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Информация
 за средно и висше 

образование, 
стипендии

 и конкурси, 
езикови курсове 

и сертификати 
и още много.



Л
ятото е в 
разгара си и 
вярваме, че 
всеки един от 
нашите читатели 
има нужда от 
почивка и 

морски приключения. Но знаем 
отлично и че правите планове за 
своето бъдеще, а то е свързано и 
с образованието. Затова ние сме 
ви подготвили брой, който да ви 
даде нужната информация, но 
същевременно и да не губите 
лятната вълна.
Силно се надяваме, че тази есен 
образованието ще се върне 
отново постарому и животът ще 
тече нормално. А ако все още 
всичко е дистанционно – не 
губете надежда. Скоро старата 
нормалност ще се завърне.
В този брой разглеждаме 
подробно специалностите Ивент 
мениджмънт и ветеринарна 
медицина. Също така обръщаме 
подробно внимание на изминалите 

матури за 10-и клас, като им правим подробен анализ. А за младите хора, които 
имат влечения към арабския език - разглеждаме езиковите курсове и 
сертификати.
Държавите също са застъпени в броя, като сме обърнали внимание на Испания, 
Полша и Австрия. 
За финал не сме пропуснали и лятната вълна, като сме подготвили  
„Топ 10 плажни барове“, така че след като прочетете статията, може да я 
приложите и в действителност.
Благодарим от сърце и на нашата звездна усмихната и позитивна корица – поп-
певицата Ева. За всички нейни фенове и читатели сме подготвили едно 
специално интервю.

Бъдете здрави и се пазете!

Борислав Борисов
редактор
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Бихте ли се представили с някол-
ко думи за нашите читатели?

Здравейте! Казвам се Елица, на 22 
години, и съм от София. Завършила 
съм Икономика и Мениджмънт в 
Национална финансово-стопанска 
гимназия в София, а в момента съм 
четвърта година студент по Меж-
дународен бизнес (International 
Business) в Хагския университет по 
приложни науки (The Hague 
University of Applied Sciences). 

Разкажете ни за вашия универси-
тет – къде се намира, къде е в 
класациите, с какво се отличава 
от останалите университети?

Университетът се намира в Хага, 
Нидерландия и е на 30-то място в 
класациите за университети в 
страната. Отличава се по това, че 
е университет по приложни науки, 
който предлага на студентите 
много добри възможности за про-
фесионално развитие, вкючително 
работа по множество проекти, из-
бор от специализации в различни 

Университетът 
предлага 

възможност за 
получаване на 
професионален 
сертификат за 

работа с 
програмите 

Microsoft Word и 
Microsoft Excel 

както и 
сертификат за 

Global Citizenship

...
Избрах точно този университет  
най-вече заради локацията му -  
Хага е страхотен град

Елица Савова
е на 22 години, от София. Завършила е Национална финансово-стопанска 
гимназия в София и в момента е студент по Международен бизнес в Хагския 
университет по приложни науки. 

области на бизнеса, семестър в 
чужбина в партньорски универси-
тет и един семестър стаж. Също 
така университетът предлага 
възможност за получаване на про-
фесионален сертификат за работа 
с програмите Microsoft Word и 
Microsoft Excel както и сертификат 
за Global Citizenship. Университе-
тът организира най-различни съ-
бития за опознаване на различни 
култури, networking с представи-
тели на големи международни ком-
пании както и ежегодно събитие за 
таланти на студенти и лектори 
от програмата за Международен 
бизнес. 

Как се спряхте на този универси-
тет и конкретната специал-
ност?

Избрах точно този университет 
най-вече заради локацията му. Хага 
е страхотен град за международни 
студенти, тъй като има голяма 
интернационална общност. Избрах 
да уча специалността Междунаро-

интервю на Мария Йотова
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Всеки семестър 
имахме така 
наречения 

integrated project, 
върху който 

работихме в екип 
или самостоятелно

лия процес. Консултантите създават профил на кандидатите в нидер-
ландския уебсайт Studielink, където се осъществява целия процес по кан-
дидатстване. Те също така предоставят списък с документи, които 
трябва да бъдат подготвени както за кандидатстването, така и за 
пристигането в Нидерландия. Доколкото си спомням, документите по 
кандидатстване, които университетът изисква включват диплома или 
разпечатка от гимназията, сертификат по английски на ниво C1, авто-
биография (CV) и мотивационно писмо. 

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

Както вече споменах специалността Международен бизнес е много об-
ширна и предоставя възможност на студентите да се запознаят с всич-
ки сфери на бизнеса. както и да работят върху проекти, които обединя-
ват знания от различни области. Това, което най-много ми хареса на 
програмата е, че всеки семестър имахме така наречения integrated project, 
върху който работихме в екип или самостоятелно. Тези проекти ме нау-
чиха да използвам и усъвършенствам умения от 21-ви век като критично 
мислене, аналитично мислене, както и да мисля върху бизнеса като цяло 
като използвам знанията си от всички сфери на бизнеса. Бих казала, че 
най-важното нещо, което научих досега е правилно общуване с хора от 
различни културни среди, както и усъвършенстване 

Как е структурирано обучението, както и текущият контрол?  Как-
ви са възможностите за извънкласни дейности и стаж в рамките на 
следването?

Обучението е структурирано в четири години, като всяка година се 
състои от два семестъра. Първият семестър започва последната седми-
ца на август и свършва преди Коледните празници, а вторият семестър 
започва февруари месец и свършва началото на юни. Може да има ново-

5

ден Бизнес, защото исках да придо-
бия знания във всички области на биз-
неса и тази специалност ми 
предостави точно това. Универси-
тетът предлага и специализации за 
по-задълбочено опознаване на различ-
ните бизнес области. Мисля, че тази 
специалност е страхотна възмож-
ност за студенти, които все оше не 
знаят в коя посока на бизнеса биха 
искали да се развиват, тъй като им 
дава възможност да опознаят всяка 
една област като работят по 
най-различни проекти.

4. Как протече кандидатстването? 
Има ли специфики, за които трябва 
да предупредите бъдещите канди-
дати?

Процесът по кандидатстване 
беше лесен. Аз използвах услугите на 
консултанти за придвижване на до-
кументите ми до университета. Аз 
бих препоръчала на всеки канди-
дат-студент да се възползва от без-
платните услуги на консулантите, 
които помагат на студентите с це-
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настъпили промени за следващите години относно началото и края на все-
ки семестър. Структурата на специалността ми Международен бизнес 
беше променена преди две години за цялата страна, така че това, което аз 
имам като опит е много по-различно от това, което ще имат бъдещите 
студенти. От моя личен опит, първата година се състоеше от учене на 
основите на предмети като маркетинг, счетоводство, финанси и статис-
тика, докато втората година се фокусираше по-задълбочено върху всяка 
област на бизнеса. 

Първият семестър от третата година беше специализация – аз бях из-
брала Financial Markets, а вторият семестър беше семестър в чужбина в 
партньорски университет – аз избрах да уча в Taylor’s University в Малайзия. 
Първият семестър на четвъртата година всеки студент трябваше да си 
намери стаж в международна компания за 5-6 месеца, а вторият семестър 
се състоеше в подготвяне на дипломната работа за завършване. Универси-

Бих посъветвала 
младите хора, 
които тепърва 

мислят да 
заминат да учат в 

чужбина, да се 
подготвят 

психически за 
новата среда, в 

която ще се 
озоват, понеже ще 
се сблъскат с така 

наречения 
„културен шок“

тетът предлага и много възмож-
ности за извънкласни дейности 
чрез студентските си асоциации. 
Има най-различни асоциации в за-
висимост от интересите на сту-
дентите. Аз, например, бях част 
от асоциацията, която се занима-
ваше с организирането на въвеж-
дащите дни за новите студенти 
първа година от специалността 
Международен Бизнес в универси-
тета. 

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

Бих посъветвала младите хора, 
които тепърва мислят да заминат 
да учат в чужбина, да се подгот-
вят психически за новата среда, в 
която ще се озоват понеже ще се 
сблъскат с така наречения „култу-
рен шок“. Много е важно добре да 
обмислят това решение и да бъ-
дат подготвени за това, което ги 
очаква. Пожелавам им успех! 
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Всичко за изучаването на  

арабски език в България  
и възможностите за сертификати

А
рабският е макроезик, част от централносемитската група, който съдържа 
в себе си над 30 диалекта. Говори се от около 315-330 милиона души по целия 
свят, главно в Близкия Изток и Северна Африка. Дели се на класически, съвре-
менен (или модерен) стандартен и говорим. Модерният стандартен арабски 
е разновидността на езика, която се преподава в образователните инсти-
туции. Тя също така се използва и в медиите и обществения живот. Същест-

вува тенденция към цялостното опростяване на макроезика и неговата граматика.
Като петия най-широко разпространен език по света арабският заема ключова роля в кул-
турното развитие на човечеството. Поради тази причина около него съществува и голя-
ма група от хора, които споделят не само обща религия и обичаи, но и сходен мироглед и 
начин на живот. Ако искате да се присъедините към тази общност, да опознаете нейното 
минало от първо лице и да се включите в съвременната ѝ история, непременно изберете 
арабския като следващия си чужд език.
Къде обаче можете да го изучавате в България? Вариантите са няколко и са достъпни за 
заинтересовани на всякаква възраст. 

Арабски училища
За децата в начален или среден етап на обучение съществува въз-
можността да кандидатстват в арабско училище. В София има три 
такива – ливанското, иракското и палестинското. Макар и в трите 
да се изучава арабски език, те се различават едно от друго по начина 
на преподаване и придобитите квалификации.

Ливанското училище „Джубран Джубран“ е частна институция за 
ученици от 1-ви. до 12-и клас, обучаваща по ливанската образовател-
на система. Намира се в сградата на 34. ОУ и има собствен транс-
порт. Преподаването на предметите се осъществява на английски 
език, а арабският и българският се изучават засилено като чужди. 
Системата на оценяване е 20-бална и всеки месец учениците пола-
гат писмени изпити за оформяне на успеха. В края на всеки срок има 
тест на целия материал, изучаван до момента. Всички свидетелства 
за квалификации, придобити в това учебно заведение, се заверяват в 
посолството на Ливан.

материал на Жени Янева
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Иракското училище е единстве-
ното арабско държавно училище. 
Българските субсидии обаче не 
стигат за поддръжката му, зато-
ва то също като ливанското е 
частно и се помещава в 34. ОУ. 
Посолството на Ирак и Софийска 
община търсят начини да бъде 
преместено в отделна сграда. 
Това е единствената от трите 
арабски учебни институции, коя-
то издава арабска диплома за за-
вършено средно образование. По-
ради тази причина много от 
учениците в другите две училища 
се прехвърлят в иракското преди 
12-и. клас.

Сградата на палестинското учи-
лище „Авиенца“ помещава две 
отделни образователни инсти-
туции, чиято цел е да покрият 
различните изисквания на роди-
телите. Едната от тях е частно 
палестинско училище с лиценз от 
Министерството на образова-
нието на Палестинската авто-
номия, а другата е частно средно 
общообразователно училище, 
одобрено от МОН. И в двете за-
ведения се изучават арабски, ан-
глийски и български. 

Според образователната систе-
ма се променя и начинът на про-
веждане на изпитите – в палес-
тинското училище те се полагат 
месечно и са изцяло писмени. Сис-
темата на оценяване е 100-бал-
на, а годишната оценка е средно 
аритметично от двете срочни. 
За завършването на степен уче-
ниците се изправят пред комисия 
от представители на палестин-
ската власт. В общообразова-
телното училище изпитите са 
съобразени с изискванията на 
МОН, а оценките са от 2 до 6.

Палестинското училище „Авиен-
ца“ издава удостоверения за за-
вършен клас, свидетелства за за-
вършено основно образование, 
както и дипломи за средно обра-
зование.

Паралелки с изучаване на 
арабски език
Арабските училища гарантират 
изчерпателна подготовка по 
арабски език, но също така и 
струват много пари, които не 
всеки родител би могъл да задели. 
За щастие обаче, заинтересова-
ните седмокласници могат да по-
дадат документи в 18. СУ „Уилям 
Гладстон“, в което от 1992 г. съ-

ществува арабска паралелка. 
Програмата ѝ включва както еже-
дневни занятия по езика, така и 
СИП „Арабска култура“, който 
разглежда историята на арабския 
свят и неговото наследство в 
областта на изкуството. Учени-
ците придобиват както знания 
по езика, така и задълбочено раз-
биране на хората, които го гово-
рят.

Изучаване на арабски  
в университета
Факултетът по класически и нови 
филологии на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ 
предлага специалността Арабис-
тика, която в последните някол-
ко години се радва на засилен ин-
терес сред 
кандидат-студентите. Обуче-
нието осигурява широка и задъл-
бочена подготовка както по ези-
ка, така и в областите на 
литературата, културата и об-
ществото на арабския свят. 
Студентите имат възможност-
та да специализират в широк ка-
талог от свободноизбираеми и 
факултативни дисциплини. Това 
им позволява до голяма степен 
сами да определят учебния си 
план спрямо собствените си ин-

Модерният 
стандартен арабски 
е езикът, който се 

преподава в 
образователните 

институции
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тереси и цели, а така успехът им сред придобиване-
то на образователно-квалификационна степен е га-
рантиран.

Курсове по арабски език
Департаментът за езиково обучение към Софийския 
университет предлага курсове по арабски език за 
всички онези ентусиасти, които са предпочели друга 
специалност пред Арабистиката. Занятията могат 
да са индивидуални, по двойки или в групи и цената им 
варира спрямо броя на хората и деня и мястото на 
провеждане. Курсовете към ДЕО са сравнително дос-
тъпни финансово и са безспорно качествени, защото 
се организират от същите специалисти, съставящи 
програмата в Софийския университет.
Други школи, към които можете да се обърнете при 
желание да учите арабски, са International House и 
Elpida (София), Education & Friends (Пловдив), Асториа 
Груп (Варна) и Мисис Бийн (Бургас).

Сертификати по арабски език
Интернационалният сертификат за владеене на 
арабски (още познат като CIMA или The International 
Certificate for Proficiency in Arabic) е първият междуна-
родно признат документ за модерен стандартен 
арабски.

До 2018 година не съществува официален сертифи-
кат за този език. Това е проблем, понеже  такова сви-
детелство може да бъде изключително полезно както 
в бизнес сферата, така и в образователните инсти-
туции по целия свят. Наличието му също така е ва-

жна стъпка по пътя на утвърждаването на методи-
те за преподаване на арабски. Така се гарантира, че 
без значение къде човек получава подготовката си по 
езика, тя е еднакво ефективна.

CIMA е създаден от Световния арабски институт 
(който играе ролята на културен мост между Фран-
ция и Арабския свят), Интернационалния център за 
педагогически изследвания и Френската национална 
образователна агенция, която отговаря за стандар-
тизираните езикови тестове по френски. Изпитът е 
предназначен за хора над 15-годишна възраст и е дос-
тъпен в два варианта:

 ■ CIMA 1 покрива нивата A1, A2 и B1 по Ев-
ропейския индекс за езикова оценка. 

 ■ CIMA 2 покрива нивата B2, C1 и C2.

Тестът продължава 3 часа и се състои от четири мо-
дула – слушане (30-35 минути, въпроси със затворен 
отговор), четене (45 минути, въпроси със затворен 
отговор), писане (60 минути, съставяне на 4 текста 
между 30-100 думи) и говорене (10-минутно разглеж-
дане на четири теми).

Изпитните центрове, за жалост, все още са малко на 
брой. Могат да бъдат открити във Франция, Швей-
цария, Италия, Великобритания, Германия, Норвегия, 
Мароко, Тунис, Египет, Йордания, Ирак, Катар, Бах-
рейн, Саудитска Арабия, ОАЕ и Оман. За повече ин-
формация относно къде можете да положите теста 
и как да се подготвяте за него, посетете https://www.
imarabe.org/en/activities/learn-arabic/cima.

Интернационалният 
сертификат за 
владеене на 

арабски (CIMA) е 
първият 

международно 
признат документ 

за модерен 
стандартен арабски
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...
Искаме да направим технологиите 
достъпни за всички деца  
в образователния процес

Албена Спасова 
отговаря за образователните инициативи на Майкрософт в 24 държа-
ви в Централна и Източна Европа. Преди това има дългогодишен опит в 
сферата на киберсигурността. 

Здравейте, бихте ли ни разказа-
ли малко повече за образовател-
ните инициативи на Microsoft? 

Традиционно Microsoft подкрепя 
образованието във всички аспекти, 
свързани със споделяне на техноло-
гии, ресурси и ноу-хау. Конкретно в 
България, благодарение на сътруд-
ничеството ни с Министерство на 
образованието и науката всички 
ученици и учители в страната мо-
гат да използват Office 365 
Education безплатно, включително 
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, а 
вече и Microsoft Teams, плюс допълни-
телни инструменти за класната 
стая като Minecraft, Flipgrid. Един-
ственото, което е необходимо, е да 
имат валиден училищен имейл адрес.  

От една страна искаме да на-
правим технологиите достъпни за 
всички деца в образователния про-
цес, за да могат те да познават 
иновациите и да създадем креатив-
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интервю на Мария Йотова

на среда в училище. От друга 
страна искаме да подготвим де-

цата за XXI век – да развием уме-
нията им, тяхното критично ми-

слене, работата в екип, 
колаборация, иновативност, споде-
ляне, начин на представяне на идеи. 
Всички тези качества са изключи-
телно важни и STEM програмите да-
ват възможност за развитието на 
тези умения. 

 
Какъв трябва да е подходът при 
дистанционно/онлайн обучение? 

Независимо от формата, разбира 
се, че най-важен е човешкият фак-
тор и способността на учителя да 
заинтригува учениците. Затова и 
Microsoft фокусира усилия именно в 
осигуряване на подкрепа към учите-
лите, върху които се стовари голя-
мата отговорност да се справят в 
новата реалност.  

Hиe инвecтиpaмe мнoгo в пoд-
гoтoвкa нa yчитeлитe и пpeз пocлeд-
нaтa гoдинa oбyчиxме пoвeчe oт 200 
000 преподаватели в региона, зa дa 
cмe cигypни, чe ca пoдгoтвeни зa 
диcтaнциoннo oбyчeниe. Освен че 
подкрепяме МОН в осигуряването на 
равен достъп дo образование, пoд-
гoтвявме и видeo ypoци нa бългapcки 
eзик, cъoбpaзeни c учeбнaтa пpoгpaмa 
зa цифpoви yмeния, кoитo са дocтъп-
нa зa вceки бeзплaтнo. Редовно орга-

низираме уебинари, в които участ-
ват над 40 000 учители от цялата 
страна и споделят добри практики 
за дигитализация на образованието. 
Тези от тях, които са сертифицира-
ни за работа в дигитална среда, 
пpoдължaвaт дa пoмaгaт нa колеги-
те си пpи пpидoбивaнeтo нa yмeния 
и знaния, зa дa вплeтaт нoви 
тexнoлoгични инcтpyмeнти в 
cвoятa пpaктикa. Така се работи ак-
тивно за постигането на приори-
тетната им цел – която се припо-
крива с тази на Microsoft – успех на 
всяко дете. Осъзнаваме, че това е 
продължаваща инициатива, която 
изисква фокус и отдаденост и ние 
поставяме в центъра на внимание 
учениците и техните нужди.

