е в сила Лиса-
бонската харта, която е подписана от България и Русия. За България ру-
ските дипломи се признават с помощта на системата на Националния 
център за информация и документация (НАЦИД). "Дипломите, получени в 
Русия, се признават както в България, така и в другите страни на ЕС", 
споделя Роберт Шестаков.

Безплатно образование 
на световно ниво 
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Да си студент в 
русия значи да 

имаш  куп 
финансови 

облекчения - 
почти или напълно 

безплатни 
културни, спортни 
и пр. мероприятия, 

както и евтин 
градски транспорт

Безплатно образование 
на световно ниво 

Къде и как можеш да кандидатстваш?
От 2017 г. процедурата по кандидатстване е максимално опростена, 

като всеки, желаещ да получи безплатно образование, трябва да подаде 
документи само и единствено електронно - на портала RUSSIA.STUDY. В 
момента апликационната форма е отворена.

Приемът се осъществява по документи, като изключение правят 
творческите специалности – но дори там не се провежда изпит, а само 
неформално събеседване с представители на университета. Канди-
дат-студентите трябва да попълнят анкета в платформата, след кое-
то да предоставят диплома (или академична справка за последните 3 го-
дини от обучението), международен паспорт с поне 18 месеца валидност 
и две медицински свидетелства.

Финансовата страна на нещата
Да си студент в Русия само по себе си обаче значи да имаш още куп фи-

нансови облекчения – почти или напълно безплатни културни, спортни и 
пр. мероприятия, както и евтин градски транспорт (в Москва например 
месечната студентска карта е едва 600 рубли или под 20 лв).

При получаване на студентска виза обикновено чуждестранните студенти нямат право свободно да рабо-
тят на територията на Русия. Но въпреки това, при определени условия, описани подробно на RUSSIA.STUDY, 
могат да намерят работа или стаж, подходящи за студенти. Ако човек демонстрира необходимите качества, 
дори университетите активно съдействат за професионалната му реализация. 

Стипендии
Стипендията, която получава студент, е 1800 рубли и не зависи от успеха. Но всеки ВУЗ решава индивидуално 

как да поощрява и мотивира студентите-чужденци. Здравната застраховка е около 140 лв. Нужните пари за жи-
вот на месец за студент в Москва са приблизително 600-800 евро, като в провинцията е много по-евтино. Учеб-
ните заведения извън столицата по нищо не отстъпват на тези в Москва и в Санкт Петербург, а студентът 
там може спокойно да изкара месеца с 300-400 евро.
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Език

Българските кандидати, които не знаят руски език, 
не бива да се притесняват. Всички университети, кои-
то участват в програмата за безплатно образование, 
имат или работят с подготвителни факултети по 
руски език. По време на едногодишното обучение по 
руски език условията са същите (стипендии и общежи-
тие) като за руските студенти. Разходите за общежи-
тие в повечето случаи са символични.

Кога, как и къде се кандидатства?
Кандидатите могат да подават документи на 

RUSSIA.STUDY  и чрез РКИЦ в София и да избират от 3 
до 6 университета, сред които не повече от два в Мос-
ква и Санкт Петербург.

Кандидатстването за българските студенти става 
само по документи.

Студентски живот
Животът в Русия е… сложен за обяснение. Едва ли 

може да се правят каквито и да е сравнения между Мос-
ква, Санкт Петербург и провинцията. Все пак, ако смя-
тате да учите в страната, то вероятно ще става 
дума за един от тези два града. За Москва – трябва да 
го кажем направо – се говори, че е един от най-опасни-
те градове в света, а отделно от това и цените са 
доста високи. Санкт Петербург е по-различен. Градът 
на бреговете на Балтийско море има излъчване по-ха-
рактерно за Централна Европа, отколкото за пост-съ-
ветското пространство.

Някои може да кажат, че този контраст е твърде 
повърхностен и може би ще са прави. Всяко нещо си има 
своите положителни и отрицателни страни и не е 
нужно да правите компромис с желанието си само зара-
ди статистики. Иначе, ако говорим за цени, и на двете 
места ще са ви необходими поне по 1000 лева на месец, 
за да живеете комфортно и в прилична квартира. 

Кандидатстването 
за българските студенти 
става само по документи

плюсове и минуси
           

 Плюсове:
 ■ Русия е огромен, развиващ се пазар.
 ■ Владеенето на руски език е голямо предимство за ра-
бота дори и в западни компании.

 ■ България и Русия са тясно обвързани в политическо 
и икономическо отношение и (за добро или за лошо) 
това няма как да се промени бързо.

Минуси: 
 ■ Трябва да сме честни – към момента Русия не е демо-
кратична страна.

 ■ Икономиката е твърде зависима от политическата 
номенклатура.

 ■ Образованието е най-авторитетно в пост-съвет-
ското пространство и част от Източна Европа, но 
отстъпва в другите региони на света.



Лора Христова 
е студентка в Санкт Петербург в Санктпетербургския държавен институт 
за култура (Санкт-Петебургский Государственный институт культуры) по 
специалност „Актьор на драматичен театър и кино“. Получила е средното си 
образование в училище при Посолството на Руската Федерация.

Здравей, първо каква страна е 
Русия през погледа на един млад 
човек? 

Русия е различна, сложна, коло-
ритна страна, изпълнена с много 
възможности. Притежава богата 
история, култура, литература… На-
ред с това, откривам и много жи-
тейски и чисто човешки сходства.

.
Защо един млад човек ще избере 
Русия вместо Европа или дори 
САЩ?

Защото Русия от векове наред се 
слави със своята дисциплина, дълбо-
ки познания във всяка област, с дока-
зали се деятели на науката, изку-
ството.

Има ли българи студенти там? 
Доколкото имам поглед, в послед-

но време съществува повишен ин-

Моята цел бе да 
взема най-доброто 
от най-добрите и 
да го интегрирам 

в моя дом

вата година са заети единствено с 
изучаването му. Стипендии има за 
всеки обучаем, които макар и симво-
лични, са достатъчни да покрият раз-
ходите по общежитието (също сим-
волични). 

Единствените разходи са за храна, 
интернет и телефон, които в голе-
мите градове на Русия не са малко – 
около 400 евро месечно.

Как си представяш бъдещето – 
там или тук?

Определено искам да се върна на 
родна земя след завършването. Зами-
навайки, моята цел бе именно такава: 
да взема най-доброто от най-добри-
те и да го интегрирам в моя Дом.
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терес от страна на български сту-
денти и специализанти за обучение в 
руски ВУЗ-ове.  Мои приятели се на-
сочиха към специалности като физи-
ка, химия, биология, икономика, мате-
матика и технически науки.

Ти учиш „Театрално 
майсторство“.  Защо точно това?

Любовта към театъра расте в мен 
от ранна възраст. Никога не съм се 
съмнявала в своето решение, желание 
да вдъхновявам и помагам чрез при-
змата на сцената. Без съмнение вина-
ги се стремим да получим най-добро-
то, което можем. Русия е и винаги е 
била първоизточник, съкровище в 
сферата на изкуствата. Психологич-
ният драматичен театър поставя 
своето начало именно тук. Моята 
мечта се сбъдна и благодарение на 
образователната програма към Ру-
ския културно-информационен цен-
тър в София (РКИЦ), получих възмож-
ност да се уча при велики режисьори 
и актьори от старата школа. Към 
този университет се ориентирах 
именно заради големите специали-
сти, които работят в него. За мен е 
чест, че съм четвърто поколение 
ученичка на великия К. С. Станиславски.

Kак се справяш финансово? Може 
ли студент да работи там?

Принципно образованието в Русия 
е скъпо, но посредством програмата 
на РКИЦ, на практика е напълно без-
платно за българските студенти. 
Тези, които не знаят руски език, пър-

Какво ще посъветваш младежите, 
които искат да учат там? Къде би 
им препоръчала да 
кандидатстват и трудно ли е?

Тази дестинация е за смели сърца с 
големи амбиции. Предупреждавам, че 
няма да е лесно, но няма невъзможни 
неща. Дерзайте!

интервю на Борислав Борисов

... 
Русия е за смели сърца 
с големи амбиции
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ания е сред европейски-
те образователни дес-
тинации, които привли-
чат международните 
студенти благодарение 

на отлично развитите си универси-
тетски центрове, постоянните ин-
вестиции в образованието, отлич-
ния стандарт на живот и близостта 
си до други европейски държави и съ-
ответно пазари на труда.

материал на Борислав Борисов

Топ 10 причини да учиш в 

Страната си е извоювала почетно място и в световните 
класации на най-добрите университети. Днес ви представя-
ме ТОП 10 причини защо да учите в Дания:

1.  Метод на обучение
За разлика от други страни, следването на висше образование в Дания е мно-

го практически ориентирано. Още в стартовата седмица на твоето следване, 
лекторите те запознават с така нареченото “practice based learning”. Това озна-
чава, че няма да се преподава и учи „суха теория“, а по-голямата част от мате-
риала ще се учи чрез проекти с реални клиенти, в които ще се прилагат знания-
та, научени по време на лекциите. 

2. Атмосферата в университета
Ако сте човек, който се нуждае от повече адаптация на чуждо място, ще се 

почувствате много приятно приветствани от университета ви. Още на 
първия ден преподавателите са ясни и към тях може да се обръщате на малко 
име. Всеки клас има свой tutor – студент от същата специалност, който е за-
почнал предходната година и има за задача да ви разведе и отговори на ваши-
те въпроси.

3. Изпити
Изпитите не са неприятно и стресиращо преживяване. Те протичат като 

спокойни разговори с преподавателя, в които дискутирате – не те питат оп-
ределения, теореми и т.н., а очакват от теб аргументация за твоя проект.