В същото време технологиите 
са средството, което може да даде 
еднакви възможности на всички или 
пък да увеличи неравенството. От 
нас зависи. И тук отговорността на 
компании като Microsoft е огромна. 

 
Технологичният ни начин на жи-
вот влияе ли на начина ни на уче-
не и разбиране? Как може да за-
държим любопитството и 
интереса на децата? И как 
Microsoft подпомага този процес? 

Децата днес имат много различ-
но детство от нашето, сблъскват 
се с нови предизвикателства всеки 
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ден и живеят в доста по-наситена и 
забързана среда. Докато по наше 
време информацията беше най-цен-
на, днес едва ли не цялото знание на 
човечеството е на един клик раз-
стояние. Затова е и много трудно в 
тях да се запали и поддържа искрица-
та на любопитството, на открива-
телството.  

Технологиите им помагат и им 
дават достъп до всичко, но ролята 
на родителите и учителите е много 
важна в този процес. Образование-
то, независимо дали хибридно, онлайн 
или присъствено, трябва да създава 
среда, която стимулира критичното 
мислене, работата в екип, уважава 
различията и дава еднакъв шанс на 
всички да покажат същността си. 
Възможността да се дава постоянна 
обратна връзка на децата е много 
важна, за да могат те по-лесно да се 
насърчават и мотивират да пости-
гат повече. А това е много по-лесно 
постижимо в технологична среда.  

Например, технологиите позво-
ляват да направим запис на даден 
урок и ако някое дете не е могло да се 
присъедини, да може да погледне ви-
деозаписа. Те позволяват да бъде 
осъществен жив контакт с ученици-
те дори след учебните часове, за да 
може да създадем именно този инди-
видуален подход и да докоснем нуж-
дите на всяко едно дете.  

  

Вие помагате не само на ученици, но и на учители. Може ли да ни разка-
жете малко повече за подкрепата към учителите и Innovative Educator 
Programs? 

Програмата Microsoft Innovative Educator отличава преподаватели от цял 
свят, които са визионери и използват успешно технологиите за постигане на 
по-добри резултати в образованието. Като част от програмата Microsoft 
предлага абсолютно безвъзмездно идеи и ресурси за иновативно образование, 
както и насърчава споделянето на успешни практики, реализирани от учители 
навсякъде по света. В България в програмата членуват много от българските 
учители и те прилагат не само STEM програмата, която Microsoft разработва, 
но и Minеcraft за образование. Това е още един начин да се стимулира креатив-
ното мислене и работата в екип и да се изградят устойчиви умения у децата 
още в училище. 

  
Какво е бъдещето на образованието и смятате ли, че България изоста-
ва във внедряването на новите технологии? 

Трябва да отчетем факта, че в много кратък срок българските учители по-
стигнаха много за преминаване към онлайн образование. Много важна е и под-
крепата към тях и родителите в процеса на трансформация. Така че не бих ка-
зала, че България изостава във внедряването на новите технологии. Имаме 
няколко много успешни примера на български училища, които впечатляват с 
резултатите си не само в България. Наша отговорност е да дадем достъп до 
образование за всяко дете и Microsoft прави това като създава интуитивни 
технологии. 

В бъдеще очаквам стремежът за надграждане на уменията да е основната 
нагласа, която да води до удовлетворение и успешна реализация. Затова е ва-
жно да създаваме у децата култура на учене през целия живот. Трябва да под-
готвим децата за динамичната и различна среда, да развиваме други социални 
умения, свързани с критично мислене, сътрудничество, обмяна на информация, 
а да не се използва само традиционният модел.

Mиcиятa нa Мiсrоsоft e „дa дaдeм възмoжнocт нa вceки чoвeк и вcякa opгa-
низaция нa плaнeтaтa дa пocтигнe пoвeчe“. Bяpвaмe, чe xopaтa c нaглacи зa 
pacтeж ca cклoнни дa пocтигнaт пoвeчe, включитeлнo блaгoдapeниe нa ин-
вecтициитe в yчeнe пpeз цeлия живoт.  

Затова Microsoft фокусира усилията си в подкрепа на yчитeлитe, yчили-
щaтa, yчилищнитe paйoни и миниcтepcтвaтa нa oбpaзoвaниeтo дa възпи-
тaвaт нaглaca зa pacтeж y вceкигo и пocтoяннo. Зaтoвa и нaшитe инcтpyмeн-
ти ca cъздaдeни дa пoмaгaт нa xopaтa дa пocтигнaт пoвeчe. Инcтpyмeнти 
като Immеrsivе Rеаdеr  зa пoдпoмaгaнe нa ocнoвнитe yмeния зa чeтeнe и нaй-из-
пoлзвaнaтa в cвeтa плaтфopмa зa кoмyникaция и cътpyдничecтвo – Оffiсе 365, 
благодарение на Microsoft е достъпна зa вcички yчeници, yчитeли и yчилищa пo 
cвeтa абсолютно безвъзмездно.  
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Какво ни разкриват резултатите 
от матурите след 10-и клас 
за средното образование  
в България?

В 
средата на месец юни се проведе националното външно оценяване след десети клас. Около организацията му 
имаше големи дебати – макар и моделите на тестовете да бяха предварително обявени на уебсайта на Ми-
нистерството на образованието и науката, много ученици се притесняваха, че не са подготвени за изпити-
те. Причината, разбира се, бе онлайн обучението, определяно и от преподаватели, и от родители, като 
неефективно. Въпреки това Министерството обяви, че няма основание изпитите да бъдат отменени или 
включеният в тях учебен материал да бъде съкратен, защото учебните часове през академичната 2020/2021 

година са били дори повече от нормалното поради липсата на грипни ваканции и екскурзии. 
Така набор 2004 първи положи матурите за  10-и клас. Отразяват ли резултатите от оценяването притесненията на 
учениците? А съответстват ли на тези от държавните зрелостни изпити след 12-и клас? На тези въпроси ще се опитаме 
да дадем отговор в този материал.

познават речниковото значение на думите и че 82% са 
се справили със задачата за редактиране. Също така 
близо 2/3 от положилите изпита умеят да формулират 
контрааргументи по дадено твърдение.

Обобщение на представянето по математика
На изпита по математика има цели 29 десетокласни-

ци с пълен брой точки, главно от математически гим-
назии. Не са малко обаче и хората, които не са се спра-
вили с нито една задача – цели 285 души. Общият брой 
на явилите се ученици е 48 334 – с 475 по-малко от по-
ложилите изпита по БЕЛ.

Задачите по математика са били съставени с цел 
проверка на възможностите на учениците за разбиране 
на понятия и прилагане на математически свойства и 
теореми. Към тях е бил предоставен и свитък с форму-
ли, което показва, че голяма част от десетокласниците 
всъщност не може да определи какви правила да използ-
ва. 

Ниският среден резултат също може да бъде обяснен 
и с по-малкия брой задачи отколкото на външното оце-
няване по БЕЛ – 17 в сравнение с 23. Упражненията по 
математика се оценяват с повече точки, затова и еди-
ничните грешки водят до по-голям спад на цялостния 
резултат. 

„Десетокласниците са по-добри по български 
език отколкото по математика“

Това твърди краткият анализ на резултатите, пуб-
ликуван на сайта на Министерството. Средният резул-
тат по български език и литература е 22,5 точки от 
максимум 50 (45%), докато този по математика е 13,84 
(27,68%). Няма нито един ученик с пълен брой точки и по 
двата предмета, но за сметка на това девет души са 
били оценени с нула и на двата изпита.

Обобщение на представянето по БЕЛ
Макар и цялостният успех на външното оценяване по 

БЕЛ да е по-висок, няма работи, оценени със 100% – 
най-добрият резултат е 48/50 и е бил постигнат от 
едва трима души в цяла България. 26 изпита не са полу-
чили никакви точки. На НВО-то са се явили общо 48 809 
ученици.

От решенията на отделните задачи може да се за-
ключи, че десетокласниците лесно извличат информа-
ция от текстове и таблици, но имат проблеми при ней-
ното анализиране и предаване в упражненията със 
свободен отговор. Това може да се види и при предпочи-
танието им да пишат теза, без да я обвързват с даде-
ния откъс от изучавано произведение.

Положителни статистики са, че 86% от учениците 

материал на Жени Янева
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Кои са регионите с най-високи резултати?
София, Смолян и Варна са регионите, в които десетокласниците са изкарали 

най-добри оценки по двата предмета. В таблицата можете да видите де-
сетте области с най-високи резултати съответно по БЕЛ и по математика:

Място
Най-добри резултати по 
БЕЛ по регион  
(в % от общия брой точки)

Най-добри резултати по 
математика по регион  
(в % от общия брой точки)

1 София-град 53,86 Смолян 37,55

2 Смолян 52,64 Ямбол 36,13

3 Варна 48,17 София-град 33,19

4 Русе 46,73 Варна 30,85

5 Пловдив 45,93 Кърджали 30,83

6 Габрово 45,33 Благоевград 30,56

7 Стара Загора 45,09 Бургас 27,74

8 Благоевград 44,40 Русе 27,04

9 Бургас 43,79 Пазарджик 26,87

10 Велико Търново 43,22 Враца 26,86

Интересен феномен е представянето на учениците от Ямбол и Кърджали 
по математика – регионите се нареждат на второ и пето място за цяла 
България. По български език и литература обаче са на едни от последните 
места по среден успех. 

А кои са училищата с най-високи резултати?
Както се очакваше, училищата с най-добри резултати по двата предме-

та са предимно математически и езикови гимназии от големите градове 
(София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе). Отличават се ПГ „Св. Климент Охрид-
ски“ в Елхово и СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Неделино със своя висок среден 
успех на НВО-то по математика.

Топ 10 на училищата с най-добър резултат по математика

Населено 
място Име на училището Среден брой 

точки (от 50)

София СМГ „Паисий Хилендарски“ 45,59

Варна МГ „Д-р Петър Берон“ 42,16

Елхово ПГ „Св. Климент Охридски“ 37,37

Бургас ППМГ „Академик Никола Обрешков“ 36,79

София 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ 35,67

София Американски колеж 35,30

Русе МГ „Баба Тонка“ 35,02

София ТУЕС 34,99

Пловдив МГ „Академик Кирил Попов“ 34,57

Неделино СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 33,97

Десетокласниците 
са по-добри по 
български език 
отколкото по 
математика



Можем да използваме резултатите по БЕЛ на 10-и клас, за да направим сравнение на топ българските учебни заве-
дения след първи и втори гимназиален етап и да видим до каква степен се припокриват. 

Резултати от НВО след 10-и клас Резултати от ДЗИ след 12-и клас

Населено 
място Име на училището

Среден 
брой  
точки  
(от 50)

Населено 
място Име на училището

Среден 
брой  
точки 
(от 100)

София СМГ „Паисий Хилендарски“ 39,02 София 164. ГПИЕ „Мигел де  
Сервантес“ 83,15

София 91. НЕГ „Проф.  
Константин Гълъбов“ 38,44 София 91. НЕГ „Проф.  

Константин Гълъбов“ 82,83

София Американски колеж 37,81 Варна Първа езикова гимназия 82,05

Бургас ППМГ „Академик Никола 
Обрешков“ 37,35 София 73. СУ „Владислав  

Граматик“ 81,51

София 164. ГПИЕ „Мигел де  
Сервантес“ 37,22 София Американски колеж 80,28

Пловдив Езикова гимназия  
Пловдив 37,21 София СМГ „Паисий  

Хилендарски“ 78,04

София 73. СУ „Владислав  
Граматик“ 37,09 Варна ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ 77,34

Варна Първа езикова гимназия 36,61 Варна МГ „Д-р Петър Берон“ 76,79

Варна МГ „Д-р Петър Берон“ 35,78 София НГДЕК „Константин 
Кирил Философ“ 76,71

Пловдив МГ „Академик Кирил  
Попов“ 35,63 София Първа английска езикова 

гимназия 76,50

Училищата, по които двете класации се различават, са оцветени в червено

След първия гимназиален етап 
разнообразието от градове в чел-
ните десет е по-голямо – редом до 
софийските и варненските училища 
наблюдаваме две пловдивски и едно 
бургаско. Те обаче изпадат от кла-
сацията след държавните зрелост-
ни изпити в 12-и клас и биват заме-
нени от учебни заведения отново в 
София и Варна. 

Неоспорим факт е, че образова-
нието в тези два града е на по-ви-
соко ниво от това в останалата 
част от страната. Резултатите 
от ДЗИ-то обаче отразяват само 
подготовката по български език и 
литература в последните две го-
дини на гимназиалното обучение. 
Затова средният успех от мату-
рите след 10-и клас навява на ми-
сълта, че в много гимназии из цяла-
та страна се предлага качествено 
образование в първи гимназиален 
етап, което за жалост остава пре-
небрегнато заради популярните 

класации спрямо оценките от зре-
лостните изпити.

Възможно е резултатите тази 
година да не отразяват ситуация-
та подобаващо – все пак НВО-то 
се провежда за първи път. Нормал-
но е класацията да е непредсказуе-
ма, понеже всяка институция се е 
готвила по различен начин, без да 
знае какви точно биха били типо-
вите задачи. Шансът обичайните 
първенци на ДЗИ-то да оглавят 
класациите за НВО-то след 10-и 
клас в бъдеще е голям.

Тепърва предстои данните от 
матурите след 10-и клас да бъдат 
анализирани и използвани за подо-
бряването на средното образова-
ние в цяла България. Служебният 
екип на МОН съобщава, че и форма-
тът на самите изпити все още 
подлежи на промени – така ще се 
гарантира, че изводите от това 
външно оценяване ще са по-досто-
верни занапред.

София, Смолян и 
Варна са 

регионите, в които 
десетокласниците 
са постигнали най-
високи резултати 

по двата предмета
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материал на Кристина Пенчева

QS World UniverSity rankingS  

2022  

П
рез юни 2021 година 
новата класация на 
QS World University 
Rankings 2022 беше 
публикувана. Тя 
представлява 

най-известното ранкиране на све-
товното образование. Базирана е 
на няколко критерия, по които кла-
сират над 1300 университети от 
над 80 държави в света. Шестте 
основни са следните: академична 
репутация, която е с най-голяма 
тежест – 40%; репутация сред 
работодатели; международно фа-
култетно съотношение; междуна-
родно съотношение на студенти-
те; цитирани професори от 
университета; съотношение меж-
ду факултет и студент. 
Въпреки намаляващия интерес към 
Великобританските университе-
ти заради Брекзит и нарастващи-
те такси, местата на най-високо 
класираните британски универси-
тети се покачват с по две, три и 
повече места. University of Oxford и 
University of Cambridge се намест-
ват измежду най-добре класирани-
те американски университети 
като попадат на 2-ро и 3-то мяс-
то за 2022 година. 

Университетите в САЩ за поредна година са на челните места като 
Massachusetts Institute of Technology (MIT)  за десета поредна година е на 
първо място. Миналогодишната класация подрежда топ 10 американски 
университети в топ 20 на световните висши училища, докато 2022 го-
дина само 9 от тях попадат в 20-те най-добри като Cornell University 
отива на 21-во място. А единственият, който губи позицията си в под-
реждането от миналото подреждане на висши заведения в САЩ е 
Princeton University, с три места надолу.

Втората европейска страна, която намира място в класацията е  
Швейцария и нейните най-известни университети, първият от които е 
ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology на осмо място, сред челна-
та десетка. EPFL е вторият високо класиран университет в страната, 
който се намира в град Лозана.

Следващата страна, която се позиционира в челните позиции на топ 50 
в света и топ 10 в Европа с два университета, а именно Universite PSL и 
Institut Polytechnique de Paris, съответно на 44-то и 49-то място, е 
Франция.
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Не е изненадващо 
присъствието на три немски 
висши заведения в топ 20

MIT за десета поредна 
година е класиран на първо 

място

Търсенето на университети в Германия винаги е било 
високо, било то заради качественото им образование 
или факта, че е безплатно. Затова не е изненадващо 
присъствието на три немски висши заведения в топ 
20 на европейските университети – Technical 
University of Munich, Ruprecht-Karls-Univeritat Heidelberg 
и Ludwig Maximilians-Universitat Minchen.

Последно за Европа се намества Нидерландия с два 
свои университета със световни места 55 и 57 – 
University of Amsterdam и Delft University of Technology. С 
нарастващия интерес към страната, защото образо-
ванието е достъпно и е на английски език, бихме очак-
вали в следващите класации да виждаме нидерланд-
ските университети на още по-предни позиции, 
какъвто е случаят при сравнение от 2021 с 2022 годи-
на. 
Университетите в Азия отново намират място в 
предните места на световната класация с цели 14 ви-
сши училища в топ 50, точно колкото са били и в ми-
налогодишното подреждане. Най-добрите азиатски 
университети се намират в Сингапур (National 
University of Singapore; Nanyang Technological University), 
Китай (Tsinghua University; Peking University), Хонконг 
(The University of Hong Kong), Япония и Южна Корея.

Ето и класацията на най-добрите университе-
ти в света за 2022 година:

10. University of Chicago 
Американският университет в Чикаго последните го-
дини променя позицията си между девета и десета, коя-
то е в момента. Измежду всичките критерии, по които 
се оценява академичната му репутация е най-висока, а 
международно факултетно съотношение е най-ниско. 

9. UCL (University College London)
UCL се покачва с две места спрямо предходната кла-
сация поради перфектния си резултат на критерия 
международно съотношение на студентите, както и 
сравнително висок на останалите с изключение на 
критерия цитирания на факултет. 

8. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology
ETH Zurich е най-високо класираният университет не 
само в Швейцария, но и в цяла Европа. Критерият, по 
който е класиран най-високо, е международно факул-
тетно съотношение. 

7. Imperial College London
Това е най-високо класираната университетска ин-
ституция в Лондон и една от четирите великобри-
тански в топ 10. Също като UCL, университетът има 
отлични резултати според индикатора международ-
но присъствие. 

6. California Institute of Technology (Caltech)
Университетът слиза от стабилната си четвърта 
позиция от миналогодишната класация. Caltech е 
най-малкото висше заведение в първите 10 по брой 
студенти, но е не по-малко конкурентно дори на ли-
дера.

5. Harvard University
Харвард е университет, който също губи две позиции 
в сравнение с 2021 година, но запазва перфектната си 
академична репутация и репутация сред работода-
тели.

4. University of Cambridge
Университетът на Кеймбридж прави рязък скок от 
миналогодишното класиране като от седмо място се 
покачва до трето. Въпреки по-ниската си позиция 
спрямо конкурента си – University of Oxford, по отно-
шение на академична репутация University of 
Cambridge излиза на по-предно второ място.

3. Stanford University
За първи път от 2017 година университетът слиза 
от своята стабилна втора позиция. Станфорд е с 
почти перфектни резултати, с изключение на ниска-
та си оценка на критерия международно съотноше-
ние на студентите. 

2. University of Oxford
Също като Университетът в Кеймбридж, Оксфорд-
ският университет бива класиран значително по-ви-
соко от предишни години, а именно с три места. 
Най-силните му критерии са относно репутацията 
сред академичните и професионални среди. 

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)  
MIT е университетът, който за десета поредна го-
дина е класиран на първо място по тази класация, а и 
не само като QS Ranking by Subject и Masters in Supply 
Chain Management. С перфектен резултат от 100 
точки технологичният университет затвърждава 
позицията си на най-добрия университет в света. 
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Избор на Middlesex
Като кандидат от Европейския 
съюз, аз нямах шанса да при-
съствам на „Дни на отворените 
врати“ в кампуса и трябваше да 
основавам решението си на он-
лайн присъствието на универ-
ситети. Университетът 
Middlesex привлече вниманието 
ми веднага със своя уебсайт и 
акаунти в социалните медии, 
които въплъщаваха неговите 
вярвания и ценности. Това ме 
накара да искам да стана част 
от #TeamMDX веднага.

Преподаване и учене
Вярвам, че стилът на препода-
ване в Middlesex е точно това, 
от което се нуждая, за да се 
чувствам подготвена за бъде-
щата си кариера. Тъй като в 
момента не можем да бъдем фи-
зически в кампуса, университе-
тът ни предостави всичко, от 
което се нуждаем, за да учим ус-
пешно от вкъщи. Имаме достъп 
до онлайн библиотеката, която 
предлага всичко необходимо за 
изучаване и изпълнение на зада-
ния, без да се налага да ходим в 
кампуса. Също така имаме дос-
тъп до различни платформи 
като Box of Broadcast и Kanopy, 
които ни позволяват да запис-
ваме и гледаме онлайн телеви-
зия, радио, филми и документал-
ни филми. Освен това, тъй като 
моят курс изисква използване-
то на софтуер като Photoshop 
или Illustrator, ние получихме без-
платен достъп до всички при-
ложения в Adobe Creative Cloud. 
Университетът, също така, 
подсигури лаптопи за всеки, 
който няма такъв.

Избор на  

Middlesex

A
dv

er
to
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Като част от #TeamMDX
Ученето в университета 
Middlesex беше щуро преживяване. 
Срещнах толкова много нови, уни-
кални и фантастични хора, че вече 
мога да ги нарека приятели. Всич-
ки в университета са толкова 
гостоприемни и решени да след-
ват мечтите си. Има толкова 
много талантливи и артистични 
студенти, които ме мотивираха 
да бъда още по-креативна. Въпре-
ки това, любимото ми нещо при 
обучението в университета 
Middlesex е, че непрекъснато ни 
насърчават да бъдем себе си и да 
покажем своята уникалност. На-
шето мнение има значение и вина-
ги сме добре дошли да се изкажем, 
ако установим, че нещо не е наред.

Като студент в Лондон
Да бъда студент в Лондон беше 
моята мечта. Любимите ми спо-
мени от първата година са раз-
ходките из централен Лондон с 
моите приятели, посещението 
на музеи и различни ресторанти 
и кафенета. Като студент в 
Лондон имах възможността да 
се срещна с хора от цял свят. 
Това преживяване разшири хори-
зонта ми и ми показа колко голям 
и пълен с възможности е светът.

Подготовка за  
бъдещата ми кариера
Университетът Middlesex прави 
приоритет да ни подготви за 
бъдещата ни кариера. През пър-
вата година бяхме запознати с 
MDXworks, услугата за заетост 
на университета. Оттогава ра-
ботя с тях върху автобиографи-
ята си, получавайки много полез-
ни съвети как да я подобря. 
Също така ми помогнаха да кан-
дидатствам за позицията на по-
сланик на курса и получих рабо-
тата! Освен това курсът, 
който изучавам, е фокусиран 
върху развиването на практиче-
ските умения, които ще са ми 
необходими за бъдещата ми ка-
риера, докато ангажирам креа-
тивността си и разширявам 
знанията си за минали и насто-
ящи социални дела.
University of Middlesex се оказа 
всичко, което очаквах и не само. 
Като студент в университета 
получих огромна подкрепа и ис-
тинска грижа за моя успех и ра-
бота. Срещнах невероятни хора 
и придобих увереност, че мога да 
постигна всичко, ако работя 
достатъчно усилено. 

Александра дойде в 
Middlesex, за да учи 
реклама, връзки с 
обществеността и 
брандиране и се 
възползва от моти-

вираща и креативна среда в 
своя мечтан град.
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Ивент МенИджМънт 

Специалност „Под Пара“ за иновативни хора

материал на Борислав Борисов

България
В последните години някои университети в България 
предлагат специалността „Събитиен мениджмънт“, в 
други може да я откриете като „Ивент мениджмънт“, а 
в трети – като курсове от други специалности, като 
„Реклама и ПР“, „Хотелиерство“ или дори „Бизнес адми-
нистрация“. В повечето случаи специализирано образо-
вание по специалността се предлага като магистра-
тура т.е. като надграждане на вече придобитото до 
този момент обучение. 

Имайте предвид, че у нас има и много курсове, кои-
то са извън университетската скамейка, които също 
предлагат обучение и сертификати за завършен курс, 
като ще може да преминете през образованието от 3 
до 6 месеца. 

И все пак, предлагаме ви топ 5 на университетите 
в България. Тъй като специалността все още не е една 
от най-развитите у нас, тя влиза към направление 
„Обществени комуникации“, в които влизат и други 
специалности. Така че имайте го предвид, като пре-
глеждате класацията.

ТОП 5 университета в България по  
направление „Обществени  
комуникации“

Място Университет Град

1. Американски  
университет Благоевград

2. Софийски  
университет София

3. УНСС София

4.

Университет по 
библиотекознание и 
информационни тех-
нологии

София

5. НБУ София

Източник: Рейтингова система на МОН 2020
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О
рганизирането на събития в днешно 
време е една нова, вълнуваща индус-
трия, която все повече се разраства. 
Почти всеки ден виждаме конферен-
ции, събития, семнинари, фестивали, 
панаири, изложения, граждански проя-

ви, правителствени събития и всякакви други актив-
ности, които се провеждат пред очите ни. 
Събитията се използват като комуникационен еле-
мент за засилване на връзката на организацията с 
потребителите. Затова индустрията има необходи-
мост от добре обучени мениджъри за своята дей-
ност. 
Един мениджър на събитие трябва да бъде гъвкав, 
информиран, да се справя във всяка една ситуация и 
да познава добре фирмената дейност и потребител-
ските нагласи. Събитийният мениджмънт е една от 
най-разнообразните и бързи кариерни възможности в 
международен контекст.
Ако сте креативни и иновативни и бягате от рути-
ната, това е вашата специалност. Ако имате нужда 
от всекидневна динамика, среща с много хора и реша-
ване на казуси от всеки един аспект от живота – не 
се колебайте да потърсите образование в тази сфе-
ра. 
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Ивент МенИджМънт 
Събитията се 

използват като 
комуникационен 

елемент за 
засилване на 
връзката на 

организацията с 
потребителите

Имайте предвид, 
че у нас има и 
много курсове, 
които са извън 

университетската 
скамейка, които 
също предлагат 

обучение и 
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Какво ще изучавате, ако учите  
Ивент  Мениджмънт
- Икономика и управление
- Маркетинг
- Туризъм, хотелиерство и ивенти
- Човешки ресурси
- Спорт и отдих
- Логистика
- Счетоводство
- Дистрибуция и продажби
- Фотография
- Привлизане на аудитория
- Фотография
- Международни събития
- Реклама и ПР

С какви знания ще излезете след 
обучението?

 ■ Ще развиете цялостна визия за фирмената структу-
ра и организация, за потребителското поведение и упра-
влението на проекти от различен мащаб

 ■ Ще се научите да мислите и планирате стратегически, да бъдете гъвка-
ви в решаването на проблеми, да работите в екип и да вземате решения

 ■ Ще придобиете знания и умения за бизнес организаци-
ите, продажбите и техниките за убеждаване

 ■ Ще разберете възможностите за публично финансиране на големи 
проекти и как иновациите влияят и подпомагат бизнес средата

 ■ Ще изградите правилно разбиране за функционирането на фирми-
те и клиентите, като отчитате междукултурните различия.
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Работата в сферата 
на събитията и в 

България, и в 
чужбина е добре 

платена
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Можете да се реализирате като:
 ■ Организатор на форуми и съби-
тия от различен мащаб

 ■ Медиен координатор
 ■ Мениджър на конгресен център
 ■ Ивент мениджър
 ■ Мениджър в ресторант/хотел
 ■ PR
 ■ Маркетинг специалист
 ■ Специалист Продажби
 ■ Различни позиции в галерии, театри и концертни зали

Обучение в чужбина
Обучението в чужбина е с продължителност 3 или 4 го-
дини и обхваща широк спектър от изучавани специал-
ности. Държавите, които предлагат най-престижно 
обучение в тази сфера, са на първо място Швейцария, 
следвана от САЩ, Нидерландия и Великобритания. 

Дoста често наименованието на програмата може 
да варира и освен като събитиен мениджмънт (Event 
Management) може да бъде определено като Leisure 
Management, Entertainment Management, както и обеди-
нени специалности: Sports, Culture and Event Management, 
Public Relations, Protocol and Event Management, Business 
Tourism and Events и още много други. 

Имайте предвид, че понякога обучението в облас-
тта може да бъде и част от програмите по хотелиер-
ство и туризъм. Едно от основните предимства на 
обучението в чужбина са възможностите за стаж в 
международни компании и събития от световно ниво. 
Голяма част от университетите предоставят опции 
за практика по време на обучение, а в някои от тях 
това дори е задължителна част от програмата.

Представяме ви няколко класации по направление 
Event Management, като ще видите че Швейцария е топ 
дестинацията за изучаване на тази и сходни на нея спе-
циалности. През последните години Швейцария се нало-
жи като една от основните държави, като измести 
дори САЩ, които бяха една от основните сили, заради 
мащабните си и многобройно събития. 

Въпреки това университетите в Швейцария успяха 
да създадат сътрудничество с доста международни 
компании, които взимат стажанти от университета и 
дори им предлагат работни позиции. Това направи 
страната изключително желано и предпочитано място 
за изучаване на Ивент мениджмънт.

Нидерландия и Великобритания също не са за подце-
няване, като това, че университетите им не са от 
най-водещите, не означава, че образованието е по-ло-
шо. Дори напротив – знаем, че тези държави предлагат 
изключително много възможности, които не трябва да 
се пропускат. Имайте предвид, че класациите понякога 
са субективни (макар че са с точни измерители) и не 
трябва да се доверявате само на тях, но и на вашето 
желание къде искате да учите и как точно си предста-
вяте своето развитие.

Затова днес ви предлагаме няколко вида класации, 
като една от тях е и за Азия, защото азиатските уни-
верситети стават все по-предпочитани сред студен-
тите поради екзотичния им характер и добрите усло-
вия за образование.

ТОП 10 университета в света

Място Университет Държава

1. EHL - Ecole hôtelière de 
Lausanne Швейцария

2. University of Nevada - 
Las Vegas САЩ

3. Glion Institute of Higher 
Education Швейцария

4. Les Roches Global 
Hospitality Education Швейцария

5. SHMS - Swiss Hotel 
Management School Швейцария

6. Hotel School The Hague Нидерлан-
дия

7. Hotel Institute Montreux Швейцария

8. César Ritz Colleges 
Switzerland Швейцария

9. Culinary Arts Academy 
Switzerland Швейцария

10. The Hong Kong 
Polytechnic University Китай

Източник: QS World Ranking 2021

ТОП 10 университата в Европа
Както казахме, Швейцария е една от най-добрите шко-
ли, що се касае до Събитиен мениджмънт. В Топ 10 уни-
верситета в Европа се прокрадва само един нидерланд-
ски университет, който гордо държи 5-тото място, 
какти и един университет във Великобритания на по-
следното 10-то място. Имайте предвид, че надолу в 
класацията има държави от почти цяла Европа, като 
нашият съвет е да проверите какви са ви възможност-
ите за реализация, защото понякога образованието 
може да бъде на високо ниво, но учебното заведение да 
няма силни партньорства и да не успеете да стартира-
те бързо своята професионална кариера.
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Място Университет Държава

1. EHL - Ecole hôtelière de 
Lausanne Швейцария

2. Glion Institute of Higher 
Education Швейцария

3. Les Roches Global 
Hospitality Education Швейцария

4. SHMS - Swiss Hotel 
Management School Швейцария

5. Hotel School The Hague Нидерландия

6. Hotel Institute Montreux Швейцария

7. César Ritz Colleges 
Switzerland Швейцария

8. Culinary Arts Academy 
Switzerland Швейцария

9. IHTTI School of Hotel 
Management Швейцария

10. University of Surrey Великобри-
тания

Източник: QS World Ranking 2021

ТОП 5 университета във Великобритания
Представяме ви и университетите във Великобрита-
ния. Държавата ще продължи да бъде една от най-жела-
ните в световен мащаб, като мащабите за реализация 
са огромни. Така че където и да попаднете – ако бъдете 
активни – няма как да не успеете да стартирате своя 
професионален път, дори още като студенти.

Място Университет

1. University of Surrey

2. Oxford Brookes University

3. Bournemouth University

4. Leeds Beckett University

5. Manchester Metropolitan University 
(MMU)

Източник: QS World Ranking 2021

ТОП 5 университета в САЩ
Университетът в Невада почти винаги е държал класа-
циите за Ивент Мениджмънт поради доброто си мес-
тонахождение за събития – Лас Вегас, а и заради све-
товните преподаватели, които ще ви запознаят с 
тънкостите на събитията. 

Място Университет

1. University of Nevada - Las Vegas

2. Cornell University

3. Pennsylvania State University

4. Virginia Polytechnic Institute and State 
University

5. University of Florida

Източник: QS World Ranking 2021

ТОП 5 университета в Азия
Азия е все по-желана дестинация, като тук Китай дър-
жи първата позиция за образование по Ивент менидж-
мънт. Но не трябва да подценяваме и Малайзия и Синга-
пур, които в последните години правят изключителен 
фурор в образованието и техни университети са във 
всички световни класации. Южна Корея също е прекрас-
но място за образование.

Място Университет Държава

1. The Hong Kong Polytechnic 
University Китай

2. Taylor's University Малайзия

3. Nanyang Technological 
University, Singapore (NTU) Сингапур

4. Macao Institute for Tourism 
Studies (IFTM) Китай

5. Sejong University Южна  
Корея

Източник: QS World Ranking 2021

8 причини да учите Ивент  мениджмънт:
 ■ Разнообразни модули– обучението по ивент ме-
ниджмънт обхваща много различни дисциплини – от 
икономика и логистика до фотография и култура.

 ■ Гъвкавост – разнообразието и гъвкавостта сто-
ят в основата на организирането на събития. Един 
ден може да сте част от пищна сватба, а на следва-
щия да организирате важна бизнес конференция.

 ■ Голям избор на поле за изява – ивент мениджмън-
тът далеч не се изчерпва само с организирането на 
голямото разнообразие от събития. С такова об-
разование може да се насочите към маркетинг и ПР 
отдела на всяка компания, както и към сферата на 
хотелиерството, ресторантьорството и туризма.

 ■ Свобода – организирането на събития е една от профе-
сиите, които лесно могат да ги подтикнат към създа-
ването на свой собствен бизнес или работа на свободна 
практика. Разбира се, винаги съществува възможност-
та да се присъедините към агенция, където в екип да 
научите много неща за спецификата на професията.

 ■ Развитие навсякъде по света – може да започ-
нете кариера в областта на събитийния ме-
ниджмънт навсякъде и да я пренесете нався-
къде – в България, в Европа и по света.

 ■ Всеки ден е различен – едно от нещата, които да оч-
аквате от кариерата на ивент мениджър, е липсата на 
рутина. Всеки нов проект ще се различава от предиш-
ния и ще работите под променяща се обстановка. За 
целта трябва да излезете от зоната си на комфорт и 
да сте готови да се сблъсквате с предизвикателства.

 ■ Мрежа от контакти – едно от основните пре-
димства на събитийната сфера е огромния брой 
различни хора, които ще срещате. Създаване-
то на контакти и подобряването на комуника-
ционните умения са ценни преимущества.

 ■ Добра платена професия – работата в сфера-
та на събитията и в България, и в чужбина е добре 
платена. По западен образец и в родната страна 
все по-често се организират всякакъв тип съби-
тия за всякакви поводи, затова и броят на аген-
циите за събития непрекъснато нараства.

сним
ка: freepik.com
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Ако наречем 
ивента машина, то 

мениджърът 
събира нейните 

части, сглобява ги, 
натиска копчето 
„ON” и я кара да 

работи

...
Ивалена Христова:  
Ивент мениджъра познава 
всички хора на терен

Аз съм Ивалена Христова, още позната като Нена, и уча бака-
лавърска степен в специалност „Връзки с обществеността“. В момента рабо-
тя като In-House Event Manager. Кариерният ми избор сякаш е бил предопре-
делен от самото начало, предвид съвпадението, че рожденият ми ден е навръх 
Нова година - най-голямото събитие в годината. Работя в сферата на съби-
тията професионално от 2 години и зад гърба си имам опит на различни пози-
ции в множество такива, сред които „Нова година в Ню Йорк“, поредицата 
“After Work Social Club”, “Night Market” и др. Била съм част, както от организация-
та и хората зад кулисите, така и от персонала на локация и смятам, че това е 
допринесло изключително много към  развитието и начина ми на работа с 
екипите на терен. Любим процес от работата ми е криейтивът – измисляне-
то и развиването на идеята от-до в главата ми. Чувството да видиш мисли-
те си оживели в реалния живот е безкраен източник на вдъхновение, който ме 
кара да обичам професията си! 

Здравейте, много хора все още не 
могат да разберат с точност с 
какво се занимава ивент мени-
джъра. Можем ли да обясним?