4. Материална база на университета
Колкото до материалната база на университета, навсякъде из кампусите 

(факултети/филиали) има места за почивка и места за групова работа – нещо, 
което ще е голяма част от образованието ви в Дания. Навсякъде е чисто и под-
редено, като университетът разрешава на студентите да организират съби-
тия вътре.

5.  Работа в екип
Най-характерното за обучението в Дания е работата в екип. Не се води 

справка за присъствие на лекции, но по някои курсове се изисква работа върху 
мини-проекти, за  да бъде допуснат студентът до изпит. Работата върху про-
екта за семестъра се извършва в групи от четири до седем студенти и в нея се 
използва материалът от другите курсове през семестъра. Сесиите протичат 
през януари и юни. 

6. Безплатно образование и стипендии
Както може би вече знаете, в Дания образованието е безплатно за жители на 

Европейския съюз и Швейцария. Това е един огромен плюс, тъй като в много дру-
ги държави получаването на висше образование е свързано със заплащане на ог-
ромни такси или тегленето на сериозни заеми.

Още по-важното е, че ако работите по минимум 10 часа на седмица и учите, 
вие отговаряте на условията за държавната образователна субсидия, или така 
нареченото – SU.

ДаНИя 



АКТуАлНО зА мЕСЕцА

K раят на 2018 г. и началото на 2019 г. носят на канди-
дат-студентите цял куп важни дати, които да опреде-
лят образователното им бъдеще. Кампанията по канди-

датстване и прием вече навлиза в решителните си моменти, а 
с помощта на консултантите на „Интеграл“ няма да пропусне-
те нито едно от главните събития в календара.

Във великобритания предстоят сериозни вълнения в близки-
те седмици сред тези, които получиха покани за интервюта за 
прием в Оксфорд и Кеймбридж. Също в най-скоро време кандида-
тите, които са подали документи за специалности в сферата 
на Art and Design, ще получат изискванията и трябва да пред-
ставят своето портфолио.

До края на декември е и препоръчителният срок за канди-
датстване за бакалавърски и магистърски програми с февру-
арски прием. Това е отлична възможност да започнете висше-
то си образование след броени месеци вместо да чакате 
приема през есента.

Тези от вас, които все пак смятат да започнат обучението 
си през есента на 2019 г., трябва да са предоставили до края на 
декември или началото на януари всички документи, нужни за 
успешен прием, за да бъде спазен крайният срок за кандидат-
стване през централизираната система за прием UCAS, който 
е 15 януари.

Много от кандидат-студентите не знаят, че не е необходи-
мо да имат сертификат за език в момента на кандидатстване-
то. Документите, изисквани от университета, могат да се по-
дадат сега, а сертификатът да бъде представен до август 
2019 г. Много полезни за единадесетокласниците, които са ре-
шили да учат в чужбина, са и езиковите ваканции, които носят 
изключителни ползи за повишаване на нивото и увереността 
на владеене на езика.

Ако се интересувате от висше образование в Холандия, не 
забравяйте, че 15 декември е препоръчителният срок за пода-
ване на документи за програмите с ограничен брой места, за да 
може цялата кандидатура да бъде изпратена до крайния срок - 
15 януари.

В средата на декември тези от вас, които са кандидатства-
ли за февруарски прием в Дания, ще започнат да получават ре-
зултати и ще подготвят своето пътуване отрано.

Дни по-късно – на 20 декември, официално отваря и система-
та за прием във Франция, а „Интеграл“ за поредна година ще 
помогне на дванадесетокласници от България, които искат да 
продължат висшето си образование в сърцето на Европа.

През януари кандидат-студентите, които са избрали Шве-
ция за своя образователна дестинация, също ще стискат пал-
ци. Петнадесети януари е крайният срок за кандидатстване в 
т.нар. „първи кръг“, а образователните консултанти отново 
напомнят да подготвите своите документи много по-рано.

Ако все още не знаете какво и къде искате да следвате, не се 
притеснявайте – обърнете се към консултант в „Интеграл“, 
който ще ви помогне да научите силните си страни, най-подхо-
дящата професия и специалността, която трябва да учите, за 
да бъдете успешни.

В края на февруари 2019 г. пък е следващото издание на изло-
жението „Световно образование“, с чиято помощ всеки може да 
научи последните тенденции в средното и висше образование 
и да се срещне лично с представител на университети от цял 
свят.

ИНТЕГРАЛ – Консултант №1  
за образование в чужбина

7. Повече от 500 специалности на 
английски език

Дания вече се слави като държавата с много чуж-
дестранни студенти – над 20 000. Иманено затова 
повечето специалности може да ги намерите на 
английски език. Това прави следването ви достъпно 
и нямате езикова бариера. Разбира се, във всеки уни-
верситет е подготвено и обучение първата година 
на датски език, така че ще можете да навлезете 
по-леко в обучението. 

8. Дипломите на датските универси-
тети са международно признати

Висшите учебни заведения в страната са с меж-
дународна насоченост и предлагат широк спектър 
от учебни програми и индивидуални образователни 
курсове. Датската образователна система има 
дългогодишна академична традиция и се характе-
ризира с динамичен стил на преподаване и отлични 
научни постижения. Наред с посещаването на лек-
ции, от студентите се изисква да работят в екип 
по проекти и активно да допринасят към учебните 
дискусии. Набляга се на развиването на редица ин-
дивидуални умения като комуникативност, анали-
тично и критическо мислене, умения за работа в 
екип и творчески способности. Голяма част от уни-
верситетите работят съвместно с различни ком-
пании или изследователски центрове, което осигу-
рява на студентите добра учебна среда.

9. Една от най-щастливите държави 
в света

Дания вече изпревари Швейцария като 
най-щастлива държава в света. За справка, Бълга-
рия е на 129-то място от общо 156 обхванати дър-
жави от последния доклад, в който е изследването. 
На последното място е Бурунди, а Сирия, Афганис-
тан и още 7 субсахарски държави са 10-те най-не-
щастни места за живеене на планетата.

Докладът е изготвен за четвърти път от Мре-
жата за решения за устойчиво развитие и Инсти-
тута за Земята към Колумбийския университет.

10. Транспорт
Едно от най-важните неща, които трябва да 

знаете за социалния ви живот в Дания, е транспор-
тът. Независимо по кое време на деня или вечерта 
излезете, винаги ще се намери транспорт, с който 
ще можете да стигнете от най-отдалечените 
краища на града до самия център. Можете да се 
предвижвате и с колело. В Дания то е един от 
най-използваните начини за транспорт, имайки 
предвид, че колелата са два пъти повече от хората.



Над 6000 европейци 
кандидатстват за Оксфорд, 
Кеймбридж и медицински 
специалности във 
Великобритания

материал на Юлия Кошаревска
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Тази година обаче кандидатите за тези програми са рекорден брой -  
65 870. На тази статистика не влияе дори и фактът, че през 2018 г. броят 
на 18-годишните британци е намалял с 2%. Именно те обикновено са 
най-голямата група, кандидати за Оксбридж и специалностите по медици-
на, и често достигат 50% от всички кандидатстващи.  След 15 януари ще 
разберем дали тази статистика значи, че повече от стандартните 8%-
10% от кандидат-студентите са избрали най-елитните курсове или прос-
то броят на кандидатите за всички специалности ще бъде по-висок от 
обикновено. 

Тази година кандидат-студентите от Европейския съюз за тези прес-
тижни места са точно толкова, колкото и миналата - 6610. Това число е 
малко по-високо от кандидат-студентите от Европейския съюз през 2016 
година. Тогава броят им спада до 6240, вероятно като отзвук на референ-
дума за излизане на Великобритания от Европейския съюз. 

В
сяка година 15 
октомври е 
първият краен 
срок в годиш-
ния календар на 
UCAS. Това е по-
следната дата, 
на която канди-

дати за университетите на Окс-
форд и Кеймбридж, както и тези, 
които биха искали да учат меди-
цина, ветеринарство или дентал-
на медицина, могат да подадат 
кандидатурите си. 

Всички тези курсове са изклю-
чително популярни, а това да ви 
приемат не е лесна задача. Само 
един на всеки четири кандидати е 
приет в желана специалност. За 
сравнение, в останалите бакала-
върски програми, за които може 
да се кандидатства до 15 януари, 
това съотношение е три на всеки 
четири. Обикновено едва между 
8% и 10% от всички канди-
дат-студенти за дадена година 
опитват късмета си за курсове-
те, затварящи приема си на 15 ок-
томври. 



Тази година се наблюдава лек спад при кандидат-студентите 
от Европейския съюз, които искат да учат медицина във Велико-
британия. През 2016 година 1720 европейски граждани от страни 
извън Великобритания са подали кандидатурите си, за да учат ме-
дицина. През миналата година те са 80 повече, а тази година се 
наблюдава спад до 1660 кандидат-студенти. Това число е и 
най-ниското от 2010 година насам, когато UCAS започва да обявя-
ва тези данни. Тогава броят на европейските кандидат-студенти 
по медицина е 2150.

Все още не са обявени броят на кандидатите от ЕС за универ-
ситетите в Оксфорд и Кеймбридж за 2019 година, тъй като про-
цесът по подбор все още не е приключил. От сайта на универси-
тета в Кеймбридж става ясно обаче, че за настоящата 2018/19 
учебна година е имало 3749 желаещи да учат в университета от 
Европейския съюз. Това число е с 549 по-малко от предходната 
година. От тях 1503 души са получили условни оферти, а 886 са 
получили и потвърждение. Най-големият брой от кандидатства-
лите европейци - 1119, са предпочели хуманитарни специалности. 
Условни оферти са получили 438 от тях, а 215 са били и оконча-
телно приети. 

8.3% от приетите студенти в университета в Оксфорд, които 
са кандидатствали през 2017 г., са от други страни членки на Ев-
ропейския съюз. 77.9% са от Великобритания и 13.8% от страни 
извън Европейския съюз. 