Ивент мениджъра е човекът, кой-
то познава диджея, водещия, хигие-
ниста, бармана, човека, изградил сце-
ната и като цяло всеки човек на 
терена на едно събитие. Той коорди-
нира всички процеси, които се случ-
ват по време на организацията на 
събитието. Или на по разбираем език 
- ако наречем ивента машина, то ме-
ниджърът събира нейните части, 
сглобява ги, натиска копчето „ON” и я 
кара да работи.  

Разкажете ни какви събития сте 
организирали и какви са предизви-
кателствата пред тях?

Първото и най-голямо събитие, 
от чиято организация съм била част 
е “Нова година в Ню Йорк“ – нового-
дишен фестивал на декорите на Ню 
Йорк в Киноцентър Бояна, София. За 
нощта на събитието бяха изградени 
15 заведения и 3 сцени във всички ин-

интервю на Борислав Борисов

териорни сетове на декорите на 
Голямата Ябълка в София. Събитие-
то се разпродаде за 48 часа и бе по-
сетено от над 5000 души и предиз-
викателства дебнеха на всяка 
крачка. За да си представите кар-
тинката, организацията беше нещо 
като екипите да бъдат кметове на 
град, които сами трябва да измис-
лят и построят from scratch и едно-
временно с това да бъдат мени-
джъри на 15+ заведения. 

Често едно събитие може да се 
обърка от независещи от нас при-
чини. Какво правим в тази ситуа-
ция?

Бизнесът, свързан със събития 
е изключително динамичен и хора-
та в него бързо започват да ми-
слят няколко стъпки напред. Реал-
но погледнато ВИНАГИ нещо може 
да се обърка и в движение човек се 
научава да предвижда около 80% 
от възможните недоразумения. 
Най-важното правило е никой от 
гостите да не разбира, че има гаф, 
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Както при 
повечето бизнеси, 

пазарът и 
бюджетите, които 

компаниите 
отделят за 

финансиране в по-
големи държави 

са много по-
мащабни 

отколкото в 
България

ако е станал такъв. И да няма зло-
полуки разбира се.

Моят опит показва, че може би 
един от най-рисковите фактори са 
метеорологичните условия, тъй 
като от тях в известна степен за-
виси посещаемостта на събитието, 
а понякога и самото то, ако е на от-
крито. Мой колега например има те-
лефонния номер на БАН на бързо на-
биране и се чува с тях всеки ден 
преди събитие.

В България е пълно с редица съби-
тия. Но защо да прибягваме до 
ивент мениджър, вместо да си го 
създадем сами?

Защото, ако за човек без опит 
едно събитие би представлявало 
таратор, то за ивент мениджърите 
то е цяло тристепенно меню. Те по-
знават всички детайли и могат да 
предвидят и предварително предо-
твратят потенциални проблеми, 
свързани с гостите, времето, кон-
струкциите и протичането на съби-

тието. Да се обърнеш към професионалист винаги е добра идея във всяка сфера 
на бизнеса, макар в България често да се пренебрегва. 

Кои са най-търсените събития у нас? 
Със сигурност фестивалите и концертите имат силна преднина пред ос-

таналите събития в глобален мащаб, включително и в България. Хората оби-
чат да посещават ивенти, свързани с техните лични интереси, затова тайна-
та на успешното масово събитие е то да успее да събере масовите такива, 
като същевременно бъде ново, ексклузивно и успее да събуди FOMO във всеки, 
който не е успял да отиде. За целта организаторите трябва да познават мно-
го добре новите тенденции, изпълнители, активации и т.н. и да ги представят 
на публиката разчупени и в нова светлина. 

Трябва ли ни задължително образование и ако не – какви качества тряб-
ва да притежава човек, за да го работи?

Както почти всеки занаят, вероятно и този може да бъде изучен в движе-
ние и „откраднат“, но за да бъде един професионалист безупречен следва да 
притежава и теоретични знания в своята сфера. Най-важното в тази профе-
сия обаче е човек да бъде социален, отворен към нови идеи и да познава 
правилните хора. В моите очи перфектния ивент мениджър е човек, 
когото всички познават и е винаги в крак с тенденциите и инте-
ресите на хората от различените социални групи. 

Навремето имаше един предаване „Как да ги стиг-
нем американците“. Можем ли да определим на 
какво ниво сме в нишата в сравнение с големите 
държави?

Както при повечето бизнеси, пазарът и бю-
джетите, които компаниите отделят за фи-
нансиране в по-големи държави са много 
по-мащабни отколкото в България. Това 
малко или много ограничава възможност-
ите на българските компании в бранша 
да разработват много мащабни про-
екти, но аз съм уверена, че това ско-
ро ще се промени. В България има 
много вдъхновени и свежи млади 
хора, които са пълни с идеи и жела-
ние да пренесат креативността 
си в свое собствено събитие.  
Единственото, което им тряб-
ва, за да могат да се превърнат 
в реалност, е подкрепа.

Много младежи се чудят 
дали да запишат тази спе-
циалност. Каква е вашата 
препоръка към тях?

Като екстровертен млад 
човек, който има интерес 
към корпоративния свят и 
страх от седене на бюро в 
сив офис, за мен специал-
ността „Ивент мениджмънт“ 
е абсолютно попадение! Га-
рантирам, че средата е из-
ключително динамична, знани-
ята - разнообразни и 
приложими в много сфери и 
най-важното - със сигурност 
никога няма да ви бъде скучно! Го-
рещо препоръчвам на всеки млад 
човек с интерес към пътешествия, 
запознанства с нови хора и култури 
да запише „Ивент Мениджмънт“

25

сн
им

ка
: л

ич
ен

 а
рх

ив



26 advertorial
сп

ец
иа

лн
ос

т 
на

 ф
ок

ус

26

ветерИнарна МедИцИна
материал на Кристина Пенчева

Да бъдеш ветеринарен лекар е 
също толкова удовлетворяващо, 

колкото и да бъдеш лекар

В
етеринарната медицина е клон на наука-
та за здравеопазването и се занимава с 
благосъстоянието на животните, вклю-
чително домашни любимци и диви жи-
вотни. Това поле обхваща диагностика, 
терапия, профилактика на заболявания и 
наранявания, както и тесни области 

като кръвопреливане.
Проучванията на ветеринарната медицина започват със 
степен бакалавър по науки за живота, зоология, биология 
и други и трябва да продължат със степен магистър по 
ветеринарна медицина или докторска степен. Студен-
тите обикновено се специализират в определени об-
ласти като физиотерапия или стоматология или в групи 
от видове. Чрез наблюдение и постоянно подобряване на 
здравето на животните се поддържа и общественото 
здраве. Медицинските факултети и колежи предлагат 
конкурентни степени за ученици, запалени по животни-
те, като ги подготвят както теоретично, така и прак-
тически.
Завършилите могат да станат изследователи, фокуси-
рани върху разработването на лечения и лекарства за 
животни или лекари, които са известни като ветери-
нарни лекари. Перспективите за кариера са широки в 
тази област и варират от учители по природни науки, 
морски биолози, мениджъри на паркове, специалисти по 
грижи за животни в зоологическата градина, до ветери-
нарни патолози или терапевти, подпомагащи животни.
Като ветеринар ще трябва да помислите за здравето и 
благосъстоянието на пациентите си, които може да не 
могат да говорят, но определено ще покажат благодар-
ност по някакъв начин.
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Защо да учите  
ветеринарна медицина

Да бъдеш ветеринарен лекар е също толкова удовлетворяващо, 
колкото и да бъдеш лекар - облекчаваш страданието на животни, 
претърпели травматични наранявания или хронични заболявания и 
в същото време виждаш щастието и признателността на техни-
те стопани. Вие ще бъдете техният герой и ще окажете положи-
телно влияние върху живота им.

Нещо повече, притежаването на знания в областта на ветери-
нарната медицина е чудесен начин дори да се погрижите за собст-
вения си домашен любимец и да не ви казва някой друг как да го пра-
вите. С някои изследвания ще можете да помогнете на косматия си 
приятел, без да създавате допълнителен стрес, когато ги завежда-
те при непознати. Можете да се уверите, че вашият домашен лю-
бимец е здрав и щастлив и в добри ръце.

Какво се изучава
Зоология

Медицинска ботаника

Анатомия на домашните любимци

Генетика и развъждане на животни

Фармакология

Микробиология и вирусология

Имунология 

Патология

Инфекциозни болести

Хирургия

Обучението 
протича в 

рамките на 5 
години и 

половина и е до 
образователна 

степен 
„магистър”
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Ветеринарна медицина в  
България

Обучението протича в рамките на 5 години и полови-
на и е до образователна степен „магистър” и професио-
нална квалификация „ветеринарен лекар”. В Лесотехни-
ческия университет обучението е 11 семестъра, като 
последният е преддипломен стаж, и завършва с държа-
вен изпит.

Приема за специалност ветеринарна медицина става 
с диплома за средно образование и конкурсен изпит по 
биология или оценка от матура по биология. 

Топ университети в България
Място Университет Резултат

1. Тракийски универси-
тет – Стара Загора 55

2. Лесотехнически  
университет 53

Източник: Рейтингова система на висшите училища 
в България, МОН 2020

Ветеринарна медицина в чужбина
Тази специалност, както е и у нас, се предлага в огра-

ничен брой висши учебни заведения и е възможно да има 
лимит в свободните места. Обучението, също подобно 
на това у нас, е с продължителност от 5-6 години. 
Следват класации на най-добрите университети на 
континентите Европа и Азия и в САЩ.    

Топ  10 университета в Европа
Място Университет Резултат

1. Royal Veterinary College, 
University of London 97.3

2. Utrecht University 93.2

3. The University of Edinburgh 92.9

4. University of Cambridge 90.2

5. University of Copenhagen 90.2

6. Versuisse Faculty Bern and 
Zurich 90.2

7. University of Glasgow 89.7

8. Ghent University 88.6

9. University of Bristol 88.3

10. Wageningen University and 
Research 87

Източник: QS World University Rankings 2021
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Топ 5 университета в САЩ
Място Университет Резултат

1. University of California, 
Davis 96

2. Cornell University 92.7

3. University of Guelph 91.9

4. The Ohio State University 90.6

5. Michigan State University 89.3

Източник: QS World University Rankings 2021

Tоп университети в Азия
Място Университет Резултат

1. The University of Tokyo 83.1

2. Seoul National University 79.7

Източник: QS World University Rankings 2021

Кандидатстване
При кандидатстване в различните части на света 

има различни процедури. Основното навсякъде е пода-
ване на апликация с нужните прикачени документи. В 
някои университети изискват интервю с кандидати-
те и по този начин преценяват кои да приемат, по раз-
лични неакадемични критерии. 

Кариерна реализация
Най-хубавото при обучението в България е, че ваша-

та диплома е международно призната. Това означава, че 
ще можете да работите извън България, след като за-
вършите ветеринарна медицина. Не е необходимо да се 
явявате на допълнителни изпити, за да докажете зна-
нията и опита си в тази област. Следователно, ако 
мечтата ви е да работите в чужбина, няма нужда да се 
питате дали обучението в България е правилният из-
бор за вас.

След като изучавате ветеринарна медицина в Бълга-
рия, имате много възможности за кариера. Имате пра-
во да работите като ветеринарен лекар (например в 
зоологическа градина или във ферма). Разбира се, нами-
рането на работа в място за ветеринарно обучение и 
изследвания също е възможно. Много студенти също 
мечтаят да станат ветеринарен хирург. И накрая, но 
не на последно място, не забравяйте, че можете да на-
правите докторска степен в България.
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Ветеринарните степени ви дават богат избор от възможности за 
работа. Ако смятате, че дадена степен по ветеринарна медицина звучи 
привлекателно, но не знаете точно какво искате да работите, ще ви 
представим няколко опции. Можете да работите като:

1. Изследователски ветеринарен лекар
Работейки в правителство, организации, фирми за биомедицински из-

следвания или университети, ветеринарните лекари се нуждаят от 
силни научни познания. Ветеринарните лекари работят върху: Подобря-
ване на методите за диагностициране на здравословни състояния; Раз-
работване на по-добри методи за лечение и профилактика на заболява-
ния; Обучение на студенти по ветеринарна медицина в образователни 
институции.

В зависимост от допълнителните умения, сертификати и броя годи-
ни опит, ветеринарните лекари в САЩ печелят средно 83 000 USD / 
година.

2. Ветеринарни лекари на домашни животни
Най-често срещаният тип ветеринарни лекари, са тези, които се 

грижат за котки, кучета и някои джобни домашни любимци. Те се нари-
чат общопрактикуващи лекари и отговарят за дейности, които се раз-
личават в зависимост от пациента, както и вашият семеен лекар: Ме-
дицинска и хирургична услуга за домашни любимци; Диагностика на 
заболявания; Лечение на здравословни състояния.

Ветеринарните лекари на домашни любимци в САЩ печелят средно 
110 000 USD / година.

3.Ветеринарни специалисти
Подобно на лекарите, ветеринарите могат да се специализират в по-

вече от 20 области, включително кардиология, патология, стоматоло-
гия, анестезиология и др. Те също могат да избират дали да се съсредо-
точат върху определени видове.

Специалистите преминават през допълнително обучение, за да полу-
чат повече знания и умения в определена област и обикновено печелят 
около 83 000 USD / година. 

4. Ветеринарни лекари на селскостопански 
животни

Тези ветеринари се фокусират върху грижите за големи животни като 
коне, прасета и кози. Тяхната отговорност е да се уверят, че техните 
пациенти (селскостопански животни) са здрави, така че всяко произве-
дено месо да е висококачествено и безопасно за здравето на хората. Те 
също: Разглеждат въпроси, свързани с отглеждането на животни за кон-
сумация на храна от хората; Поддържат санитарни условия и лекуват 
заболявания във ферми.

При обучението в 
България 

дипломата е 
международно 

призната
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Ветеринарните лекари за храни-
телни животни печелят 107 000–
187 000 USD / година в зависимост 
от сертификацията, която имат.

5. Ветеринарни  
лекари на екзотични 
животни

Тези ветеринари имат специално 
обучение и се грижат за екзотични 
животни като земноводни, влечуги 
и някои джобни животни, тъй като 
хората са склонни да осиновяват 
екзотични птици и други видове, 
които традиционно не се считат за 
домашни любимци.

Екзотичните ветеринарни лекари 
обикновено обръщат специално 
внимание на животните в зоологи-
чески градини или друга среда. За-
дълженията на тези ветеринари 
могат да варират от: Диагности-
циране и лечение на заболявания при 
дивите видове; Извършване на вак-
синации; Осигуряване на спешна по-
мощ при необходимост

Екзотичните ветеринари могат 
да работят в аквариуми или резер-
вати за диви животни, което е чу-
десен начин те да бъдат близо до 
природата и да помагат на живот-
ните. Средната им годишна запла-
та в САЩ е 64 000 USD / година, 
достигайки до 133 000 USD / годи-
на.



...
Шварц Ай Ти България заедно със СУ разработиха 
уникална за България магистърска програма - 

„Изкуствен интелект за  
бизнес и финанси“ 

Михаил Петров 
е главен изпълнителен директор на Шварц Ай Ти България.

Здравейте, г-н Петров. Разкажете ни малко повече за 
Шварц Ай Ти България и за обединението на  
Kaufland Services и Lidl Digital. 

Шварц Ай Ти България е дигиталното сърце на водещата световна ри-
тейл група Шварц Груп, която обединява познатите в България конкурентни 
търговски вериги Lidl и Kaufland, както и компаниите за рециклиране Pre Zero и 
за производство Schwarz Produktion. 

Екипът ни отговаря за предоставянето на IT инфраструктура, платфор-
ми и бизнес приложения и е един от централните доставчици на технологични 
услуги за Групата. Мащабът е наистина огромен: Шварц Груп има над  половин 
милион служители, 12 900 магазина в повече от 30 държави.

Миналата година компанията ни обедини две вече утвърдени ИТ компании 
на пазара: Lidl Digital и Kaufland IT Hub. Стартирахме в началото на декември 
2020 г. с 285 души, а в момента при нас работят над 330 ИТ професионалисти, 
като амбицията на компанията е да отвори още 100 работни места до края 
на следващата година. 

Разкажете ни за новата Магистърска програма „Изкуствен интелект 
за бизнес и финанси“. 

Идеята за програмата се роди през 2019 г., когато с колегите ни от Сто-
панския факултет започнахме да обсъждаме необходимостта от създаването 
на програма по изкуствен интелект за бизнес и финанси. Работата е там, че 
програмите в областта на изкуствения интелект често поставят тежък 
фокус върху техническата страна на AI. Да, техническите умения са изключи-
телно важни, но не са достатъчни за разработване на качествени решения, 
отговарящи на нуждите на бизнеса. 

Затова, разработихме уникална за България програма, която балансира 
между овладяване на нужните технически умения, усвояване на основополага-
щи теоретични концепции и развитие на умения за разработване и имплемен-
тиране на бизнес решения, базирани на AI и анализ на големи данни. Последно-
то е специфичен процес, който изисква набор от интердисциплинарни 
компетенции, пречупени през призмата на нуждите на бизнеса. 
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интервю на Мария Йотова

В рамките на 
програмата 
превеждаме 

студентите през 
целия процес – от 

разбиране на 
бизнес нуждите 

до разработване и 
имплементиране 

на работещо 
решение в 

конкретния бизнес 
контекст



В рамките на програмата пре-
веждаме студентите през целия 
процес – от разбиране на бизнес нуж-
дите до разработване и имплемен-
тиране на работещо решение в кон-
кретния бизнес контекст. 

Как решихте да инвестирате 
именно в тази магистърска про-
грама? Причината беше липсата 
на кадри в тази област ли? 

Бизнесът вече е навлязъл в нова 
ера. Обемите информация, въз основа 
на които се вземат решения, еже-
дневно нарастват.  Разработването 
и имплементирането на адекватни 
автоматизирани решения е от клю-
чово значение за всяка компания. Това, 
обаче, не се постига единствено с 
технологични разработки. Трябват 
хора, които непрестанно да усъвър-
шенстват изкуствения интелект 
– а за това се изискват висококвали-
фицирани специалисти. 

След като един студент завърши, 
какви са неговите възможности 
за работа?

С програмата за изкуствения ин-
телект в бизнеса и финансите ще 
предложим на студентите най-но-
вото учебно съдържание в тази об-

ласт и ще включим реални бизнес каз-
уси, по които работим с 
международния ни екип. 

Придобитите по време на обуче-
нието знания и умения имат важна 
роля в съвременните процеси по раз-
работване, интегриране и поддър-
жане на бизнес решения, базирани на 
изкуствен интелект, които са част 
от стратегиите за дигитализация 
на множество национални и междуна-
родни компании. Така възпитаниците 
на програмата могат да се реализи-
рат практически навсякъде - в пуб-
лични и частни институции, непра-
вителствения сектор и 
университетите. 