Интересно е, че Кеймбридж и Оксфорд полагат усилия да привле-
кат повече кандидати от по-бедни райони на Великобритания, 
както и такива, които не са учили в частни училища. Двата ВУЗ-а 
често са обвинявани в елитизъм и в това, че е много по-трудно за 
ученик от малък град в Северна Англия например да бъде приет, от 
колкото ученик от частно училище или такъв, който е могъл да си 
позволи частни уроци в гимназията. Проблемът с липсата на равни 
възможности на образование е силно изявен и във Великобритания 
и организации като Teach first (британската версия на Заедно в час) 
си поставят за цел да променят тенденциите. 

Ако и вие искате да учите в британско висше учебно заведение, 
може да изпратите кандидатурите си за повечето останали бака-
лавърски специалности до 15 януари. Очаква се, че повечето уни-
верситети ще са взели решения по всички кандидатури до края на 
март. Вие пък ще имате време до 1 май 2019 г. да посочите първия 
си два избора за университет, от офертите, които сте получили.  

Очаква се, че повечето университети 
ще са взели решения по всички 
кандидатури до края на март



ХОлаНДИя
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университетите 
предлагат 

магистърски програми 
във всякакви 
специалности, 

но тези в областта 
на инженерните 

науки, икономиката 
и бизнеса са 

особено популярни

Възможностите за магистратура в Холандия
Холандските университети привличат международни студенти от десети-

летия, но защо да изберете северната държава именно за магистратура? Ос-
вен че понастоящем там се предлагат над 2000 магистърски програми на ан-
глийски език, представяме и още няколко достатъчно добри причини за избор на 
висше образование в Холандия:

 ■ Иновации и креативност - холандските научни среди са отговорни за редица 
модерни изобретения, а образователната система непрестанно внедрява 
най-новите практики в обучението;

 ■ Световно признати университети – 12 университета попадат в първите 
200 в света за 2018 година; 

 ■ Голям процент международни студенти – Холандия е дом на над 85 000 сту-
денти от чужбина; 

 ■ Достъпни такси за обучение – правителството определя таксите, които за 
студенти от ЕС са в размер на 2060 евро на година за магистърски програми;

 ■ Дисциплини – университетите в Холандия предлагат магистърски програми 
във всякакви специалности, но тези в областта на инженерните науки, ико-
номиката и бизнеса са особено популярни сред студентите; 

 ■ Възможности за студентски заеми – всички кандидати на възраст под  55 
години могат да кандидатстват за студентски заем за магистратура в Хо-
ландия. 

Наръчник за магистърски програми

Холандските университети
Има 2 основни вида университети в 

Холандия. Всички предлагат магис-
търски програми, но има известни 
разлики във фокуса им.

 ■ Университети от изследователски 
тип (research universities) – предлагат 
магистърски програми с по-акаде-
мичен фокус;

 ■ Университети по приложни науки 
(universities of applied science) – набля-
гат повече върху практически обу-
чения в разнообразни дисциплини, 
предлагат възможности за стажове 
и подготовка за професионалната 
ви кариера. 
Холандските университети имат и 

силно присъствие в световните кла-
сации за образование. Ето и водещи-
те институции за 2019 според по-
следните издания на QS World 
University Rankings и Times Higher 
Education.



Avans University of Applied Sciences

Fontys University of Applied Sciences

HAN University of Applied Sciences

Hanze University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences

Inholland University of Applied Sciences

Breda University of Аpplied Sciences

Radboud University

Rotterdam Business School

Saxion University of Applied Sciences

NHL Stenden University of Applied Sciences

Tilburg University

University of Twente

Utrecht University

и други университети в Холандия

ЕДЛАНТА препоръчва: 

За безплатни консултации за 
кандидатстване в Холандия

посетете офисите на 
ЕДЛАНТА

www.edlanta.com

УНивеРсиТеТ THE 2019 QS 2019

Delft University of Technology 58 52

Wageningen University and Research 59 125

University of Amsterdam 62 57

Leiden University 68 122

Erasmus University Rotterdam 70 179

Видове магистратури
Магистърските програми са второ ниво квалификация след бакалавър. Хо-

ландия е част от Европейска система за трансфер и натрупване на кредити 
(ECTS). Едногодишна магистратура ще ви донесе 60 кредита. Това осигурява 
признаването на дипломата в Европа и света. Магистърска диплома от хо-
ландски университет ще бъде еквивалентна на такава от Великобритания и 
други държави от ЕС. 

Магистърските програми в Холандия са основно два вида: MA (Master of Arts) 
и MSc (Master of Science). Холандските магистратури включват компонент на-
учна дейност, който е със значителна тежест, особено в двугодишните про-
грами в университети от изследователски тип. Приложните университети 
предлагат по-специализирани професионални програми. Най-разпространени 
са магистърските програми с продължителност една година, но съществу-
ват и такива за 2, рядко 3 години. 

Академичната година в Холандия е от септември до юни. Стандартната 
система за оценяване е по десетобалната система, като най-честите оценки 
са от 4 до 8. Финалната оценка се определя от отделните компоненти като 
изпити, курсови работи и дисертация. Дипломите от холандските универси-
тети са международно признати в академичните среди и сред работодате-
лите. В допълнение, програмите са акредитирани и от организацията NVAO 
(Netherlands and Flemish Accreditation Organisation).

Такси и финансиране
Холандското правителство определя таксите за обучение за магистрату-

ри във всички държавни университети. Цифрата към 2018 година е 2060 евро 
за всички студенти от Холандия и ЕС. Студентите от чужбина могат да кан-
дидатстват за заеми със същите условия като тези за холандските студен-
ти. Заемът покрива таксата за обучение и се изплаща на вноски. Съществу-
ват и множество възможности за стипендии за международни студенти,  
които можете да видите на адрес www.studyinholland.nl. 

Кандидатстване и изисквания за прием
Процедурата по кандидатстване за магистърски програми в Холандия ва-

рира. Някои университети приемат кандидатури директно от международ-
ните студенти, докато други изискват да се използва услугата Studielink.

Първата стъпка е да набележите университетите, за които искате да 
кандидатствате. Ако позволяват директно кандидатстване, можете да из-
пратите запитване по имейл или да следвате линковете на официалния уеб-
сайт, които ще ви отведат до изпращане на вашата апликационна форма. В 
другия случай трябва да се регистрирате в сайта на Studielink.

Основно изискване на холандските вузове е да имате бакалавърска степен. 
Заедно с нея може да ви бъдат поискани препоръки, автобиография, мотива-
ционно есе – с други думи, стандартният комплект документи за кандидат-
стване в чужбина. Холандия е първата страна с официален език различен от 
английски, която започва да предлага програми изцяло на английски език. Днес 
магистърските програми са или на английски, или на холандски. Затова за да 
кандидатствате, ще ви е необходим и сертификат за владеене на английски 
език – IELTS или TOEFL.

Можете да се възползвате от възможността да научите холандски, докато 
следвате. Повечето университети предлагат езикови курсове, а допълнител-
ните знания по още един език никога не са излишни. 

Магистърските програми в Холандия започват през септември. Всеки уни-
верситет сам определя сроковете за кандидатстване, но когато става въ-
прос за чужбина, съветът ни е да започнете подготовката по кандидатства-
не възможно най-рано.
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Какво е ВИрТуАлНА рЕАлНОСТ?
Когато чуем виртуална реалност, обикновено си представяме далечното бъдеще, в което благодаре-
ние на технологичния напредък ще бъде възможно всичко фантастично, включително и възпроизвежда-
нето на всяка една илюзорна ситуация. Всъщност технологията виртуална реалност (на английски VR 
– Virtual Reality) е вече факт и тепърва предстои да навлиза във всички сфери на ежедневието ни. Макар 
да звучи абстрактно, понятието е резултат от компютърни процеси, които правят възможна симула-
цията на триизмерен свят. В основата стоят софтуерно създадени виртуални изображения, които са 
реалистични и могат да възпроизведат реално съществуваща среда или пък въображаема такава. Във 
виртуалната реалност вие можете да се огледате във всички посоки, да взаимодействате със заобика-
лящата ви среда и да се впуснете в преживяване. Всичко това се случва посредством различни компю-
търни устройства, най-разпространени от които са специалните очила за виртуална реалност, на 
които се „прожектира” изкуствено създаденото изживяване. 

Виртуалната 
реалност 

досега намира 
основно приложение 
в развлекателната 

индустрия, 
но в бъдеще 

ще обхваща все 
повече сфери

коро също е квалифицирано като 
вид човешко сетиво.  

Наистина, има много форми на 
възприятие. Всичко, което знаем 
за реалността, е пряко следствие 
от нашите сетива. С  други думи, 
цялото ни преживяване на реал-
ността е просто комбинация от 
информация, получена от сетива-
та ни, и мозъка ни, който я обра-
ботва. Мозъкът не прави разлика 
между реална и изкуствено създа-
дена среда, стига сетивата ни да 
бъдат „заблудени”. Това е и идея-
та на виртуалната реалност, 
която представя съвкупност от 
виртуални обстоятелства на на-
шите сензорни системи, така че 
да възприемем компютърната 
среда като истинска.