Как премина творческия процес 
със Стопанския факултет на СУ и 
работата с доц. Д-р Атанас  
Георгиев?

Изключително леко и мотивира-
що! Радваме се, че имаме партньори, с 
които имаме единомислие в посока 
едно по-добро бъдеще. Те сами сти-
гат до идеята за създаването на по-

С програмата за 
изкуствения 
интелект в 
бизнеса и 

финансите ще 
предложим на 

студентите най-
новото учебно 
съдържание в 

тази област 

добна програма, и се радвам, че ни 
припознаха като техни съмишленици 
в теоретичната и практическата 
разработка на тази специална ма-
гистратура. 

Тази програма не е просто поред-
ната магистратура, посветена на 
популярната тема за развитието на 
изкуствен интелект. Тя предлага ба-
лансирано и актуално академично и 
практическо съдържание, което ще 
даде на студентите знанията и 
уменията да приложат на практика 
наученото тук. Шварц АйТи България 
ще съдейства с разработката на 
програмата - от разбиране на биз-
нес нуждите до разработване и им-
плементиране на работещо решение 
в конкретен бизнес контекст. 

Докъде сме стигнали в България с 
развитието на изкуствения  
интелект?

България е традиционно силен 
представител в математическите 
дисциплини. Темата за алгоритмич-
но учене от големи данни (т.нар. 
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Machine Learning) не остана незабелязана у нас, когато 
набираше сила и преди да прерасне в „Изкуствен Инте-
лект“. За радост университетите ни реагираха и започ-
наха да обучават кадри, които да бъдат подготвени за 
бъдещето. Шварц Ай Ти също инвестира много усилия в 
подкрепата на това общество още от момента,  в кой-
то стъпи на българския пазар с организирането и учас-
тието в състезания специализирани за Изкуствен Ин-
телект. За наша радост интересът към България като 
дестинация, в която има подходящи специалисти за 
развитието на тази иновативна технология  вече е 
много голям и нараства с всеки изминал ден.

Не можем да не отбележим и страхотното  
коуъркинг пространство. Защо решихте да  
изглежда точно така? Чия беше идеята?

Идеята беше на няколко мои колеги – нашият мени-
джър „Човешки ресурси“ Яна Папардова и Пенчо Добрев, 

Тази програма не е 
просто поредната 

магистратура, 
посветена на 

популярната тема за 
развитието на 

изкуствен интелект

ръководител отдел „Бизнес анализ, изкуствен интелект и 
управление на данни“, които отделиха изключително мно-
го от личното си време за проектирането, дизайна и обо-
рудването на залата във вида, в който е в момента. 

Радвам се, че Стопанският факултет ни даде възмож-
ност да създадем и оборудваме едно наистина специално 
мулти-функционално коуъркинг пространство, което да 
бъде използвано не само за учене, но и за дискусии, обмяна 
на опит, вдъхновение, забавление. Вяраме, че то ще допъл-
ни чудесно новата Магистърска програма, защото млади-
те хора днес общуват и възприемат по различен начин от 
тези, които са завършили преди 30, 20, дори 10 години. 
Опитът ни като работодател с подобни пространства 
е много положителен, и пренасяйки го в академична среда, 
ние вярваме, че ще разгънем потенциала на студентите 
още повече! 

А сега накъде? След създаването на магистърската 
програма, коя е следващата стъпка?

Продължаваме да подкрепяме образованието и да ин-
вестираме в развитието на кадри от бизнеса и ИТ бран-
ша. Компанията ни има дългогодишни партньорства и 
собствени академии за обучения - стипендиантска про-
грама, Java & ABAP академии, партньорства с учебни заве-
дения -  освен със Стопански факултет, работи и с На-
ционалната професионална гимназия по компютърни 
технологии и системи в Правец, както и с Техническите 
университети в София и Варна. Над 25 млади колеги са се 
присъединили към компанията ни в резултат от тези 
Академии и партньорски програми. Гордеем се с това, за-
щото една от мисиите ни е да развиваме ИТ общността 
в България – и го доказваме всеки ден. 

Също така, наскоро компанията ни получи инвести-
ционен сертификат клас А, който ще ни даде допълни-
телна възможност да разширим екипа си със сто души. 
Част от новите попълнения са вече факт, и с радост ще 
посрещнем нови будни, инициативни и можещи млади хора 
– защото вярваме, че като работодател можем да им да-
дем изключително много знания и чудесна работна среда, 
в която да разгърнат своя потенциал. 
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И
скате добро образова-
ние в чужбина, но няма-
те бюджет? Търсите 
ниски такси, но все пак 
добър стандарт на жи-
вот? Австрия може би е 

вашият отговор на въпросите. 
Държавата е една от страните в Ев-
ропа, които дават качествено образо-
вание и прекрасен студентски опит. 
Разходите в държавата са изключи-
телно приемливи. Да, ако беше преди 20 
години, щяхте да попаднете на без-
платно образование за всеки, но въпре-
ки това и днес цените са ниски, а живо-
тът в Австрия – прекрасен! Нека не 
забравяме, че Виена девет поредни го-
дини печели наградата за най-добър 
град за живеене в света според прес-
тицната класация на Mercer.
Но нека разберем повече за Австрия.

материал на Борислав Борисов

Австрия
Това е една малка, красива, европейска страна, която граничи с Герма-

ния, Чехия, Унгария, Словакия, Италия и Швейцария. Столицата всички я 
знаем – Виена, като тя е дом на прекрасни дворци. Австрийците се гор-
деят и със своите славни личности, които са деца на тази земя, а именно 
Моцарт, Щраус и Зигмунд Фройд. 

Като едно от основните предимства е и централното ѝ разположение 
в Европа. Това също е основен фактор, който я превръща в една от воде-
щите дестинации за образование в чужбина. 

Нека не забравяме, че Виена се намира на 1000 километра от България 
и може лесно, бързо и сравнително евтино човек да пътува между двете 
страни. Културата, традициите в образованието, красотата и архи-
тектурата, историята, са други фактори, които тежат в полза на ре-
шението да се учи там. Животът във Виена е уреден, човек може да си 
свери часовника по движението на градския транспорт, като изключим 
известна доза бюрокрация, всичко работи в услуга на човека. 

Като извод и с оглед на фактите - осланяйки се на дългогодишните си 
традиции в предоставянето на първокласно обучение в и извън класната 
стая, превъзходни спортни занимания и богат музикален и културен жи-
вот, Австрия предоставя една незаменима, безопасна и стимулираща 
среда на обучение за международни ученици.

АВСТРИя
Ниски такси и  
добро образование



О
бу

че
ни

е 
в 

А
вс

тр
ия

35

За голям брой 
специалности 

основният критерий 
за прием е 

резултатът от 
приемния изпит

Влизането в 
университет в 

Австрия е лесно 
достъпно за 

бакалавър, защото 
целта е страната да 
дава възможност на 

широк кръг 
кандидати да 

започнат 
обучението си

Кандидатстване
Влизането в университет в 

Австрия е лесно достъпно за ба-
калавър, защото целта е страна-
та да дава възможност на широк 
кръг кандидати да започнат обу-
чението си. По-трудната част 
остава успешното завършване, 
тъй като се изисква висока моти-
вация, лична организация и много 
сериозна инвестиция на труд и 
усилия. 

В университетите започват 
големи на брой курсове, които още 
през първите семестри бързичко 
оредяват. В този смисъл, висока-
та диплома от училище не е ди-
ректен критерий за прием, но е 
важен показател за готовността 
на кандидата да положи усилия, 
както и за личната му организация 

и мотивация, а това са уменията, които до голяма степен предопреде-
лят успеха в университета.

За голям брой специалности основният критерий за прием е резулта-
тът от приемния изпит. Това са специалностите, за които се кандидат-
ства най-масово в Австрия, като информатика, икономика, публицистика, 
психология, медицина и фармация.

Тъй като немският е основният език на преподаване, се изисква добро 
владеене на езика – ниво С1. Нивото на владеене се удостоверява с един 
от следните сертификати: Test DaF TDN4, Goethe Zertifikat C1, ÖSD C1 или 
DSD KMK II. За специалностите, в които обучението се провежда на ан-
глийски, езиковите знания се доказват с международно признат сертифи-
кат за съответното ниво, което се изисква. По правило, сертификатите 
трябва да не са по-стари от три години.

Такси
И тъй като заговорихме за таксите за образованието в началото, то 

те са наистина ниски и достъпни. Първата година имате тъй наречения 
„толеранс“ и не плащате нищо. От втората година вече плащате по 363 
евро на семестър. Тези цени са само за граждани на ЕС, разбира се, иначе 
цените са двойни.

Може би е важно, когато говорим за цени, и да кажем за разходите за 
живот. Знаем, че това е субективна цифра, защото много зависи от начи-
на ви на живот, както и навиците ви.

Средно между 800 и 1000 евро ще са ви напълно достатъчни, като 
разбивката е следната:

 ■ Настаняване – 250 до 350 евро.
 ■ Храна – 250 евро.
 ■ Лични (книги, пътувания, ресторанти) – 300 евро.

ТОП 10 университета в Австрия

Място Университет Град

1. University of Vienna Виена

2. Technische Universität Wien Виена

3. Graz University of Technology Грац

4. Universität Innsbruck Инсбрук

5. Johannes Kepler University Linz Линц

6. University of Klagenfurt Клагенфурт

7. Karl-Franzens-Universitaet Graz Грац

8. Paris Lodron University of Salzburg Залцбург

9. Medical University of Graz Грац

10. Medical University of Innsbruck Инсбрук

Източник: QS Ranking 2022

снимка: unsplash.com
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Виенски университет - University of Vienna
Виенският университет е най-старият универси-

тет в Австрия. Основан е през далечната 1365 г. от 
херцог Рудолф IV. Университетът не само, че е 
най-старият в държавата, но и в целия немскогово-
рящ свят, както и един от най-големите в Централ-
на Европа.

Със своите 178 програми и над 45 000 активни 
студенти, учебното заведение е най-голямата и раз-
нообразна образователна институция в Австрия.

Преподавателите са над 7000 човека, като освен 
това Виенският университет е и най-голямата из-
следователска институция в Австрия. Целта му е, 
освен да поддържа широк спектър от изследвания, да 
популяризира иновативните и нови идеи на младите 
студенти и преподаватели из цяла Европа и света.

Това, с което се гордее университетът, са над 
300 Еразмус партньорства, които се използват цело-
годишно от студентите, като посещават над 130 
държави и имат повече от 10 000 лекции по света.

Виенският университет има и неофициално име 
сред австрийците. То е „Hauptuni“, което на немски 
означава „Главният университет“.

Виенски технически университет -  
Technische Universität Wien

Виенският технически университет е едно от го-
лемите висши училища във Виена.

Основан е през 1815 година като Императорски 
политехнически институт, като това е първият 
технологичен университет в немскоговоряща Евро-
па. 

Днес университетът има високо международно и 
национално признание в преподаването, така и в на-
учните изследвания и иновации. 

Виенският технически университети има цели 
осем факултета, като обхваща всичките класически 
инженерни дисциплини.

Към днешна дата университетът има около 4 500 
преподаватели и 28 хиляди студенти. 

Graz University of Technology
Техническия университет на Грац е един от пе-

тте университета в  провинция Щирия-Австрия. 
Основан е през 1811 година от Архидук Йоан Ав-
стрийски и понастоящем се състои от седем факул-
тета.

Предлага 18 бакалавърски и 33 магистърски про-
грами, от които 16 на английски, включващи цялата 
сфера на технологиите и естествените науки. Под-
готовката за докторска степен е организирана в 14 
англоезични докторски програми.

Университетът има повече от 13 000 студенти, 
като около 2000 завършват всяка година. Едно от 
предимствата на учебното заведение са съвместни-
те учебни програми с Университета на Грац.

Universität Innsbruck
Основан през 1669 г. от император Леополд I, уни-

верситетът Инсбрук (Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck) днес е най-голямото висше учебно заведе-
ние в Западна Австрия и един от най-добрите уни-
верситети в страната за икономически, хуманитар-
ни и технически науки.

Университетът предлага бакалавърски програми 
в най-различни сфери: инженерни, природни науки, ху-
манитарни, обществени науки, право, архитектура. 
Сред специалностите, които бихте могли да изучава-
те, са: електротехника, мехатроника, спортни науки, 
философия, политически науки, история на изкуство-
то, фармация. 

Предлаганите магистърски програми са 58, от 
които 14 изцяло на английски език. Сред магистрату-
рите на английски са: информатика, финанси и банко-
во дело, маркетинг, приложна икономика и др.

През зимния семестър 2020/21 г. в него са записа-
ни 28 204 студенти, от които 45 % чуждестранни. 

Тъй като немският е 
основният език на 

преподаване, се изисква 
добро владеене на езика – 

ниво С1
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С
равнително голяма и 
много разнообразна 
държава, Испания 
предлага широка гама 
от опит за студен-

тите. В зависимост от това 
къде се намирате, може да пре-
карате свободното от учене 
време в релаксиране на плажа, 
преходи в планината или снежни 
спортове. Където и да се нами-
рате, вие също имате гаранти-
рани възможности да се присъ-
едините към отличителните 
испански традиции и обичаи, от 
следобедни сиести, до късни ве-
чери, вкусни тапас и голямо 
множество фестивали.

ИСПАНИя  
материал на Кристина Пенчева

Бързи факти за страната
1. Испания е кралство. Настоящият монарх е крал Фелипе VI.
2. Студентите ще се нуждаят от средна сума от 10 800-13 200 евро го-

дишно за разходи за живот (въпреки че цифрите са по-високи в по-голе-
мите градове).

3. Таксите за обучение на чуждестранни студенти варират от 460 -  
1 150 евро (520 - 1 300 щатски долара) годишно в държавните универ-
ситети. Таксите в частните университети са много по-високи.

4. Граничи със Средиземно море, Гибралтар, Франция, Андора, Португалия 
и Атлантическия океан.

5. Наред с Франция и Мароко, Испания е една от трите страни, които 
имат както брегове на Атлантическия океан, така и на Средиземно 
море.

6. Официален език: кастилски, обикновено просто наричан испански, който 
е вторият най-често срещан език в света. Често говоримите регио-
нални езици включват баски, каталунски и галисийски.

7. Състои се от 17 региона: Андалусия, Андора, Арагон, Астурия, Страна-
та на баските, Кантабрия, Каталуния, Естремадура, Галисия, Гибрал-
тар, Ла Риоха, Мадрид, Мурсия, Навара, Нова Кастилия, Стара Кастилия 
и Леон и Валенсия.

8. Освен континента, Испания притежава Балеарските и Канарските 
острови и два автономни града в Северна Африка.

9. Населението е около 46,4 милиона.
10. Валутата е евро (€).

Най-добрите студентски градове
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Ето и някои от най-добрите 
студентски градове в  
Испания:
Мадрид

Както във всяка историческа 
европейска столица и в Мадрид 
ще намерите забързан съвременен 
живот, протичащ на фона на кра-
сива историческа архитектура. 
Един от най-големите градски 
центрове в Европа, Мадрид е ос-
новно международно средище за 
бизнес и финанси, както и е извес-
тен със своите водещи световни 
галерии за изкуство и културни 
заведения. Сред най-изявените от 
тях са трите музея на изкуство-
то, които включват така нарече-
ния „Златен триъгълник на изку-
ството“ в града. Футболните 
фенове ще познават града с от-
бора Реал Мадрид, един от 
най-титулуваните и известни 
клубове в света. Страховитата 
репутация на университетите в 
Мадрид сред работодателите 
допринася за класирането му на 
32-ро място сред най-добрите 
студентски градове в света.

В Мадрид се намират едни от 
най-добрите испански универси-
тети, включително четири, кои-
то участват в QS World University 
Rankings: Universidad Autónoma de 
Madrid (=207), Universidad 
Complutense de Madrid (223), 
Universidad Carlos III de Madrid (=351) 
и Politécnica de Мадрид (=459). Ня-
кои от най-добрите европейски 

бизнес училища също имат кампуси там, включително един от шестте 
кампуса на ESCP Europe, IE Business School, EAE Business School и ESADE 
Ramon Llull University.

Барселона
Вторият по големина град в Испания, Барселона е столицата на Ка-

талуния, регион на североизток в Испания с горда регионална идентич-
ност. Това е един от най-отличителните естетически градове в Европа, 
доминиран от дръзка модернистична архитектура и по-специално гран-
диозните творения на архитекта Антон Гауди. Като град, ориентиран 
към младежта, той е известен със своя оживен нощен живот и събития, 
като ежегодния музикален фестивал Primavera Sound. Наред с всичките си 
градски изкушения, Барселона предлага красиви средиземноморски плажо-
ве и някои от най-добрите места за сърфиране в Европа. Подобно на 
Мадрид, той също може да се похвали с един от най-известните и успеш-
ни футболни отбори в света, известен като "Барса".

Университетите в Барселона включват едни от най-високо класира-
ните в Испания: University of Barcelona (168-и в света), Universitat Autónoma 
de Barcelona (=209), Universitat Politècnica de Catalunya (=319) и Universitat 
Pompeu Fabra (=248).

Валенсия
Третият по големина град в Испания, разположен на брега на около  

350 километра южно от Барселона, Валенсия е може би най-известен с 
това, че е духовният дом на вкусната паеля. Той е и домът на масовия фес-
тивал Les Falles, където стотици гигантски кукли дефилират и след това 
изгарят, и Festival Internacional de Benicàssim, един от най-големите музи-
кални фестивали в Европа. Това е основен туристически магнит, благода-
рение на красивите си плажове, атрактивния център на града, музеите и 
Ciutat Vella (стар град) - пълен с исторически сгради и оживени барове.

Забележителните университети във Валенсия включват Universidad 
Politecnica de Valencia и Universitat de Valencia, и двата от които влизат в 
топ 600 на QS World University Rankings.

Гранада
Разположена към южната част на Испания, Гранада има подчертано се-

верноафриканско усещане, резултат от векове на мавританско управле-
ние. Най-известният пример за това наследство е забележителната Ал-
хамбра, огромен замък, който гледа към града. Гранада е основен 
студентски град с Universidad de Granada, класиран в световните 500. 
Този голям университет е домакин на над 80 000 студенти в петте си 
различни кампуса, предлагайки незабавен достъп до голяма и разнообраз-
на студентска общност. Регионалните традиции в тази част на Испания 
включват обичай да се сервират безплатни тапас с всяка поръчана на-
питка.