За да се случи това, се използ-

Основата на виртуалната 
реалност - човешките сетива 

Ние възприемаме света чрез на-
шите сетива и сензорни системи. 
Учили сме, че имаме 5 основни се-
тива: вкус, допир, обоняние, зрение, 
слух. Дотук обаче не се изчерпват 
възприятията на човек. Има и та-
кива, които използваме редовно, но 
вероятно не си даваме сметка за 
това. Съществува например про-
приоцепция, способността да раз-
берем къде са нашите части от 
тялото по отношение на другите. 
Има и сензори за напрежение, кои-
то ни позволяват да откриваме 
изтръпване или стягане в мускули-
те. Усещането за равновесие нас-

 ВиРтуалНа 
РеалНОСт 
материал на Милена Узунова



Приложения на виртуалната реалност
Виртуалната реалност досега намира основно приложение в развлека-
телната индустрия - в киното и игрите, но в бъдеще ще обхваща все по-
вече сфери. Така например вече помага в работата на лекарите - при тре-
нировката за операции или при лекуване на фобии, на архитектите - при 
тестването на конструкции и дизайн, в образованието и т.н. Ето и ня-
колко примера за навлизането на VR в различни области на бизнеса:

 ■ Автомобилна индустрия – VR технологията помага на инженерите да ви-
дят как един автомобил ще изглежда и ще функционира, както и за про-
веждането на тестовете за безопасност. Водещи автомобилни брандове 
като Форд, Волво и Хюндай използват VR не само в процеса на създаване на 
автомобили, но и за продажбата им. Цели продуктови линии са на разполо-
жение на клиентите във виртуална среда, в която те могат да се запозна-
ят обстойно с характеристиките и поведението на различните модели.

 ■ Здравеопазване – виртуалната реалност намира приложение в „тренира-
нето” на сложни операции, както и в обучителния процес на студенти.

 ■ Архитектура - Подобно на автомобилните инженери, виртуалната реал-
ност има потенциала да промени начина, по който архитектите проекти-
рат сгради. От друга страна купувачите на имоти биха могли да правят 
виртуални обиколки на новия си дом, още преди да е започнало строенето.

 ■ Търговия – виртуалната реалност има потенциал да бъде следващата 
стъпка след онлайн шопинга, който промени из основи пазара и доведе до 
закриването на редица традиционни магазини. Технологията може да се 
използва от клиентите, за да пробват продуктите преди да са ги заку-
пили, както и от търговците, които ще имат по-обстойно разбиране за 
поведението на потребителите.

 ■ Производство, самолетостроене – по подобие на автомобилната индус-
трия, VR технологията се използва за създаването на продукти с много 
по-бързи темпове с помощта на тестване на поведението на продукти-
те в реална среда и визуализация.

 ■ Образование – Приложението на  виртуалната реалност в образованието 
има потенциал да предложи по-завладяваща учебна среда и да представи 
нагледно някои абстрактни дялове на науката. Пример за това е компани-
ята Google и нейната платформа "Google Expeditions" от 2017 година, коя-
то предлага на студенти и на учители потапящи виртуални пътувания.

Създателите на виртуална реалност 
са изправени пред предизвикателството 

да възпроизведат синхронизирано 
преживяване, в което участват 
всичките ни сетива и не се губи 

усещането за реализъм
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ват сложни компютърни техноло-
гии. Създателите на виртуална 
реалност са изправени пред 
предизвикателството да възпро-
изведат синхронизирано преживя-
ване, в което участват всичките 
ни сетива и не се губи усещането 
за реализъм. Технологията взима 
предвид и някои физиологични про-
цеси. Например, човешкото въз-
приятие има 180-градусов поглед 
над средата, в който всички сети-
ва трябва да бъдат координирани, 
за да се създаде чувство за истин-
ско преживяване. Дори най-малко-
то разминаване в системите, на-
пример между зрението и 
вестибуларния апарат, може да 
причини виене на свят. Когато 
компютрите успеят да използват 
правилната комбинация между 
хардуер, софтуер и синхронизира-
не на сензорите, те създават т.
нар. чувство за присъствие, каква-
то е  и основаната идея на вирту-
алната реалност.
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Обучение
Вече видяхме многобройните приложения на VR 

технологиите и потенциала им да се превърнат в ос-
новно средство на бизнесите от всякакъв тип. Про-
фесиите в сферата на виртуалната реалност се де-
лят предимно на две направления - творчески, 
свързани с разработването на виртуалните образи 
или цели видеа, и технически, свързани с програмира-
нето на конкретната идея. Затова и професиите, 
асоциирани с виртуална реалност, са тези на програ-
мистите, графичните и 3Д дизайнерите, видео мон-
тажистите. В момента все още няма масово образо-
вание с фокус виртуална реалност, а по-скоро 
отделни курсове, които надграждат знанията и уме-
нията или в сферата на дизайна, или в областта на 
програмирането.

И все пак, в Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство в Пловдив се предлага ма-
гистърска програма „Мултимедия и виртуална реал-
ност” с продължителност 3 семестъра.

Курсове на тема виртуална реалност се подготвят 
в Технически университет – София, както и във  
Софтуерния университет в София. Общността на 
професионалистите в сферата на виртуалната реал-
ност VR Lab BG организира месечни сбирки и безплат-
ни презентации за всички с интерес в областта, без 
значение от нивото им на подготовка.

Съдействие за разработки, свързани с виртуална 
реалност, можете да получите и в рамките на бъл-
гарския WebVR инкубатор, който е и единствен в Из-
точна Европа.

Разбира се, винаги съществува опцията да се нау-
чите сами, благодарение на все по-разпространените 
книги, видеа и уроци в интернет. 

В чужбина програмите по виртуална реалност оп-
ределено са по-разпространени, но и там не са масо-
ви. Ще откриете бакалавърски и магистърски програ-
ми по виртуална реалност, част от факултети по 
изкуства и дизайн или тези по компютърни техноло-
гии. Сред по-известните университети с такива 
програми са Glasgow School of Art, Staffordshire 
University, University of Bradford.

Виртуална реалност VS Добавена реалност 
В допълнение към виртуалната реалност, една дру-

га, подобна на нея, технология има потенциала да 
промени света около нас, като подобри начините, по 
които комуникираме, работим и се забавляваме. Това 
е т.нар. добавена реалност, или AR – Augmented 
Reality. Може би някои от вас вече са се докосвали до 
нея чрез хитовата игра Pokemon Go, която накара 
хиляди хора да излязат на улиците и да търсят поке-
мони, или пък така популярните фото филтъри в 
приложения като Snapchat и Instagram. Вече се досе-
щате какво представлява обогатената реалност 
– тя смесва обграждащия ни свят с виртуални изо-
бражения, създавайки едно доста по-познато прежи-
вяване. В своята същност тя взима това, което по-
требителят на мобилната апликация вижда в 
реалния свят, и прибавя дигитален слой върху него. 
По този начин потребителите получават по-голямо 
взаимодействие с информацията – вместо просто 
да я виждат, те участат в нея и пряко я създават. 

Дали VR или AR ще надделее, е трудно да се опреде-
ли, тъй като и двете технологии тепърва ще се раз-
виват. В крайна сметка, те предлагат и различен 
тип преживяване – докато VR ще набляга на пред-
ставянето на изцяло нови, непознати и екзотични 
реалности, AR ще разчита на ежедневни и по-кратки 
интеракции.

Oбогатената реалност – 
тя смесва обграждащия ни 

свят с виртуални 
изображения, създавайки 

едно доста по-познато 
преживяване



 

Мобилното приложение Smart 
Classroom AR е иновативно реше-
ние да скъсим дистанцията между 
учител и ученик. С него учениците 
използват телефона, за да учат. 
Децата имат възможност да ус-
вояват лесно и забавно учебен ма-
териал под формата на игра със 
своя смартфон. Всички упражне-
ния в него са изцяло съобразени с 
одобреното учебно съдържание 
от МОН.

Това приложение може да отво-
ри много врати за нас – дори скуч-
ните уроци да бъдат интересни и 
да си говорите в междучасието за 
това. Материалът се усвоява лес-
но и забавно. Всичко е под форма-
та на игра – за ученици от всякак-
ва възраст. Всички имаме нужда да 
се забавляваме, докато учим. За-
това нека да изтеглим Smart 
Classroom AR и да влезем в час…

Smart ClaSSroom ar
Упражнения с добавена реалност

Учениците свалят приложението 
и насочват камерата на своя теле-
фон към началната корица на бележ-
ника. Оттам нататък започва ин-
теракцията. Упражненията 
оживяват, благодарение на добаве-
на реалност – учениците нагледно 
могат да видят това, за което  
учат. Могат да го разгледат от 
всички страни, да се доближат до 
обекти, например органите в чо-
вешкото тяло, могат да визуализи-
рат процеси и да разберат по-лес-
но тяхната логика. Така могат да 
запомнят уроците си много по-лес-
но и ефективно. 

Smart Classroom AR е първото об-
разователно мобилно приложение у 
нас, разработено от изцяло българ-
ски екип, което работи с добавена 
реалност и буквално превръща уче-
нето в игра. Най-хубавото е, че 
всички упражнения в него са изцяло 

съобразени с одобреното учебно съ-
държание на МОН. Достатъчно е 
само да свалите приложението и да 
сканирате един ученически бележ-
ник! Smart Classroom AR предлага 37 
упражнения с добавена реалност 
(Augmented Reality) по няколко общо-
образователни предмета – човекът 
и природата, география, информа-
ционни технологии, техноло- 
гии и предприемачество, както и за 
разширена и допълнителна под-
готoвка. Предзнаначени са за учени-
ци от 1., 2., 5., 6., 8., 9. и 10. клас и по-
стоянно се допълват с упражнения 
за нови предмети и класове. Всички 
упражнения са създадени по идеи на 
екип от български учители, специа-
листи от „Образование 5.0“, Infino и 
Samsung България. В разработване-
то им са участвали и ученици от 
страната в рамките на менторска-
та програма „Growing Talents”.

Повече за проекта научи на: https://ar.smartclassroom.bg/#/

1.   свали безплатното приложение Smart Classroom AR от Google Play.
2.    избери своя клас, предмет и упражнение.
3.    насочи камерата на смартфона си към корицата на твоя ученически бележник.
4.    учи, докато се забавляваш.

Как работи Smart Classroom AR?
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материал на Юлия Кошаревска

ПРилОжеНия, 
КОитО Да НаПРаВят 
СлеДВаНетО 
ПО-леСНО

Информация за курса ви
 

Приложение от университета 
Проверете дали вашият университет или студент-

ски съвет имат специално разработено приложение. Те 
могат да варират от статична информация до достъп 
до личния ви имейл и програма или полезни новини за жи-
вота в кампуса. 

Blackboard
Blackboard e виртуалната учебна среда, която повече-

то университети във Великобритания използват. Там  
ще намерите презентации и бележки от лекциите, линк 
към записа от лекциите, съобщения от преподаватели и 
админстратори, както и възможността да предадете 
курсовите си работи. Ако искате да имате бърз достъп 
до всичко това от мобилния си телефон, не пропускайте 
да свалите апликацията. Достъп до уебсайта пък ще 
получите през портала на университета. 

Приложения за организация и 
уПравление на финансите ви 

Google Calendar
Google Calendar е най-лесният начин да организирате 

всички места, на които трябва да отидете - от лекции 
и семинари през срещи на клубовете, в които сте се за-
писали до излизания с приятели. Проверете дали лесно 
може да синхронизирате програмата от университета 
си с личния си календар и използвайте цветовото коди-
ране, за да знаете какъв тип задачи ви предстоят във 
всеки един момент. 

Google Drive 
Google Drive е най-лесният начин да споделяте файлове 

с колеги и да имате достъп до тях от всичките ви ус-
тройства, както и от университетските компютри. 

Slack, Astana, Trello
Ако ви предстои работа в екип по университетски 

проект или за някое общество, в чиито комитет участ-
вате, приложения като Slack, Astana или Trello ще ви по-
могнат по-лесно да организирате екипната работа. 

48
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обилните телефони без съмнение 
правят ежедневния ни живот много 
по-лесен и вероятно голяма част 
от днешните първокурсници не 
помнят как изглеждаше светът без 

тях. Освен да ви помага да поддържате връзка с 
близки и приятели, мобилният ви телефон може да 
направи следването ви и живота в чужбина много 
по-лесни. Различни приложения могат да ви помог-
нат, за да организирате задачите си, да работи-
те по-лесно в екип и да намерите баланса в еже-
дневието си. 
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Приложението на банката ви
Не пропускайте да свалите приложението на банката 

ви за бърз и сигурен достъп до онлайн банкирането ви. 

Goodbudget
Това приложение ще ви помогне да разпределите бю-

джета си в различни категории като наем, храна, транс-
порт, сметки, забавление и каквото друго ви е необходи-
мо. Ако имате пари, които ви останат в дадена 
категория, те могат да отидат в следващия месец или 
да бъдат използвани за нещо друго. 

Printt
Имате да четете много статии и не искате да го пра-

вите на компютър? Това приложение е перфектното ре-
шение. Всичко, което трябва да направите е да качите 
необходимите файлове през приложението и да въведете 
адреса си. До няколко дни по пощата ще получите напъл-
но безплатни принтирани копия. Единственият минус е, 
че в края на страницата ще видите рекламни банери - 
приложението продава рекламно място, за да може да 
доставя копията безплатно. Не забравяйте да помисли-
те за природата и не принтирайте копия, които не са ви 
необходими.

RefME 
Това приложение ви позволява да сканирате баркода на 

всяка книга и да създадете референция в избран от вас 
формат, която да използвате в курсовите си работи. 

Evernote 
С Evernote може да създавате бележки в избран от вас 

формат - снимки, аудио файлове или ръчно написани. Из-
ключително полезно за идеи, които ви хрумват на неочак-
вани места! 

Oxford Dictionary 
Оксфордският речник има и мобилна версия, която ще ви 

е под ръка за бърза справка на думи по време на семинар. 

myHomework Student Planner 
Това приложение ви помага да следите всичките си лек-

ции, курсови работи и проекти, за да се концентрирате 
над по-важните неща и да не губите енергия в излишни 
тревоги, че ще забравите нещо, което трябва да свър-
шите.

Приложения за баланс 

Headspace
Освен с ученето по време на следването си ще трябва 

а се научите да се справяте с нови отговорности и 
стресът, който идва от тях. Headspace е чудесно прило-
жение, което да ви помогне да се грижите за психичното 
си здраве, да практикувате mindfulness и да отделяте 
време за себе си. Приложението ви предлага дневни меди-
тации в лесно достъпна форма. След като използвате 
пробния период, приложението се заплаща. 

Let’s meditate
Това приложение прилича на Headspace, но е безплатно. 

Има богата колекция от различни медитации и е лесно за 
използване. 

Приложение за сПорт
Освен за психичното си здраве, не забравяйте да се по-

грижите и за физическото. Изберете апликация с подхо-
дящите за вас упражнения, фитнес програма или храни-
телен режим и не губете тонус дори и по време на 
сесията. 

Подкаст плейър 
Ако все още нямате, не пропускайте да свалите под-

каст приложение, с което да може да слушате вдъхновя-
ващо съдържание по всяко едно време. Без съмнение ще 
намерите подкаст, който да е свързан както с предмета, 
който учите, така и такъв, който разглежда хобито ви 
от нова светлина. 

ОТСТъПКИ

Totum
Изкарайте си карта за намаления от National Union of 

Students и следете къде може да я използвате през това 
приложение. Тук ще намерите отстъпки в супермаркети, 
магазини за техника и дрехи Wriggle, CityMunch и други.

Проверете какви приложения за ексклузивни оферти в 
заведения има във вашия град. Така не само ще опитате 
повече местна храна, а и ще получите добри отстъпки. 

MealBoard
MealBoard ще ви помогне да изготвите списъка си за 

пазаруване или да сготвите нещо вкусно и полезно само с 
това, което имате в хладилника. Има още много подобни 
приложения, така че изберете това, което работи за вас. 



...
Време е 
за НОВО 
НачалО!
интервю на Борислав Борисов
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Чувството да 
бъдеш победител 

е страхотно, 
защото това 
показва, че 
хората те 

харесват и искат 
да те виждат 

често 
на сцената

Здравей, Хриси. Ти си една от победителките на X-Factor. Наистина ли 
се променя животът на човек след спечелването му?

Да спечелиш толкова голям конкурс, докато те гледа цяла България, е наис-
тина невероятно. Нямам думи, с които да опиша колко съм радостна, че хо-
рата тук ме приеха с отворени сърца и харесват и уважават това, което 
правя. Животът не само се променя, ами горе-долу се преобръща с краката 
нагоре – ставаш по-активен, ангажиран, осъзнаваш, че си ценен, започваш да 
си по-голям професионалист и твориш, за да радваш феновете си. Най-ва-
жното е да не спираш, за да продължаваш да се развиваш и да се променяш 
към по-добро и в бъдеще. 

Какво е да бъдеш победител на такъв формат? Какво ти дава и какво 
ти взима?

Не бих казала, че ти взима нещо, а по-скоро ти дава - голям опит на сцена-
та, самочувствие, знания, нови запознанства. На мен не ми взе нищо, но пък 
ми даде много – голям опит, самочувствие, нови запознанства и знания. От-
там започна и още по-хубавата част – участия, авторски песни и най-ва-
жното – феновете. Чувството да бъдеш победител е страхотно, защото 
това показва, че хората те харесват и искат да те виждат често на сцена-
та. Но дори и да не си победител, само фактът, че си стигнал донякъде, е 
също голямо постижение, което отново ти отваря врати към успеха, стига 
да си амбициран, упорит и да го искаш.  
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Християна лоизу 
е родена в Кипър, но от 9 години 
живее и твори в България. Тя е 
големият победител на X-Factor 
България през 2016-та година. 
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Родена си в Кипър, но живееш от доста години в 
България. Какво ти дава България? Каква е разликата 
с Кипър?

България ми дава любов. Тя е моят дом. Обожавам Бълга-
рия и хората в нея. Родена съм в Кипър и обичам родината 
си, разбира се. Там е семейството ми и много ми липсва. В 
Кипър е слънчево през цялото време, има море, палми, вкусна 
храна - страхотно място за почивка, на което да се заре-
диш с положителна енергия. В България също се чувствам 
много добре. Тук имам адски много приятели, създала съм си 
своя кръг от хора, на които мога да разчитам. А феновете 
– те ме карат да се усмихвам всеки ден. Тук съм щастлива!

Ти си една от най-добрите певици в България. Как успя 
да го постигнеш?

Една от най-добрите певици в България... Уау... Благодаря 
от сърце!  Как успях да го постигна? Смятам, че за да бъдеш 
много добър певец, трябва да работиш много и да не се от-
казваш при първия труден момент. Много е важно да при-
тежаваш правилна вокална техника, която се поддържа и 
усъвършенства чрез постоянна работа и тренировки.

Вокалната техника учи ли се или някои наистина са 
родени с талант? При теб как беше?

По-скоро мисля, че си го имах заложено от малка. Да, наис-
тина някои се раждат с повече музикални способности от 
други хора, но не трябва да се разчита само на таланта. 
Талантът е 1% от крайния резултат, а 99% са работа и 
риск. Като малка пеех по-плахо, като котенце (смее се), но с 
правилния педагог успях да развия гласа си и да го направя 
много по-мощен. 

Наскоро направи майсторски клас по пеене. Има ли 
много желаещи да се научат да пеят, с какви вокални 
техники работите?

С вокалната ми педагожка от Кипър - Силва Макамян, с 
която работя от 12-годишна, бяхме поканени вече 2 пъти в 
София и един път във Велико Търново, за да направим май-
сторски клас, а предстоят още класове и в други градове.  
Има много желаещи и сме много радостни, че българите са 
толерантни хора и имат желание да получат нови знания. 
Идеята на майсторските класове е да покажем специфична 
вокална техника, която не само може да те научи да пееш 
правилно различни стилове, но и да ти излекува гласа след 
увреждания без да се стига до операция. Може също да по-
прави говорни и дихателни проблеми. Три неща са много ва-
жни още на първия урок за усвояването на тази техника – 
устата, начинът на дишане и репертоарът. 