ИСПАНИя  
Мадрид е 

класиран на 32-ро 
място сред най-

добрите 
студентски 

градове в света

Най-добрите студентски градове
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Програми на 
английски език 

на ниво 
бакалавър също 

вече не са 
трудни за 
намиране

Севиля
Друг очарователен истори-

чески град, разположен в югоза-
падната част на Испания, Севиля е 
столицата на района на Ан-
далусия. Подобно на повечето ис-
пански градове, Севиля е известна 
със своите фестивали (най-голе-
мите са Semana Santa и Feria de 
Sevilla) и своите тапас, но градът 
е може би най-известен с това, че 
е домът на фламенко - национал-
ния танц на Испания. В съвремен-
ната епоха Севиля е известна и 
със своя спокоен, но вълнуващ но-
щен живот - така че ако искате 
да се забавлявате в ранните часо-
ве, този испански град със сигур-
ност трябва да бъде във вашия 
списък. Университетите в Севиля 
се ръководят от значителния 
Universidad de Sevilla (класиран  
551-560 в света).

Топ 10 университети в Испания
Място в 
Испания

Място в  
света Университет

1 168 Universitat de Barcelona
2 207 Universidad Autónoma de Madrid
3 209 Universitat Autonoma de Barcelona
4 223 Complutense University of Madrid
5 248 Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
6 266 University of Navarra
7 317 IE University

8 319 Universitat Politècnica de Catalunya - 
BarcelonaTech (UPC)

9 351 Universidad Carlos lll de Madrid (UC3M)
10 371 Universitat Politècnica de València

QS World University Rankings 2021

Процедура по кандидатстване
За тези кандидати, които са от европейска държава, подаването на 

заявления се извършва чрез SNUDE, Испанския национален университет за 
дистанционно обучение. Приложението, наречено solicitud de inscripcion, се 
активира през месец април. След попълване на заявлението то трябва да 
бъде отпечатано и изпратено на адреса, посочен на уебсайта. Може да 
бъдете помолени да представите копие от паспорт, лична карта или ди-
плома за средно образование заедно с молбата. Ако бъдете приети в рам-
ките на период от три месеца ще получите Credencial de Accesso. Това 
трябва да бъде изпратено до университета, в който искате да учите.

Такси за обучение
Таксите за обучение в Испания са сред най-ниските в Европа. Кандида-

тите, идващи от ЕС, плащат същите такси за обучение като местните 
студенти. За бакалавърски програми варират от 750 евро до 2500 евро 
годишно, а таксите за магистърски програми са около 1000 до 3500 евро 
годишно - което прави Испания достъпна дестинация за чуждестранни 
студенти. Частните университети определят свои собствени такси, 
които могат да достигнат до 20 000 евро годишно. Ако идвате от дър-
жава извън ЕС, таксите ви ще бъдат по-високи. За точна информация от-
носно таксите за обучение се свържете с избрания от вас университет 
или посетете уебсайта му.

Разходи за живот
Цената на живот в Испания варира в зависимост от местоположение-

то, но като цяло е лесно да се живее добре в Испания със студентски бю-
джет. Храната е евтина и качествена, и има много достъпни модни мага-
зини за дрехи. Въпреки това може да бъде скъпо да се намери настаняване 
в големи градове като Мадрид и Барселона. Ако разполагате с много огра-
ничен бюджет, можете да помислите за по-евтини градове като Вален-
сия или Севиля. И не забравяйте, че общественият транспорт в Испания 
е ефективен, така че ще можете да изпитате всичко, което страната 
може да предложи, независимо къде сте избрали да се обучавате.
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П
олша е дър-
жава в Цен-
трална Евро-
па, известна 
със своето 
богато кул-
турно и ис-
т о р и ч е с к о 

наследство, както и с красивите 
си туристически атракции. В по-
следно време обаче става все 
по-популярна и със своето обра-
зование, особено за международ-
ните студенти от Балканите. 
Какво по-точно прави Полша 
толкова привлекателна учебна 
дестинация? А как можете и вие 
да станете част от студент-
ската общност в нея? В тази 
статия отговаряме на най-чес-
то задаваните въпроси, свързани 
с образованието в страната.

ПОлшА
материал на Жени Янева
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В Полша има близо  
400 висши учебни 

заведения, в които следват 
над 1,1 милиона души от 

цял свят

Висшето образование в 

все по-атрактивен избор за всеки 
международен студент

сн
им

ка
: f

re
ep

ik
.co

m
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Студентският 
живот в Полша е 

по-достъпен 
финансово в 

сравнение с този в 
други европейски 

страни

Защо да учите в Полша?
В Полша има близо 400 висши 

учебни заведения, в които след-
ват над 1,1 милиона души от цял 
свят. Причината за тази внуши-
телна статистика са специално-
стите в полските университети, 
които в повечето случаи са пред-
лагани както на полски, така и на 
английски език. Дипломите, изка-
рани в държавата, могат да от-
ворят врати към най-добрите 
компании в света, понеже много 
програми (като например меди-
цинските) са двойно акредитира-
ни с чуждестранни институции. 
Това позволява провеждането на 
учебни обмени със страни от Ев-
ропейския съюз и извън него, и уле-
снява създаването на връзки в съ-
ответната сфера на развитие. Не 
на последно място, централното 
местоположение на Полша и до-
брата ѝ транспортна инфра-
структура правят пътуването из 
цяла Европа изключително дос-
тъпно. 

Затова порталът Study Finder 
(https://study.gov.pl/studyfinder) e 
разработен с цел всеки междуна-
роден студент с интерес към обу-
чението в страната да намери 
програма спрямо своите лични из-
исквания. Непременно го посете-
те преди да решите къде да след-
вате – подобно на повечето 
държави в Централна Европа, 
Полша може да се похвали с добро 
образование във всяка институ-
ция. Поради тази причина резул-
татите от търсенето ви 
най-вероятно ще предлагат ка-
чествено обучение дори и да не са 
поместени в световните класа-
ции.

Какво да учите в Полша?
Полските университети спе-

циализират в най-различни сфери. 
Затова със сигурност ще можете 
да намерите подходяща за себе си 
програма в тях, без значение от 
какво се интересувате. Ако иска-
те да се развивате в инженер-
ството обаче, то тогава образо-
ванието в тази държава е 
перфектно за вас. Университети-
те ѝ дължат отличната си репу-
тация на специалности като еко-
логично и строително 
инженерство, енергетика и маши-
ностроене. Други популярни сред 
кандидатите програми са счето-
водството, мениджмънта, иконо-
миката, международните отно-
шения и компютърните науки.

Как се кандидатства?
За конкретен отговор на този 

въпрос проверете уебсайтовете 
на университетите, от които се 
интересувате. При необходимост 
можете да се свържете и директ-
но с техните офиси за канди-
дат-студенти, за да научите по-
вече за документите, крайните 
срокове и всичките детайли около 
началото на учебната година. За 
прием в бакалавърски програми от 
вас най-вероятно ще се изискват:

 ■ попълнен апликационен формуляр;
 ■ дигитално копие на документ за 
самоличност;

 ■ диплома за средно образование;
 ■ сертификат за владеене на ан-
глийски/полски език;

 ■ мотивационно писмо/препоръка;
 ■ официални преводи на всички до-
кументи, които не са предоста-
вени на полски или английски език.

Къде да учите в Полша?
Учебните заведения в Полша са толкова много на брой, че може да се 

затрудните при избора в кои да подадете документи. Най-лесният начин 
да вземете решение е да се доверите на световните класации – все пак 
те дават ясна представа кои дипломи са най-ценени на работния пазар. 

Място в света Име на университета

308 University of Warsaw

=309 Jagiellonian University

501 - 510 Warsaw University of Technology

801 - 1000 AGH University of Science and Technology

801 - 1000 Adam Mickiewicz University, Poznań

801 - 1000 Cracow University of Technology (Politechnika 
Krakowska)

801 - 1000 Gdańsk University of Technology

801 - 1000 Lodz University of Technology

801 - 1000 Nicolaus Copernicus University

801 - 1000 Poznań University of Technology

Източник: QS World University Rankings 2022

Образователните органи в Полша са наясно, че много фактори играят 
роля при избора на учебна дестинация. Такива са например видът на уни-
верситета (изследователски или приложен), финансирането му (държавно 
или частно) и местоположението му (в голямо или малко населено място). 
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Какво ниво на език ви е необходимо? 
За обучение и на английски, и на полски, ви е необхо-

димо минимум ниво B2. Повечето университети в Пол-
ша приемат най-популярните сред българските уче-
ници сертификати за първия език – CAE/CPE, IELTS и 
TOEFL. За всеки случай можете да проверите изисква-
нията на харесаните от вас учебни заведения, защото 
не е изключено някои програми да не признават вашия 
документ или да искат ниво C1/C2. 

Немалко университети в Полша предлагат интен-
зивен курс по полски за чужденци, за да могат те след 
една академична година да следват в програма на ези-
ка. Разбира се, не е нужно човек да се е записал в специ-
алност на полски, за да посещава езикова школа – мно-
го хора в английски програми също учат полски с цел да 
улеснят ежедневния си живот в  държавата.

Какви са таксите за обучение?
Редовното обучение в държавните институции е 

безплатно както за всички жители на Полша, така и за 
гражданите на Европейския съюз. Но това условие се 
отнася само за програми на полски език, което е и при-
чината много интернационални студенти да предпо-
читат да платят за една година езикова подготовка 
вместо за три години бакалавърска програма на ан-
глийски. Цената на един курс по полски е ориентиро-
въчно 2000 евро за една академична година.

Частните университети сами определят таксите 
си за обучение. Студентите в тях най-често плащат 
между 2000 и 6000 евро на година за бакалавърски 
програми. Магистрите в повечето случаи са в същия 
ценови диапазон. Единствено изключение правят MBA 
програмите, които струват между 8 000 и 12 000 
евро на година. 

Какъв е стандартът на живот?
Студентският живот в Полша е по-достъпен фи-

нансово в сравнение с този в други европейски страни. 
1500 полски злоти (около 330 евро) могат да са напъл-
но достатъчни за един месец издръжка. Имайте пред-
вид, че цените се променят спрямо града, в който 
следвате – столицата и туристическите градове са 
значително по-скъпи. 

Въпреки това Варшава оглавява класациите на QS 
за най-изгодни градове за студенти. С малко повече 
късмет можете да си намерите общежитие за едва 60 
евро на месец, да отделяте по-малко от 2 евро на ден 
за ядене и дори да посещавате кино за 2,50. Как ще из-
глеждат финансите ви до голяма степен зависи от вас, 
но е безспорно, че в Полша няма да имате затруднения 
да спазвате дори и най-ограничения бюджет.

В таблицата по-долу можете да видите ориенти-
ровъчните суми, които студентите в Полша харчат 
за един месец. 

Разходи Цена 
(PLN)

Цена 
(EUR)

Студентско  
общежитие 400 - 600 90 - 140

Обществен 
транспорт 50 - 60 11 - 13

Здравна осигуровка 40 - 60 9 - 13

Сметки за телефон, 
интернет и телевизия 80 - 100 17 - 22

Храна 700 - 900 150 - 200

Забавления 150 - 200 35 - 45

Средна стойност на 
разходите за месец

1500 - 
2000 330 - 430

Източник: https://study.gov.pl/cost-living-poland 

И за финал, какво казва една българска  
студентка, която учи във Варшава:

Ако можете да си го позволите, излезте от Източна 
Европа. Колкото по на Запад, толкова по-добре. Полша е 
приятно място и образованието е добро, но системата 
е същата като в България. Ще получите адекватно об-
разование, но структурата и начинът на преподаване 
са по-добри в по-либералните западни висши учебни 
заведения. Но ако това не ви пречи и отидете в Полша, 
ще спестите доста пари. Цените са си български. В са-
мата страна има какво да се види – замъци, красиви 
къщи, музеи. Храната прилича на българската в много 
отношения, но се пригответе да ядете много пирожки. 
В политическо отношение страната е консервативна 
– много консервативна, също така и много католическа, 
но и двете не пречат особено, когато си студент и си 
гледаш работата. Варшава е интересен град. Всичко е 
строено след Втората световна война, когато градът 
е бил изцяло сринат, и затова стилът е много интере-
сен микс между репродукции на стари сгради, комунис-
тическо строителство (пригответе се да живеете в 
панелка) и модерни, светли стъклени сгради. Улиците са 
широки и градът е устроен за удобство на колите, не 
за пешеходците. Най-добрият градски транспорт са 
трамваите, които стигат навсякъде и пътуват срав-
нително бързо. Има и метро. Ако можете, намерете 
квартира в Мокотов, спокоен квартал, от който лесно 
се стига до повечето други части на града, особено в 
центъра. Поляците са мили, но не очаквайте да ви раз-
берат на английски. Шансовете с български са по-добри. 
Като цяло: 6/10. На Запад е по-хубаво, но ако искате 
приличен бакалавър на прилична цена в приличен град с 
прилични хора – Варшава е вашето място. 
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Кандидатите от 
България през 

юни са били едва 
520, почти четири 
пъти по-малко от 

предходната 
година, когато 

1870 българи са 
кандидатствали

материал на Юлия Кошаревска

Колко студенти от България са кандидатствали  
тази година?
Спадът на броя на кандидат-студенти от България е най-голям - 72% са 
кандидатствалите тази година. 68% по-малко пък са бъдещите студен-
ти от Латвия и 65% - от Румъния. Спадът в страните от Западна Ев-
ропа е значително по-малък – кандидатите от Испания и Германия на-
пример са с по 33% по-малко.

Кандидатите от България
Кандидатите от България през юни са били едва 520, почти четири 
пъти по-малко от предходната година, когато 1870 българи са канди-
датствали. Тази година 240 от кандидатурите са от мъже, а 280 от 
жени.
През януари беше крайният срок за кандидатстване за повечето уни-
верситети, но желаещите да учат в Оксфорд или Кеймбридж трябваше 
да изпратят документите си още през октомври. Статистиката от 
кандидатстването тогава показва, че 90 българи са кандидатствали за 
двата най-елитни университета на Острова - почти два пъти по-малко 
от предната година, когато те са били 170.

72% по-мАлко  
БългАрИ СА кАндИдАТСТвАлИ дА СледвАТ във  

велИкоБрИТАнИя

О
громен спад в броя на европейците, кандидатствали да следват бакалавърски степе-
ни във Великобритания, се наблюдава тази година, а понижението е най-голямо сред 
българските студенти. 
Статистика, обобщаваща броя на кандидатите за бакалавърски степени до юни, 
беше публикувана от UCAS, институцията, отговорна за приема на студенти в стра-
ната. Според информацията едва 28 400 студенти от Европейския съюз са канди-

датствали за учебната 2021/2022 година. За сравнение през изминалата година броят им е бил 49 
650. Най-голям е спадът на кандидати от източна Европа.
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Статистиката от 
кандидатстването 
тогава показва, че 

90 българи са 
кандидатствали 

за Оксфорд и 
Кеймбридж - 

почти два пъти 
по-малко от 

предната година, 
когато те са  

били 170

Ефектите от Брекзит
Спадът не е изненадващ, предвид 
Брекзит и увеличението на такси-
те за следвана на европейски сту-
денти, и спирането на достъп до 
държавно финансиране чрез про-
грамата Student Finance. Промени-
те влизат в сила за първи път 
през настъпващата учебна година, 
за това и спадът е толкова осеза-
ем чак няколко години след рефе-
рендума, на който Великобрита-
ния реши да излезе от Европейския 
съюз.

Какво мислят бъдещите  
студенти?
Проучването Brexit temperature 
check от февруари тази година 
показва, че потенциалните въз-
можности за намиране на работа и 
приветливата среда са два пъти 
по-важни за кандидат-студенти-
те отколкото притеснения свър-
зани с корона вирус. Цената и ка-
чеството на обучение пък са 
двата най-важни критерия при 
избирането на дестинация за обу-
чение в чужбина.

Повишените такси за следване и 
стандарт на живот притесняват 
72% от бъдещите студенти. По-
вече от половината студенти се 
притесняват и от администра-
тивните процеси, като например  
визови такси. 45% се страхуват, 
че животът и културата във Ве-
ликобритания ще станат по-мал-
ко атрактивни след като всички 
последици от Брекзит станат ре-
алност. 

47
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Кандидат-студентите се притесняват и от вероятността да имат 
по-малко възможности след като завършат образованието си във Вели-
кобритания - един от тревожните факти е,  че ще са им необходими визи, 
за да останат в страната след дипломирането си, за разлика от досега, 
когато нямаше подобни изисквания. Една трета от кандидатите пък се 
страхуват, че качеството на образованието може да падне - Великобри-
тания вече не е част от програмата Еразъм, спират се и други европей-
ски програми, които до сега финансираха изследователска дейност в 
страната; освен това се очаква в следващите години да намалее и броят 
на преподаватели от страни-членки на Европейския съюз, които в момен-
та са движеща сила на много катедри във Великобритания.

Какви са новите правила?
От тази година студентите от Европейския съюз, които пристигат в 
страната за първи път, ще заплащат по-високи такси за обучение и няма 
да имат право на студентски заем. Ако вече живеете във Великобрита-
ния и имате статут на уседналост, ще може да се възползвате от ста-
рите условия. 

Размерът на таксите за обучение в Англия зависи както от университе-
та, в който се обучавате, така и от специалността, която сте избрали. 
Обикновено те се движат между 10 хиляди и 30 хиляди паунда годишно. 
Очаква се някои университети да предлагат стипендии за европейски 
студенти. Проучете дали университетите, които сте избрали, са сред 
тях.

До момента студенти от страни от Европейския съюз заплащаха около 9 
хиляди годишно и имаха право да кандидатстват за студентски заем, 
който да започнат да изплащат едва след като започнат да работят и 
изкарват добра заплата.

Какво означава това за университетите?
Много университети вече са в затруднена финансова позиция заради спа-
да на чуждестранни студенти в следствие на световната пандемия. 
Промените в правилата за прием на студенти от Европейския съюз също 
ще се отрази негативно на много висши учебни заведения. 

По-високите такси за студенти от страни-членки на ЕС, разбира се до 
някъде ще компенсират значителния спад в броя на студентите. Това 
обаче далеч няма да е достатъчно за повечето университети. 
За всеки випуск повечето университети ще загубят около 1.6 милиона 
британски лири. Победителите тук безсъмнено са Оксфорд и Кеймбридж, 
които се очаква да получат повече от 8 милиона паунда за всеки випуск.

Международните студенти се увеличават
В същото време броят на студенти от страни извън ЕС, желаещи да 
учат във Великобритания се е увеличил, достигайки своя най-висок брой в 
последните 10 години (периода, за който данните са достъпни на сайта 
на UCAS) – 102 000, в сравнение с 89 130 през 2020 година).