Ще играеш главна роля в музикалния театър в 
мюзикъла „Фантомът на операта“. Разкажи ни 
повече за това предизвикателство.

Ролята на Кристин от „Фантомът на операта“ е ро-
ля-мечта за мен. Искам на първо място да благодаря на 
ръководството на музикалния театър за възможността 
да стъпя на тази сцена. „Фантомът на операта“ е едно 
гениално произведение. Не случайно е един от най-попу-
лярните мюзикъли в целия свят. В него се слива всичко – 
комедия, драма, мистерия, трилър, екшън, нормалното и 
паранормалното, а любовта е водеща през цялото време.  
Има също танци и големи хорови сцени. Репетициите 
вървят усилено с директора и режисьор на Софийската 
опера – Пламен Карталов. Много хубаво се работи с него 
– изключителен режисьор е! Работи по всеки детайл – 
всяка една нота и всяка една пауза са от значение за пси-
хологическото състояние на героите. Премиерата е на 
25-и, 26-и и 27-ми януари 2019 г., а след нея предстоят 
още много спектакли.

Феновете очакват нови твои песни. Работиш ли по 
такива, кога да ги чакаме?

Да, работя по нова песен. Време е за ново начало! Няма да 
издавам повече.  

цитат от любима твоя песен?

"
И когато видиш, че надеждата я няма, 

потърси в себе си и бъди силен! Накрая, ще 
видиш истината – героят се крие в теб." 

"
Герой" на Марая Кери
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Вяра Георгиева e създател и дизайнер на FEDE Fashion Studio. 
Завършва висшето си образование в Istituto Marangoni - Mилано, Италия, 
специалност Моден дизайн. По време на четиригодишното си обучение в модната 
столица тя работи като асистент дизайнер за марки като VERSACE Sport и Capp-
opera couture. Участва активно в бекстейдж подготовката на ревютата от 
ежегодните седмици на модата в Милано за имена като Gian Franco Ferre, Costume 
Nacional и др. Вяра стартира своя собствена модна марка – FEDE през 2005 г. в 
София. Нейните колекции включват официална и булчинска мода, както и леки 
предложения за всеки ден. Стилът FEDE отразява личния стил на Вяра.

интервю на Борислав Борисов

Да бъдеш моден дизайнер звучи като мечтана професия… Така ли е?
За мен е била мечтана, да! Всички знаем, че реалността се оказва много различ-
на от представите и мечтите. Изпълнена е с трудности и предизвикател-
ства, но като всяка професия, ако е точната за теб и е личен избор, то всички 
тези пречки по пътя те правят още по-силен и уверен в работата ти. А и ди-
зайнът е област, в която работиш с цветове, с красиви материи, предизвик-
ваш себе си всеки ден и това прави точно тази професия мечтана за мен.

През какви трудности преминава един моден дизайнер?
За всеки човек трудностите са различни. Ако силната ти страна като дизай-
нер е творческата – то трудностите идват в организационен и по-практи-
чен план. Ако имаш поглед над процеса и си добре организиран, е възможно ар-
тистичното отношение в колекциите ти да е предизвикателство за теб. Аз 
силно вярвам, че мотивацията на човек е водещият фактор. Живеем във вре-
ме, в което ако си достатъчно мотивиран и широко скроен, за да осъзнаеш 
силните и слабите си страни – можеш да работиш с тази осъзнатост и да 
търсиш реализацията си като непрекъснато развиваш себе си и работиш с 
хора, които те допълват.

В България доколко развита е модата – имаме ли своя мода или копира-
ме от някъде?
В България има все повече нови и талантливи творци, които стартират и 
развиват свои марки. Те имат виждане, концепция и идеи. Проблемът идва от 
липсата на програми и реални подпомагащи системи за тези млади дизайнери. 
Било във финансов или чисто практичен и организационен план. Когато започ-
ваш такъв голям проект без подкрепа от хора в същата сфера, пътят може да 
се окаже много дълъг и труден и за съжаление много често поради реалности 
във финансов план и липса на опит, млади и изключително талантливи хора не 
продължават своето развитие в посоката, в която са най-добри.

Изпълнена е 
с трудности и 

предизвикателства, 
но като всяка 
професия, ако 

е точната за теб и 
е личен избор, 
то всички тези 
пречки по пътя 
те правят още 

по-силен и уверен 
в работата ти

...
Mотивацията 
на човек 
е водещият фактор
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Кое е най-хубавото нещо в тази 
професия?
Това, че създаваш нещо автентично, 
че подаряваш самочувствие, че рабо-
тиш с цветове и форми и правиш 
света малко по-красив.

Защо точно Италия е нарочена за 
меката на модата. Нима другите 
огромни държави не правят нищо 
по въпроса?
Като човек, живял в Италия, разби-
рам отлично това твърдение. Усе-
щането за красота, стил и начин на 
живот на това място предполагат 
естествен усет за перфектен стил у 
хората. Общуването е ключов фак-
тор, когато говорим за мода, а ита-
лианците, живеят общувайки. Това 
води модата на едно друго ниво.

В България има ли място за разви-
тие – къде можеш да работиш, 
защо?
Вярвам, че в България има възможнос-
ти за развитие. Има големи и по-мал-
ки компании, в които има търсене на 
кадри в тази сфера. Важно е да се за-
почне в областта, но с ясната идея, 
че достигането на целите и мечти-
те изисква време и отдаденост. 
Дори странична дейност, която не е 

Важно е 
да се започне 
в областта, но 

с ясната идея, че 
достигането на 

целите и мечтите 
изисква време и 

отдаденост

Как се решава кое е модерно и 
кое не е – кой го казва, откъде се 
вижда?
Всичко започва от големите дикта-
тори на модата – утвърдените име-
на, които представят своите колек-
ции на ревютата в световните 
столици на модата. Водещите тен-
деции и ключови теми се задават и 
на големите изложения за платове, 
които се провеждат година по-рано 
отново в световните модни цен-
трове. Така можеш да се информираш 
за основните цветове, тенденциите 
при текстурите и всички техноло-
гични новости в областта. Много 
ценно е и общуването с колеги от 
различни точки на света, за да све-
риш часовника си и обмениш идеи. В 
днешно време всичко е много FAST – 
трябва да се случва бързо, евтино и 
качествено – тенденция, която с 
времето ще ни се наложи да преобър-
нем. Но за момента, блогърите и ин-
стаграм инфлуенсърите определят 
кое е модерно за огромната си ауди-
тория. А FAST fashion компаниите 
работят спрямо моделите, които 
наберат популярност онлайн.

точно по специалността, но в малка 
фирма, която се занимава с мода, би 
била много полезна за бъдещото раз-
витие като дизайнер.

Какво да кажем на всички, които 
искат да изучават или учат моден 
дизайн? 
Да вярват в способностите си, да 
преследват мечтите си и да не  
тъсят преки пътеки, а да се заредят 
с търпение и много хъс за работа.

Кои са, според теб, топ 3-те 
най-добри дизайнери, раждани ня-
кога?
Ако трябва да избера само трима, 
това са: Коко Шанел, Кристиян Диор 
и Джани Весаче.
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ДаВащО СъРце 
срещу кампанийна 
благотворителност 
материал на Ива Йохан Ганчева
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К
огато наближат Рож-
дествените празници, 
наред с обещанията за 
намаления, рекламите 
на суджуци и алкохолни 

напитки, заваляват дарителски 
кампании и призиви за помощ. Пи-
тали ли сте се защо това е време-
то, в което хората са по-склонни 
да дават на нуждаещите се? За-
щото навън е студено? Януари и 
февруари е още по-студено. За-
щото е семеен празник? Има още 
много семейни празници през го-
дината. Защото харчиш толкова 
много пари за храна и подаръци, че 
ти става неудобно и решаваш да 
успокоиш съвестта си с някое и 
друго текстово съобщение на но-
мер...? Или е краят на годината – 
време за равносметка? Всечки 
тези причини може да са отчасти 
отговор на въпроса, но не е цели-
ят отговор. Чувала съм, а със си-
гурност и вие, хората да казват, 
че такъв е духът на Коледата. 
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И по-точно, това е духът на лю-
бов и даване, който празнуваме, за-
щото Бог Отец обича хората толко-
ва много, че позволи на своя 
единствен син да се роди на земята, 
да живее като човек и след това да 
даде живота си, като така изкупи 
греховете на хората веднъж и зави-
наги. Циничните времена, в които 
живеем, сигурно ви карат да завър-
тите очи и да си кажете, „О, да, раз-
бира се, точно така е станало“. Дори 
самите вие да не вярвате, не може да 
отречете, че тази идея е изключи-
телно привлекателна и това се е до-
казало през цели 2018 години, а нещо, 
издържало толкова време и все още 
набиращо популярност, си заслужава 
да се разгледа отблизо. 

Оставям това на вас, а аз се връ-
щам към благотворителността. 
Която изобилства през декември. 
Макар и кампанийна, тя върши свои-
те добри дела и от мащабно органи-
зираните събития, като „Българска-
та Коледа“, се събират милиони, 
които след това се раздават на нуж-
даещите се и резултатът от тази 
кампания е видим през следващите 
месеци. Но това, което привлече вни-
манието ми, са няколко малки, трога-
телни инициативи, които показват 
искрено желание да дадеш нещо на 
някого като сам се организираш за 
това. Като една идея от мрежите – 
списък с неща, от които се нуждаят 
конкретни дечица от конкретен дом, 
и всеки по желание набавя нещата и 
изпраща подарък на избрано детенце. 
Или пък събирането на дрехи, играчки 
и лакомства за децата в бежанския 
лагер в Харманли. Това е проектът 
„Харманли“ на една от софийските 
църкви. Събраха се толкова много 
неща, че трябваше да приключат 
проекта по-рано, за да могат да опа-
коват и пренесат всичко навреме. 
Същата църква организира и „Рож-
дествена трапеза“, за която желае-
щите даряват храна и стоки от пър-
ва необходимост за нуждаещи се 
хора. Друга църква приготвя колети, 
които дарява на социално слаби. 