Източник за информацията:  

UCAS Undergraduate Statistics and Reports - 2021 Cycle Applicant Figures - 30 June Deadline
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Открих, че 
Нидерландия, и 
по-специално 

Noord-Brabant,  
е известен като 
“The Brain port 

region”, или 
“там където са 

мозъците”

Йордан Бакалов 
е роден в Сливен, живял е в Стара Загора след това в 
София, а сега и в Айндховен, Нидерландия. 

...
мечтая да се върна в България  
и да развивам високотехнологичен 
бизнес

интервю на Десислава Пенчева
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Г-н Бакалов, моля 
представете се, разка-

жете къде сте завърши-
ли средното си образова-

ние. Споделете кратко за 
семейството, от което про-

изхождате?
Здравейте, казвам се Йордан Ба-

калов, роден съм в Сливен, но съм жи-
вял в Стара Загора до 14-годишна 
възрзаст, след това в София, а сега и 
в Айндховен, Недерландия. Роден съм 
в българско семейство, майка ми е 
учител по английски език, а баща ми 
се занимава с геодезия. Имам и 
по-малка сестра, която също е сту-
дент тук, но в съседен град. Искам да 
благодаря на родителите си, без кои-
то нито аз, нито сестра ми щяхме да 
сме там където сме. Както споменах, 
бях на 14 години, когато започнах да 
уча в Националната природо-мате-
матическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ 
в София, паралелка Химия. Там живеех 
на общежитие и свикнах със сту-
дентския живот.

Кои бяха любимите ви предмети?
Понеже живеех сам от малък, не бях 

от най-послушните ученици заради 
свободата, която имах. Въпреки това 
си имах любими предмети. Естестве-
но, химията ми харесваше, матема-

тиката, историята. В началото не 
харесвах физиката и биологията, но 
дойдоха млади учители, които про-
мениха представите ми. 

Как избра специалността, която 
да учиш? Беше ли запознат с ка-
риерните възможности след за-
вършване на тази специалност?

Не беше лесно да си избера спе-
циалност, която да следвам, тъй 
като осъзнавах тежестта на този 
избор. В началото исках да се зани-
мавам с химия, но установих, че 
няма толкова добра възможност за 
кариерно развитие на такива спе-
циалисти в България, а и много мои 
приятели, които вече учеха висше 
в България, не се изказваха ласкаво 
за обучението, и аз ставах все 
по-скептичен. Реших да се разровя 
и открих много интересна магис-
търска специалност в Австрия - 
Бионика, която съчетава биология 
и роботика. Реших, че НПМГ ми е 
дало достатъчно добра база от 
знания по биология, за да мога да се 
съсредоточа върху роботиката. 
Преди да избера със сигурност, 
проучих нещата и разбрах, че дори 
да не завърша Бионика, като мега-
троник инженер възможностите 
са хиляди. 
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Как се спря на конкретния университет, кои бяха кри-
териите ти за избор? Гледа ли световните и европей-
ски класации? 

На Fontys University of Applied Sciences се спрях след като 
разгледах различни класации на регионите в Европа по тех-
нологична напредналост. Открих, че Нидерландия, и по-спе-
циално Noord-Brabant,  е известен като “The Brain port 
region”, или "там където са мозъците”. Разгледах универси-
тетите в Айндховен и видях, че имат ”Applied science” спе-
циалности, което трябваше да проуча и стигнах до извода, 
че това са такива специалности, които се съсредоточават 
върху проекти и практически знания повече отколкото 
върху теория. Това ме заинтригува, понеже доколкото знам 
в България е основно суха теория и материалната база за 
практика е много зле. Открих, че има и други хора от моето 
училище, които искат да учат в същия университет и за-
едно с тях кандидатствахме.

В какво се състоеше процедурата по кандидатстване? 
Кое те затрудни най-много в процеса?

Кандидатстването беше много лесно - изисква се само 
сертификат по английски и Диплома за завършено средно 
образование. Преди да вляза в университета нищо не ме 
затрудни.

Адаптира ли се бързо в новата среда?
Да, по-бързо от очакваното. Средата е много мултикул-

турна, но има много българи. Дори понякога се шегуваме, че 
ще превземем Айндховен и ще го направим български град, а 
после и цялата провинция.

Оправдават ли се очакванията ти до момента?
Когато дойдох тук не знаех какво да очаквам, не знаех 

колко по-различно е в университета от училище, но за ка-
чеството на образованието мога да кажа, че смятам, че е 
по-добро от това на мои връстници, които учат подобни 
специалности в България, а и други.

Как протича учебният процес? Какви са преподавате-
лите? 

Преподавателите са от различни държави както сту-
дентите и преподават на английски. Всеки си има собствен 
стил и минава известно време докато се нагодиш към всич-
ки. Учебният процес е много различен от училище, доколко-
то знам е по-различен и от този в България. Тук философия-
та им е „да хвърлят студентите в дълбокото“ и ако 
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изплуваш, продължаваш нататък, ако не - изпадаш. Наис-
тина е така, започнахме над 60 души в моята специал-
ност, а сега сме под 20.

Как е организиран процесът на обучение в момента на 
световната пандемия от Covid-19? 

По мое мнение сега качеството на образованието падна, 
защото всички лекции и упражнения са онлайн. За щастие 
тази година аз нямах леции, а само стажове и проекти, но 
миналата година беше много трудно. Сега ни информират 
ежеседмично за ситуацията. Университетът е отворен, 
ако искаш да го посещаваш, но не се провеждаха учебни за-
нятия до началото на май, когато разхлабиха мерките.

Как биват оценявани студентите (чрез проекти, из-
пити, курсови работи, изпит в края на семестъра)?

Всичко от изброеното. Но тук семестрите са разделени 
на два блока и изпитите са в края на всеки блок, така се 
получават общо 4 изпитни сесии за година. Обикновено 
предметите са разделени на две части - теория и прак-
тика. Теорията се състои от лекции и съответно изпит, а 
практиката от упражнения, на които сам или в група от 
двама правите симулация, прототип, софтуер или нещо 
друго в зависимост от предмета, когато всичко работи се 
пише протокол за заданието от дадената седмица. На-
края всички задаия трябва да работят и документите да 
са изрядни, за да минеш. Всеки предмет носи определен 
брой кредити, които за да получиш трябва да вземеш и 
изпита и практиката без значение от оценката. И това не 
е всичко, имаме други предмети, в които няма практика, но 
трябва да направиш портфолио или план, или да напишеш 
рипорт или друг документ. Всеки блок има и групов про-
ект, който симулира работната среда в компания. В тези 
проекти студентите са абсолютно сами естествено, мо-
гат да задават въпроси, но няма преподавател, който да 
ти помогне или да го направи вместо теб 

След завършване имаш ли намерение да се върнеш в 
България? 

Да, обичам България, всичко в родината ни е по-хубаво, 
освен управлението, колкото и клиширано да звучи. Меч-
тая да се върна в България и да развивам високотехнологи-
чен бизнес.
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Н
езависимо дали ще прекарате три-четири години, следвайки в чужда държава, или само няколко месеца, от 
вас зависи дали ще извлечете максимално много от престоя си там.
Обучението в чужбина ви дава невероятната възможност да научите изключително много не само по специ-
алността, която сте избрали, а и за чуждата култура, особеностите на езика, а и за вас самите. Дори и само 
няколко месеца прекарани в тази нова среда могат да променят начина, по който мислите и виждате света 

около вас.  Но времето прекарано в толкова вълнуваща обстановка може да премине изключително бързо. За това е важно 
да се възползвате от всички възможности, които обучението в чужбина ви предоставя. Ето няколко съвета, които да ви 
помогнат да направите престоя си спокоен, интересен и запомнящ се.

материал на Юлия Кошаревска

Подгответе се преди да заминете
Проверете какви документи са ви необходими и ги подгответе макси-
мално рано. Това ще бъде изключително полезно, ако нещо се обърка - а 
вероятността това да стане е голяма. Говорете и с познати, които 
вече учат на мястото, на което отивате, за да разберете повече за ме-
сечните разходи, намирането на квартира, как да потърсите лекарска 
помощ, ако се наложи, и как да стигнете от летището до мястото, на 
което ще отседнете.

Поставете си цели
Независимо дали искате да усъвършенствате езика си или да се концен-
трирате върху специалността, която изучавате, не забравяйте, че ос-
новната причина, поради която сте там е за да учите. Разбира се, това 
не означава, че не може да се забавлявате, но помнете, че това преди 
всичко е възможност да придобиете нови знания и умения, които да ви 
служат в бъдеще и ще ви помогнат да развиете кариерата си. 

Поставете си цели за това какво искате да научите, кого искате да 
срещнете и какво искате да опитате. Така ще се уверите, че не изпуска-
те нищо, дори и времето ви в новата страна да е ограничено.

Потопете се в новата култура
Освен езика е важно да опознаете и културата, на мястото, на което 
живеете. Намерете книги, филми, храна и музика, които ще ви позволят 
да разберете по-добре местните. Проучете известните писатели, из-
пълнители, инфлуенсъри и телевизионни програми в страната, в която 
ще следвате, още преди да заминете.

Независимо дали 
искате да 

усъвършенствате 
езика си или да се 

концентрирате върху 
специалността, която 

изучавате, не 
забравяйте, че 

основната причина, 
поради която сте там 

е за да учите

кАк дА Извлечем мАкСИмУмА  
оТ оБУченИеТо СИ в чУжБИнА?
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Отидете с отворено съзнание и се опитайте да на-
мерите позитивното във всяка ситуация. Това ще на-
прави престоя ви и сблъсъка с различни ситуации мно-
го по-приятен. Важно е да се отървете от всички 
стереотипи, които може би имате относно новия ви 
дом. Отпуснете се, бъдете любопитни и скоро ще ви-
дите, че много от предразсъдъците, които имате, не 
са верни. Старайте се да избягвате фразата ‘Да, но в 
България това го правим по друг начин’, ами се насла-
дете на момента.

Наблюдавайте местните
Ако не сте сигурни как да се държите в дадена ситуа-
ция, огледайте се наоколо и копирайте това, което 
правят местните. Проучете традициите и неписани-
те правила на страната, в която ще живеете, и ги 
спазвайте.

Помислете и за това какви български традиции и осо-
бености ще вземете със себе си и разкажете за тях на 
новите ви приятели. Не забравяйте например, че в 
България кимаме за “да” и “не” наобратно на повечето 
страни, така че не се учудвайте, ако не ви разбират.

Научете нови неща
Бъдете отворени и любопитни и не изпускайте въз-
можност да научите и опитате нови неща. От това 
как да приготвите някой местен специалитет до по-
сещение на забележителност или разходка в планина-
та - всички тези изживявания ще ви обогатят и ос-
тавят незабравими спомени. Ако казвате ‘да’ на 
всички тези нови неща, ще се приберете с нови позна-
ния и умения, които ще може да споделите с близките 
си.

Справете се с носталгията
Чувайте се често с роднини и приятели. Споделяйте 
им какво се случва при вас и се интересувайте от но-
востите вкъщи. Но в същото време не забравяйте да 
отделяте време за новите ви приятели и новата 
обстановка - има толкова нови неща, които ви пред-
стои да откриете, а ако програмата ви е пълна с въл-
нуващи изживявания, вероятно няма да ви остане вре-
ме за носталгия. 

Разширете социалния си кръг
Когато учите в чужбина е много естествено да завър-
жете приятелства с други международни студенти, 
защото всички вие минавате през същото и се 
сблъсквате с новата култура за първи път. Още 
по-лесно е да останете в зоната си на комфорт и 
всичките ви приятели да са българи - така дори няма 
да трябва да говорите друг език, а и ще имате толко-
ва много общи неща!

Но не пропускайте да намерите приятели и от стра-
ната, в която живеете. Така ще успеете да разберете 
по-добре културата, да усъвършенствате езика си, а 
и да посетите места и да опитате неща, за които 
иначе сигурно нямаше да разберете. 

Учете!
Със сигурност ще има моменти, в които имате много 
за учене, България ви липсва и не ви се занимава с нищо. 
Но дори и в тези моменти, не забравяйте, че сте там, 
за да учите. Отидете в библиотеката сами или с при-
ятели и просто започнете от някъде -  това често е 
най-трудната стъпка!

Намерете книги, филми, храна и 
музика, които ще ви позволят да 

разберете по-добре местните
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В 
разгара на лятото и най-горещи-
те дни от годината много хора 
си мечтаят да се пренесат от 
работното място на някой прох-
ладен плажен бар, да пият студе-
ни коктейли и да се забавляват с 
приятели. Обаче всеки понякога 
иска да разнообрази мястото, 
което ще посети като опознава 

нови и нови дестинации по целия свят. По-надолу ще 
видите едни от десетте най-добри плажни барове в 
света, които със сигурност си заслужава да посети-
те. 

10. Shimmy Beach Club, Кейптаун, 
Южна Африка

Разположен в пристанището в Кейптаун, с плани-
ната на заден план, Shimmy Beach Club предлага набор 
от барове, басейни и слънчеви петна. Безкрайният 
плувен басейн се намира само на метри от океана, а 
палубата на басейна разполага със собствен 13-мет-
ров бар, където можете да наблюдавате кораби, кои-
то влизат и излизат от пристанището. Морето 
край Кейптаун е дом на редица диви животни, които 
също можете да видите от този бар.

материал на Кристина Пенчева

10-те най-добри 
плажни барове 
в света

9. Purobeach, Тиват,  
Черна гора

Снимките на този бар показват, че той е просто 
зашеметяващ и се намира на мини полуостров в сре-
дата на Порто Черна гора, със собствен изглед на 
180 градуса.

С редица вътрешни и външни барове, басейн и 
дори масажи се предлагат в бара, който също има 
собствен частен кей, така че гостите, пристигащи с 
лодка, могат да се закотвят непосредствено до 
Purobeach. 
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8. Flora-Bama Lounge, 
Pensacola, Флорида, 
САЩ

Това е много повече от бар на 
плажа, който отворя врати през 
1964 г. и нявсякъде има изписано 
„Spring Break“. Мисията на този 
бар е да бъдат винаги отзивчиви и 
чувствителни към човешкото 
достойнство на другите, да от-
дадат еднакво уважение на всички, 
които влизат във Flora-Bama, оч-
аквайки същото в замяна.

Има и ежегодно състезание по 
хвърляне на кефал, което се про-
вежда на плажа пред бара всеки 
април.

7. The Watering Hole, 
Корнуол, Англия

Барът The Watering Hole се на-
мира на плажа Perranporth на за-
падното крайбрежие на Корнуол. 
Не до плажа или близо до плажа, 
или дори само до него, а точно на 
него, което според бара го прави 
„единствен по рода си“. Освен пи-
тие, в бара има музика, храна и 
спорт с редовни състезания по 
плажен крикет и таг по ръгби, или 
можете да седнете на плажа и 
просто да гледате вълните, ако 
предпочитате нещо малко по-спо-
койно.

6. Barasti, Дубай,  
Обединени арабски 
емирства

С изглед към Арабско море, за 
бар Barasti Beach се казва, че е на 
един хвърлен камък от плажа. 
Предлагайки всичко, от закуска до 
коктейли, както и спортни заба-
вления с телевизори, това е сти-
лен бар с „непринудена и спокойна 
парти атмосфера през нощта”.

5. Tabon Te Keekee,  
Северна Тарава,  
Кирибати

Този бар се намира в семейна 
ваканционна дестинация с тради-
ционни сламени бунгала и кристал-
но чиста вода. Можете да лежите 
в хамак, а след това да се претър-
колите във водата, за да плувате. 
Това е страхотно изглеждащ пла-
жен бар.

4. The Beach Pavilion, 
остров Хейман

Почти изглежда, че не би било 
правилно списък с плажни барове да 
не включва такъв от Австралия, но 

този бар на остров Хейман опреде-
лено заслужава своето място. The 
Beach Pavilion предлага перфектна-
та обстановка за наслада от сту-
дена бира, страхотна текила или 
освежаваща чаша австралийско 
вино, докато се наслаждавате на 
спиращата дъха гледка към искря-
щото Коралово море.

3. Ty Coch Inn, 
Porthdinllaen, Уелс

Ty Coch Inn гледа към пясъците 
на Porthdinllaen в Северен Уелс и не 
може да бъде достигнат с кола. 
Kръчмата отваря като жилище за 
свещеници през 1823 г., преди да 
отвори врати като хан през 1842 
г. До него може да се стигне само 
като се измине близо една миля 
през плажа или през голф игрище 
на върха на носа.

61-годишната хазяйка Бриони 
Макмилан заяви пред The Daily 
Telegraph: „Бях изненадана и раз-
вълнувана - това е хубаво призна-
ние. За да го поставите наравно с 
някъде като Ямайка, няма да сбър-
кате наистина. "

2. Badeschliff, Берлин, 
Германия

Може да е изненадващо да от-
криете плажен бар в Берлин, кой-
то е на около 200 километра от 
брега, но плаващият „плаж“ на гра-
да се превърна в огромна атрак-
ция. С пясъчен плаж и бар на от-
крито, Badeschliff привлича 
местните жители и посетители-
те. Освен че предлага плаж през 
лятото, барът през зимата пред-
лага две сауни, отопляем басейн и, 
разбира се, бар.

1. Pelican Bar, Негрил, 
Ямайка

Може би е подходящо, че 
най-добрият плажен бар в света 
принадлежи на Ямайка, което може 
да се счита за идеалното тропи-
ческо място. Бар Pelican се намира 
на километър от брега и се със-
тои от барака в океана и е чудес-
но място за пиене и наслада на из-
ключително пресните морски 
дарове.

изненадващо е да 
откриете плажен 

бар в Берлин, 
който е на 200 
километра от 

брега
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Истината е, че с 
любов и позитивно 
мислене се решава 
всеки проблем, но 

знам, че все още не 
всеки го разбира

евА:  
мисията ми е да  
подкрепям хора,  
животни и каузи

Здравей, Ева. Ти си може би една 
от най-позитивните певици. Как 
успяваш да постигнеш такава 
хармония?

Аз съм си НАЙ-позитивната и 
това даже често учудва и дразни 
околните, които не съумяват как 
го постигам. Родена съм в пре-
красно семейство и съм отгледана 
в мир и любов. Научих се да проща-
вам дори и на враговете си и да се 
радвам на най-малките неща!

Всяка сутрин БлагоДаря, че съм 
будна и че съм част от този вели-
колепен свят! Когато се концен-
трира върху тези неща, всеки чо-
век може да постигне спокойствие 
на душата и щастлив живот, не-
зависимо къде се намира в момен-
та! 

Интересно е дали няма и някои 
неща, които да те натъжават. 
Как се справяш с тях?