Ако се огледате около себе си, ще 
забележите, че има много хора с ен-
тусиазъм да помагат – като мой при-
ятел, който с личен автомобил ня-
колко пъти в годината носи дарения 
в дом за хора с увреждания в страна-
та. За празниците има специална 
пратка – личен подарък за всички сто 

и двадесет-тридесет човека, които 
живеят в дома. Как ще се случи това? 
Лесно – само споделяш, по старомод-
ния начин, в личен разговор, и десети-
на човека от тесния и още толкова 
от по-широкия приятелски крък с 
радост се включват. Дори не се нала-
га да се поства във фейсбук. 

Понякога, улисани в проблеми или 
просто загубени в рутината, оста-
ваме с впечатлението, че нищо хуба-
во не се случва, че любовта и човеч-
ността вече не съществуват. Но 
имам чудесна новина, която е моят 
подарък за вас – българите са народ, 
който има даващо сърце. И това е 
причина да се зарадвате. Спомнете 
си колко пъти в новините е излъчван 
репортаж за хора в нужда и след 
това е била отразявана бързата ре-
акция на хора, притекли се на помощ, 
давайки пари, дрехи, храна, усилия или 
каквото е било нужно. Като възраст-
ната жена, медицинска сестра, която 
дари половината пари от продадени-
те гоблени на детското отделение в 
„Пирогов“. Не е необходимо да чакате 
някой да организира нещо. Но и това 
е добър вариант. Така се усеща сила-
та на многото, обединени за добра 
кауза. Когато държавата няма въз-
можност да изпъли перфектно, или 
изобщо, социалните си ангажименти, 
това отваря врати всеки от нас да 
потърси в себе си естествената 
склонност да се погрижим не само за 
самите нас, но и за този, който е в 
нужда. Така ще направим себе си, де-
цата си, страната и живота си 
по-добри.

На Коледа, казват, е два пъти 
по-благословено да даваш. Едва ли. 
Духът на празника е в това да имаш 
сърце, готово да дава. Без сезони. То-
гава, когато има нужда.

Ежегодната 
декемврийска 

истерия все пак 
ни кара да 

помислим и за 
другите 

Честито 
рождество 
Христово и 

благословена 
нова година!



СТИпЕНДИя зА ОТлИчИЕ НА АрТИСТИ, 
ОТпуСКАНА ОТ шВЕйцАрСКОТО прАВИТЕлСТВО

Краен срок:
декември  2018 г.

размер на стипендията: 
Индивидуален, според националността и финансовата 
възможност на кандидата.

Описание:
Всяка година Швейцария отпуска стипендията за отли-
чие, за да стимулира международния обмен и изследова-
телското сътрудничество между страната и над 180 
други държави. Стипендиите са предназначени за млади 
магистри и докторанти от чужбина, които имат мини-
мум бакалавърска степен и интерес към научната дей-
ност в областта на изкуствата.

изисквания:
Стипендията за изследователска дейност се отпуска на 
кандидати с магистърска степен в която и да е област на 
науката, които имат желание да следват в Швейцария и 
да следват докторантура. Финансирането покрива про-
грамите във всички  швейцарски университети, универ-
ситети по приложни науки и двата института по техно-
логии.

Стипендиите за изкуства са подходящи за студенти с 
бакалавърска диплома, които искат да продължат висше-
то си образование в Швейцария в ниво магистър. Те се 
отпускат във всички специализирани университети за 
изкуства в Швейцария.

Стипендия:
Условията за получаване и размерът на стипендията ва-
рират според държавата, от която идват кандидатите. 
За българи стипендията за изкуства е в размер на 1920 
швейцарски франка на месец за цялата продължителност 
на магистърската програма. Финансирането покрива и 
такса за транспорт, както и еднократна сума от 300 
швейцарски франка в началото на програмата. 

Основаните изисквания са:
• Кандидатите трябва да притежават бакалавърска 
степен;
• Кандидатите трябва да са родени след септември  
1983 г.;
• Кандидатите не трябва да са живели в Швейцария за 
повече от една година.

Как се кандидатства:
Желаещите да се възползват от стипендията могат да 
получат целия пакет с документи за кандидатстване по 
имейл от Международна фондация ”Св. св. Кирил и Мето-
дий”. Основните необходими документи са автобиогра-
фия, портфолио, препоръки, медицински сертификат.
 
За повече информация:
www.sbfi.admin.ch

СТИпЕНДИИ зА мАГИСТърСКИ И ДОКТОрСКИ 
прОГрАмИ В уНГАрИя

Краен срок:
 31 януари 2019 г.

размер на стипендията:
Покриване на таксата за обучение, настаняване и разходи 
по живот. 
 
Описание:
Централноевропейският университет в Унгария (Central 
European University) се намира в сърцето на Европа, където 
събира студенти и преподаватели от над 100 държави в 
стремежа си да създаде динамична и отворена общност. 
Университетът е сред първите 100 в света според све-
товната класация QS. CEU предлага обучение на световно 
ниво в разнообразие от дисциплини на ниво магистър и ба-
калавър. Програмите са предимно на английски език. Освен 
тях висшето училище е известно и с научната си дейност. 
CEU е акредитиран в Унгария и САЩ.

Стипендиите, отпускани за магистратури, покриват до 
100% от таксата за обучение, както и здравна застраховка 
и месечна сума за разходи по живот в размер на около 470 
евро. Някои кандидати могат да се възползват и от наста-
няване в общежитията на CEU.

изисквания:
През 2017/2018 учебна година 82% от приетите студенти 
са получили финансиране от университета. За да кандидат-
ствате за стипендията, трябва да сте приети в някоя от 
програмите на CEU. Кандидатите трябва да притежават 
диплома за бакалавър (за магистърските програми) или ди-
плома за магистър (за докторските). Основно изискване е и 
владеенето на английски език.

Стипендия:
Стипендията покрива до 100% таксата за обучение, нас-
таняването и джобни пари.
 
Как се кандидатства:
Кандидатстването става през онлайн системата на уни-
верситета, в която се качват следните документи:
• Попълнена форма за кандидатстване;
• Есе – темата зависи от избраната програма;
• Две препоръки;
• Диплома за завършен бакалавър/магистър (преведена и 
легализирана);
• Сертификат за владеене на английски език;
• Автобиография.
 
За повече информация:
www.ceu.edu
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СТИпЕНДИИ зА ляТНО учИлИщЕ В ETH ZuricH, 
шВЕйцАрИя 

Краен срок:
31 декември 2018 г.

Размер на стипендията: 
стипендията покрива разходи по настаняване и джобни 
пари

Описание: 
Факултета по компютърни науки към ETH Zurich предлага 
нова и интересна програма, насочена към студенти в ба-
калавърски и магистърски нива, които искат да придоби-
ят опит в научната дейност по време на летните месе-
ци. Програмата е отворена за студенти от целия свят и 
от всякакви университети. Факултетът има за цел да 
увеличи разнообразието от студенти в сферата на ком-
пютърните науки. 

Продължителността на програмата е от 1 юли до 31 ав-
густ 2019 г. Възможностите за изследователска дейност 
са в разнообразни области на компютърните науки, сред 
които софтуерно инженерство, програмни езици, инфор-
мационни системи, кибер сигурност.    

изисквания:
Кандидатите трябва да покрият следните две условия:
• Да могат да присъстват през целия период на курса 
от 1 юли до 31 август;
• Да са студенти в бакалавърска или магистърска про-
грама и предстоящото им завършване да е не по-рано 
от пролетта на 2020 година.

Стипендия: 
Стипендията покрива разходите по настаняване и жи-
вот за два месеца, както и разходите за транспорт до 
Швейцария. 

Как се кандидатства: 
Кандидатите попълват онлайн апликационна форма.

За повече информация: 
www.inf.ethz.ch/studies/summer-research-fellowship.html

СТИпЕНДИИ зА НАучНА ДЕйНОСТ В uniVErSiTy 
of Lyon

Краен срок:
8 януари 2019 г.

размер на стипендията: 
Двугодишен договор с университета в Лион и месечна за-
плата от 2179 евро

Описание: 
MILYON представлява повече от 350 изследователи от 3 
изследователски института към University of Lyon. Орга-
низацията се фокусира върху 3 основни области: отличие 
в научната дейност, иновативност в образованието и 
разпространението на научната култура сред широката 
публика. 

Лабораторията Milyon търси да назначи няколко докто-
рати в областта на математиката и компютърните на-
уки за периода 2019-2021 година. Кандидатите ще бъдат 
част от един от трите изследователски центъра: 
• Institut Camille Jordan(ICJ); 
• Laboratoire de l’Informatique du Parallélisme (LIP); 
• Unité de Mathématiques Pures et Appliquées (UMPA).

изисквания: 
Кандидатите трябва да притежават докторска степен 
в сферата на математиката или компютърните науки не 
по-късно от 1 октомври 2019 г.

Стипендия: 
Програмата осигурява позиция за изследователска дей-
ност без задължително преподаване на студенти. Месеч-
ната заплата е в размер на 2179 евро, като допълнително 
се предлагат и редица социални придобивки.

Как се кандидатства: 
За кандидатстване са необходими CV, списък с публикации, 
научен проект, препоръки. Кандидатите трябва да попъл-
нят апликационна форма онлайн.

За повече информация: 
www.milyon.universite-lyon.fr/en/offre-emploi/2-milyon-2018-
2020-postdoctoral-positions/

ст
ип

ен
ди

и

57



ст
уд

ен
тс

ки
 ж

ив
от

58

лю
бо

пи
тн

о

58

КаК ПРазНуВат 

КОлеДа 
ПО СВета?

материал на Борислав Борисов

ните блюда на аржентинците.
Подаръците идват чак на 6-и януа-
ри. Тогава малките деца оставят 
обувките си под коледното дърво 
или до леглото, за да може Дядо Ко-
леда да пусне в тях много играчки и 
бонбони. В знак на благодарност 
пред вратата малчуганите оста-
вят вода и сено за уморените елени.

ГвАДЕлуПА
Тук Коледа се празнува при... 28 гра-
дуса на сянка! Един чудесен празник, 
но различен от другите. Антилците 
не познават снежната Коледа и за-
почват да се приготвят за празника 
една седмица предварително. Ес-
тествено никой не тръгва да търси 
елха в тропическите гори! Всяко 
семейство си има собствено колед-
но дърво (изкуствено), но отрупано 
с топки и гирлянди. Един празник на 
човешката топлота и на гостопри-
емството. Основните коледни яс-
тия (специалитети) са пуншът и 
кървавицата. За да бъде по-арома-
тен пуншът, домакините изсуша-
ват на жаркото слънце кори от 
портокал и мандарина. Колкото до 
традиционната кървавица, цялата 
къща, дори съседите, участват в 
приготвянето ú. В навечерието на 
Коледната нощ антилците ядат 
свинско месо, а в празничната вечер 
се яде ориз и така наречените „дър-
вени грахчета" (нещо като ситните 
зърна на зрелия фасул). Това изисква 
традицията. 

АвСТРАлИя
Тук често Коледа се празнува на пла-
жа при 40 градуса температура. 
В Южното полукълбо Коледа съвпа-
да с ваканцията и отпуските и ав-
стралийците обичат да бодър-
стват през празничната нощ в 
градината на светлината на свещи 
и факли. Една отколешна австралий-
ска традиция всяка година събира 
хиляди хористи, които пеят тради-
ционни песни под открито небе. 
Всеки австралиец, който иска да 
участва в такъв импровизиран хор, 
се явява на определено място, дър-
жейки в ръка специално приготвена 
за случая свещ. Средствата от про-
дажбата на тези свещи са за бла-
готворителни цели. 

АРжЕнТИнА
В Аржентина украсяват не елха, а 
вечно зелените дръвчета със сняг, 
направен от памук. На коледната 
вечеря цялото семейство се събира 
в лятната градина. Люто печено 
прасенце или късчета месо с чесън и 
твърдо сварени яйца са традицион-

ЕГИПЕТ
В Египет Коледа се празнува на 7-и 
декември. Обичай е по-заможните 
жени да приготвят риба и понички и 
да ги раздават на бедните. На колед-
ната трапеза има супа, месо и ориз. 
Във всяка къща може да опитате и 
от специалните бисквити с формата 
на кръст, наречени кахк. Освен множе-
ството играчки и какви ли не други 
подаръци, децата получават задъл-
жително и комплект нови дрехи.

ИнДИя
Индийците отделят голямо внима-
ние на коледната меса (литургия). 
Християните присъстват масово на 
службата, която трае два-три часа. 
Коледа в Индия е символ на брат-
ството. Всяка къща следва да се пре-
върне в остров на топлотата и раз-
бирателството. Семействата 
взаимно си ходят на гости и пеят 
песни, свирят на барабан и чинели, а 
през това време домакините ги чер-
пят със сладки, плодове и им подаря-
ват цветя. 

КАнАдА
Една от редките страни, където за-
дължително ще отпразнувате Коле-
да в бяло - с много сняг и ... елени. На-
всякъде по улиците и магазините ще 
видите елхи, украсени с топки и гир-
лянди. И навсякъде „кончето на Дядо 
Коледа".  Църквите също са огрени от 
стотици светлинки. Всяка седмица 



ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ - 28 ЛВ. 

ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ - 20 ЛВ.

7 броя

преди Коледа се запалва по една свещ на входа 
им. В Канада откриваме и проникналите евро-
пейски обичаи под формата на венци от елхови 
клонки на входа на къщите или апартаменти-
те, както в Англия. Подаръците се раздават по 
време на тържествената вечеря. Но канадците 
имат също традиция да излизат групом през 
нощта, за да съберат пари и лакомства, които 
ще раздадат на бедните. 

КИТАй
В Китай обикновено украсяват домовете си с 
огромни фенери, а коледното дръвче се нарича 
Дърво на светлината. За китайските малчугани 
Дядо Коледа е Дин Че Лао Рен, което в превод 
означава "Старият Коледен човек". Той им носи 
подаръците едва в края на януари, когато е ки-
тайската Нова година.

МЕКСИКО
Подготовката за Коледа започва от 16 декем-
ври. Къщите се обкичват със зелени растения, 
мъх, разноцветни фенери и в средата на хола се 
поставя една ясла. Децата носят малки статуи 
на Йосиф и Мария и ходят от къща на къща, 
което символизира търсенето на подслон от 
двамата в Коледната нощ. В самата нощ деца-
та и младежите играят играта „Пината" - 
това са малки глинени гърнета, пълни с бонбони 
и малки подаръци, окачени за тавана. Всяко 
дете със завързани очи трябва да счупи едно 
гърне, за да вземе бонбоните и подаръка. 

РуСИя
По време на комунизма Коледа никога не е била 
особено популярен празник и затова тук все 
още властва обичаят да се отбелязва по-скоро 
настъпването на Нова година. Все пак богато 
украсената елха е на почит, макар и не толкова 
масово. В някои райони се пеят коледни песни. 
Вместо дядо Коледа, тук водещият образ е 
дядо Мраз, а друга любопитна за празника фигу-
ра е тази на добрата баба Бабушка, която също 
носи подаръци на добрите деца. 

ФИнлАнДИя
Еленът също е на почит, но в тази страна Дядо 
Коледа идва „на крака". Той напуска с впряга си 
„арктичната си хижа", където живее цяла годи-
на и чете хилядите писма на деца, които джу-
джетата му носят от Земята. 
На 24-и декември вечерта вечерята се сервира 
рано, към 17-18 часа. След което идва истински-
ят Дядо Коледа, който раздава подаръците. За 
тази цел финландците имат специална служба 
по „набиране" на кандидат-Дядо Коледа - сту-
денти, бой-скаути. Въобще всички, които с удо-
волствие обличат празничния костюм. 

Естествено Дядо Коледа е винаги щедро 
възнаграден от семействата! 



Деница Караславова: 
Всяка споделена Коледа 
е хубав спомен!

Деница Караславова 
е 16-годишната, която се прочу с перфектното си представяне в 

"
Гласът на 

България".  Поради тази причина Графа, който е ментор в шоуто, ú предлага 
договор с неговата продуцентска компания "Монте мюзик". Младата изпълни-
телка вече представи дебютния си клип "Може да ми се обадиш".

Какви усещания носи за теб 
Коледа?

Коледа за мен е един свят празник. 
Това е времето, когато цялото се-
мейство се събира заедно вкъщи и 
атмосферата е изключително при-
ятна. По време на коледните празни-
ци успяваме да се откъснем от еже-
дневните ангажименти и 
трудности и обръщаме внимание на 
най-важните хора.

интервю на Борислав Борисов

Когато съм със 
семейството си, 

врмето ни минава 
с много чувство за 

хумор, много 
музика и танци
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Вече имаш и дебютна песен - 
„Може да ми се обадиш“. Как 
създадохте тази песен? 

Песента се появи благодарение на 
Монте Мюзик. Чрез тях, заедно със 
Светлин Къслев, сглобихме парчето. 
Още в началото имах идея какъв ис-
кам горе-долу да бъде текстът. Нах-
върлях няколко реда набързо и след 
това с помощта на Светлин и Еван-
джелин успяхме да  го  редактираме и 
да го създадем в цялостния му вид. 
Мисля, че ни се получи доста добре.

Готвиш ли нови проекти и кога да 
ги очакваме?

В момента работим над нов про-
ект и се надявам съвсем скоро да мога 
да го споделя с вас и със слушатели-
те. Засега няма да издавам повече – 
вярвам, че ще бъде много успешен.

Празниците винаги носят един 
семеен уют. Какви хора са твоето 
семейство?
Имам невероятния късмет да съм 
родена в едно прекрасно и любящо 
семейство. Ние много се обичаме, 
държим един на друг и често се 
шегуваме помежду си. Те винаги, 
винаги са ме подкрепяли - не само в 
хубави, но и в лоши моменти, за което 
безкрайно им благодаря! Когато сме 
заедно, врмето ни минава с много 
чувство за хумор, много музика и 
танци.

Кой е най-прекрасният спомен за 
теб до този момент по време на 
празниците? 

Винаги, след като сме били заедно 
по време на празниците, остава мно-
го хубав спомен. Това усещане се дъл-
жи по-скоро на цялата атмосфера, 
отколкото на конкретна случка. За-
това всяка споделена Коледа за мен е 
един хубав спомен.

Ти като певица най-вероятно 
обичаш коледните песни. Имаш ли 
си любима?

По време на Коледа винаги ми е 
било изключително приятно да седна 
пред телевизора с чай в ръка и да слу-
шам коледни песни. Едни от най-лю-
бимите са ми ,,Аll I want for Christmas” 
на Марая Кери и „Всичко, което искам“ 
на Миро и Невена Цонева. Те винаги 
внасят страхотна атмосфера вкъщи 
и всички пеем заедно с тях. 





За контакти: 02/ 961 62 63
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