Разбира се, аз съм човешко съ-
щество и много неща ме натъжа-
ват - световните проблеми, свър-
зани със здравеопазването, глада и 
дори мисълта за война. Истината 
е, че с любов и позитивно мислене 
се решава всеки проблем, но знам, 
че все още не всеки го разбира. На 
мен лично, това ми помага във вся-
ка ситуация.

Разкажи ни как започна да се  
занимаваш с музика. Какво си  
завършила? 

Още от 3-годишна пея в група 
“Смехорани”. След това 12 години в 
детския радиохор на Българското 
Национално Радио. Завършила съм 

интервю на Борислав Борисов
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Музикалното 
образование е всичко 
за мен! Смятам, че е 
истински важно за 

хората, които 
професионално се 
захващат с музика
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се обожаваме! Не бих казала, че е просто добро съвпа-
дение на зодии - хаха, по-скоро перфектно възпитание 
и силна химия. Тайната е, че родителите на моите ро-
дители са възпитавани в любов и уважение и това са 
предали и те на децата си след това. И така се полу-
чава една силна любовна верижка във вечността!

Какви нови проекти предстоят пред теб?
Наблюдавайки какво се случва по света, стигнах до 

собствен извод, че мисията ми е да ПОДКРЕПЯМ. Да 
подкрепям хора, животни, каузи. Светът се променя 
рязко, искаме или не и не ни остава нищо друго освен 
да се адаптираме и да вървим напред с него! Новата 
ми песен “Искам те сега” беше лека лятна песничка, 
част от 2-рия ми музикален албум “EVA 2”, докато не 
направихме видеото към нея. Сега, за който все още не 
го е изгледал, няма да издавам подробности, но клипът 
е в подкрепа на младите и техния личен избор в любо-
вен план. От тук нататък реших, че всяка моя песен 
ще застава зад кауза и ще носи послание. Поне това 
мога лесно да подаря от себе си, а нуждаещи се да 
чуят и усетят тази подкрепа са все повече! 

В края на месец август ще излезе песента ми “Още 
те обичам” с най-нежния ми и красив видеоклип досе-
га! Нея посветих на любим човек, който вече не е до 
мен, но с послание към абсолютно всички хора: ОБИ-
ЧАЙТЕ СМЕЛО И ГОВОРЕТЕ ЗА ТОВА. Не си губете 
времето в излишни страхове! Говорете с човека, ко-
гото обичате и ако не е взаимно не страдайте, а бъ-
дете щастливи, че истината е с вас и не сте изгуби-
ли повече ценно време в тревоги, а можете да сте 
спокойни, че каквото е за вас ще ви намери, защото 
сте СМЕЛИ да го разберете!

Завърши интервюто с любим музикален цитат.
“И под небе с изгряващи звезди, под влюбения за-

лез над морето. Разбрах, че още ме боли. Разбрах, че 
още те обичам!” - EVA - Още те обичам 

музикалното училище в София и съм магистър „Поп и 
джаз пеене“ в Националната музикална академия “Проф. 
Панчо Владигеров”. Свирила съм на флейта и на пиано. 

Музикалното образование е всичко за мен! Смятам, 
че е истински важно за хората, които професионално 
се захващат с музика. Дава самочувствие и реална 
представа затова, къде се намираш и колко точно са 
възможностите ти! 

Ти си една от тийн-идолките в България.  
Как успяваш да привлечеш такава млада  
аудитория на своя страна?

На 19 години издадох първата си песен “Повярвай в 
мен”. Повлияна от изкуството и продукцията на Уолт 
Дисни и забавното ми детство, творчеството ми и 
до днес е пъстро, свежо, позитивно, наситено с поло-
жителна енергия и любов! Това привлича първо 
най-малките и тези с чисти и запазени детски души! 
След това, разбира се, станах любимка и на техните 
родители, защото видяха, че съм правилният, позити-
вен пример за техните деца. И така с времето, както 
аз, така и моята аудитория порастваме заедно, но ви-
наги с добрия пример напред!

Освен с музика, занимавала ли си с нещо друго?  
Изглеждаш много артистична. 

Благодаря ти за думите! Артистична съм по рож-
дение и обожавам работата си! Играла съм в мюзикъла 
“Кабаре” в Музикалния театър, безброй детски и 
постановки за пораснали в повечето Софийски теа-
три. Участвала съм в 4 онлайн сериала, които всеки 
може да намери в интернет: #КИФЛА, #EVA, Апарта-
мент 404 и Салонът. Снимала съм се в безброй рекла-
ми, музикални видеоклипове, епизодични роли в българ-
ски и чужди сериали, филмови продукции и онлайн 
рекламни кампании. Била съм модел на ревюта в Sofia 
Fashion Week и фото модел на популярни дизайнери 
като София Борисова, Мира Бъчварова. Част съм от 
ангелите на MEGZ - Миглена Каканашева, с които има-
ме заснети 4 сезона на InstaQueen & TopQueen. Снимам 
за NL For You, XO Boutique и много други. Певица, ак-
триса, модел и инфлуенсър!

Много млади хора искат да пробият с музика.  
Доста често им се повтаря да не се отказват.  
Но дали наистина само това е достатъчно?

Аз съм късметлийка, че имам семейство, което ИЗ-
ЦЯЛО ме подкрепя! Според мен това е в основата на 
всичко и затова на младите изпълнителни им е толко-
ва трудно, защото често не срещат подкрепата в 
най-близките си. Това ги натъжава и не им дава много 
сили да се борят. Ако не са част от някоя голяма про-
дуцентска къща, тяхното развитие става почти не-
възможно. Затова за мен и хората като мен - артисти 
и успели вече личности, е важно да отдават своята 
искрена подкрепа към тепърва започващите! Аз с ця-
лото си сърце подкрепям всички новозапочващи и смя-
там, че конкуренция НЕ съществува. Хората сме тол-
кова различни същества и е невъзможно да се 
сравняваме! Всеки има място под слънцето.

Имаш голямо и сплотено семейство.  
Каква е тайната на щастливото семейство?

При нас сякаш всичко си пасва. Ние живеем и рабо-
тим заедно. Задружни сме, подкрепяме се във всичко и 



МагИСТъРСКИ СТИПЕНдИИ На яПоНСКоТо 
ПРаВИТЕлСТВо По ПРогРаМаТа yoUng leaderS 
В national gradUate inStitUte for Policy 
StUdieS (griPS)

Краен срок:
варира спрямо програмата, обикновено между ноември и 
март.

Размер на стипендията: 
Стипендията предвижда финансиране от 242 000 йени 
на месец (като сумата може да подлежи на промени) за по-
криване на разходи за живот, настаняване, транспорт, 
здравна осигуровка и различни разноски, свързани със 
следването в GRIPS. В отдадените средства е включена и 
таксата за кандидатстване и за обучение в университе-
та.
Студентите получават и самолетен билет от икономи-
ческа класа от родната си страна до Япония при записва-
не в GRIPS, както и такъв от Япония до родната си стра-
на след завършване на обучението.

Предназначена за:
кандидати от 29 държави, сред които и България.

Кратко описание:
Международните студенти, кандидатстващи за програ-
мата за млади лидери в GRIPS, могат да подадат докумен-
ти за стипендия на японското правителство (MEXT). 
Средствата се отпускат на конкурентна основа за огра-
ничен брой хора. Затова кандидатите трябва да бъдат 
изключително квалифицирани студенти, препоръчани или 
от японско посолство, или от японско висше учебно заве-
дение.

Стипендия:
Програмата Young Leaders е отворенa за млади публични 
администратори и държавни служители, които се очаква 
да играят активни роли в бъдещето на родните си стра-
ни. Минимум три години трудов стаж на пълен работен 
ден в областта е предпоставка за прием в програмата.
Други изисквания са изкарана бакалавърска степен, както 
и сертифицирано здраве. Кандидатът трябва да е на въз-
раст под 40 години, считано от 1. октомври 2021 г. Също 
така е необходимо да предостави сертификат за владее-
не на английски език на ниво C1 или C2 и да покрива крите-
риите за студентска виза преди пристигането си в Япо-
ния.

Как се кандидатства:
Всички процедури около стипендиите на японското пра-
вителство се провеждат чрез японските посолства в 
съответните държави. Вижте официалния уебсайт на 
GRIPS за подробности относно кандидатстването в Бъл-
гария. 
 
За повече информация:
https://www.grips.ac.jp/en/education/inter_programs/leader/ 

МагИСТъРСКИ И доКТоРСКИ СТИПЕНдИИ На 
knight-henneSSy В Stanford UniverSity 

Краен срок:
6. октомври 2021 (за учебната 2022/2023)

Размер на стипендията: 
По време на всяка от първите 3 години следдипломно обу-
чение стипендиантите на Knight-Hennessy получават:

 ■ стипендия, покриваща стойността на обучението и 
всички свързани с него такси;

 ■ стипендия за издръжка и академични разходи;
 ■ безвъзмездна помощ, предназначена да покрие билет от 
икономическа класа за едно пътуване до и от Станфорд 
на година.

Knight-Hennessy стипендиантите могат и да получат дос-
тъп до допълнителни средства в подкрепа на своето ака-
демично обогатяване (например за пътувания до конферен-
ции).

Предназначена за: 
Кандидати от всички страни - няма ограничения въз основа на 
гражданство, възраст, сфера на развитие, кариерни планове и 
т.н.

Кратко описание:
Програмата за стипендианти Knight-Hennessy в Stanford 
University култивира разнообразна, мултидисциплинарна общ-
ност от нововъзникващи лидери от цял свят. Тя ги насочва 
към сътрудничество, иновации и комуникация, докато те се 
подготвят за справяне със сложните обществени проблеми 
на бъдещето.

Изисквания: 
Освен да кандидатствате за стипендия Knight-Hennessy, 
трябва да бъдете приети в редовна магистърска или док-
торска програма на Stanford. Всеки входящ стипендиант на 
Knight-Hennessy трябва да бъде новозаписан студент. 
Имайте предвид, че приоритетно внимание получават 
тези, които планират да прекарат поне две години в 
Stanford.
Друго изискване е да сте изкарали бакалавърска степен не 
по-рано от януари 2015 г. за присъединяване към кохортата 
през 2022 г. 
 

Как се кандидатства: 
За да бъде разгледана кандидатурата ви за стипендията, 
трябва да е изпратена отделно от тази за програма в 
Stanford. Крайният срок за Knight-Hennesy е 6. октомври 
2021 г. Непременно посетете уебсайта на харесаната от 
вас специалност, защото сроковете за подаване на доку-
менти за самите програми обикновено са по-рано. 

За повече информация: 
https://knight-hennessy.stanford.edu/
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deUtSchlandStiPendiUm фИНаНСоВа 
ПоМощ за БаКалаВъРСКИ И 
МагИСТъРСКИ ПРогРаМИ В НЕМСКИ 
УНИВЕРСИТЕТИ

Краен срок:
зависи от университета

Размер на стипендията:  
Финансирането обикновено се отпуска за 2 се-
местъра, но може да бъде предоставено и за цяла-
та стандартна продължителност на обучение-
то. На интервали от една академична година 
университетът проверява дали стипендиантът 
все още отговаря на изискванията за финансова 
подкрепа. Всеки студент получава по 300 евро на 
месец (150 евро от частни спонсори и 150 евро от 
федералното правителство). 
Deutschlandstipendium се присъжда независимо от 
личните доходи или тези на родителите.

Кратко описание: 
Студенти със забележителни постижения от цял 
свят, които желаят да получат бакалавърска или 
магистърска степен в държавен университет в 
Германия, могат да кандидатстват за 
Deutschlandstipendium. Това е най-голямата парт-
ньорска програма за стипендии в държавата. Много 
институции и спонсори също подкрепят награде-
ните с Deutschlandstipendium чрез възможности за 
наставничество, нетуъркинг събития и стажове. 

Изисквания:
В допълнение към отличните академични резулта-
ти критериите за получаване на стипендия включ-
ват гражданска ангажираност и лични постижения. 
При избора на печеливши се взима предвид и социал-
ният произход на кандидатите. Както новите, 
така и вече записаните студенти имат право да 
кандидатстват за стипендията.

Как се кандидатства: 
Студентите от първи и по-горен семестър от 
всички националности могат да подадат доку-
менти директно през своя университет. Отдел-
ните учебни заведения организират сами процеса 
си на подбор и се обръщат към потенциални 
спонсори. Затова и крайните срокове са различни 
спрямо мястото, където следвате в Германия. 

За повече информация: 
www.deutschlandstipendium.de
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до великата синя  
дупка и обратно в  
ритъма на пунта 

Лято е. Любимо. Даже и горещините в града. Няма как, 
дори и само на страниците на списанието, да не се от-
бием до примамливо лазурните води на Карибите, като 
научим и нещо повече за една от перлите там – Белиз. 

География
Белиз e държава, разположена на североизточното крайбрежие на Централна 
Америка, на юг от полуостров Юкатан, и е земя на планини, блата и тропическа 
джунгла. Граничи с Мексико на север, Гватемала на запад и юг и Карибско море на 
изток. Страната има 280 км брегова линия.

Любопитно: До 1973 година страната е известна под името Британски Хон-
дурас. Тя е последната британска колония на американския континент. 
Продължителният й път към независимост е белязан от уникална международна 
кампания (дори докато все още е била британска колония) срещу претенциите за 
връщане на територия на съседката си Гватемала. Белиз получава своята неза-
висимост на 21 септември 1981 г., но запазва историческата си връзка с Обеди-
неното кралство чрез членството си в Британската общност на народите.

Население
Малкото население на Белиз (почти 400 000 души) е етнически разнообраз-
но и голяма част от тях са имигранти. От 70-те години на миналия век миг-
рацията е променила етническия състав – от преобладаващо креолско (сме-
сено африканско и британско потекло) население, в население, при което 
метисите (в Белиз – смесен произход между маите и испанците) съставля-
ват половината от общия брой хора. Според исторически данни, испански 

материал на Ива Ганчева

Около 80% от 
населението са 
млади хора до  

44 години

моряк на име Гонсало Гереро корабо-
крушира край бреговете на Белиз 
малко след откриването на Новия 
свят, сприятелява се с владетеля 
на маите, Начанхан, жени се за дъ-
щеря му и техните деца се смятат 
за първите метиси на Белиз.

Любопитно: По данни от 2018 г. 
малко над една трета от населе-
нието е на възраст под 15 години, 
28% са между 16 и 29 години, и 20% 
- между 30 и 44, което означава, че 
около 80% от общия брой са млади 
хора до 44 години. 

Столица
След като първоначалната столица, 
град Белиз, е опустошена от ураган 
през 1961 г., новата столица Белмо-
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пан е построена във вътрешността на страната, на 
около 130 километра западно от град Белиз, който ос-
тава търговски и културен център, както и нейният 
най-населен град.

Произход на името
Традиционно се смята, че името Белиз произлиза от ис-
панското произношение на фамилното име на Питър 
Уолъс, шотландски пират, който основава селище на ус-
тието на река Белиз около 1638 г. Възможно е също така 
името да е еволюирало от думата на маите belix („мът-
на вода“) или belikin („земя с лице към морето“).

Климат
Белиз има субтропичен климат. Средната температура 
в град Белиз е около 23°C през декември и 29°C през юли. 
Пасатите духат на брега през по-голямата част от 
годината, а от септември до декември северните вет-
рове носят по-хладен и сух въздух. Ураганите (тропиче-
ски циклони) са заплаха от юли до ноември. Ураган през 
2000 г. опустошава инфраструктурата на страната и 
води до разселването на десетки хиляди души.

Растителен и животински живот
Около три пети от територията на Белиз е залесена. 
Има поне 50 различни горски дървесни вида, включител-
но махагон, кедър и желязно дърво. На север варовикови-
те почви поддържат широколистни гори, На юг гората 
е по-висока и е вечнозелена. Планините са предимно за-
лесени и в голяма степен са необитаеми.
Богатата дива природа на Белиз включва животни като 
тапир, елен, ягуар, пума (известна сред местните като 
„червен тигър“), американски крокодил и ламантин, как-
то и много видове водни и сухоземни костенурки, птици, 
влечуги, насекоми и риби. Растителноядният тапир, 
който се нарича още „планинска крава“, може да тежи до 
270 кг, и има защитен статут на национално животно 
на Белиз. 

Любопитно: В полите на връх Виктория се намира ре-
зерватът Кокскъмб базин (Cockscomb Basin), основан 
през 1986 г., чиито размери са внушителни – 390 ква-
дратни километра. Там се намира най-концентрираната 
популация на ягуари в света.

Език
Английският е официалният език на Белиз, по-голямата 
част от населението говори и креолски, а много белизци 
са многоезични. Срещат се още местни езици като юка-
тек, мопан и кекчи, които се говорят от маите. Мети-
сите говорят испански, а гарифуна (потомци на кариб-
ските индианци и африканци, депортирани от Сейнт 
Винсент от британците в залива на Хондурас през 1798 
г.) говорят език, базиран на аравак и или английски, или 
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испански. Менонитите говорят архаичен саксонски (гер-
мански) език, повлиян от холандците.

Религия
Англиканците, които създават първата църква в Белиз в 
началото на XIX век, скоро са последвани от баптистки и 
методистки мисионери. Римокатолическата църква е 
създадена през 1851 г. и около две пети от населението 
се придържа към тази религия. Протестантите пред-
ставляват около една трета от населението, като 
най-големите деноминации са англикански, петдесетни, 
методистки, адвентисти от седмия ден и менонити. 
Евангелските и християнските фундаменталистки църк-
ви нарастват бързо от 90-те години на миналия век.

Образование
Повече от девет десети от населението на 14 и повече 
години е грамотно. Началното образование е задължи-
телно на възраст между 5 и 12 години. Повечето учили-
ща са субсидирани от правителството (главно католи-
чески). Общността на менонитите управлява свои 
училища без намеса на правителството. Половината 
от завършилите начално училище продължават към 
средното училище и само малък елит получава някаква 
форма на висше образование. 

Любопитно: Университетът в Белиз (основан през 
2000 г.) в Белмопан е единственият пълноправен уни-
верситет в страната. 
Център към Училището за продължаващи изследвания 
на Университета на Западна Индия (основан през 1949 
г.) в град Белиз осигурява непрекъснато обучение за въз-
растни. Съществуват също така общински колеж, учи-
лище за изкуства и науки, както и Университетът Га-
лен, независимо училище в западната част на страната.

Живот
До тук със сухата информация за тази очарователна 
малка страна. Както разбрахме по-горе, Белиз има из-
ключително младо и етнически разнообразно население, 
а това е достатъчна предпоставка за богата и цветна 
култура и изобщо за динамичен начин на живот що се 
отнася до спорт и забавления. И така, множеството 
етноси, езици, религии, кухни, стилове на музика и облек-
ло и фолклор се смесват в повече от един социален кон-
текст, с изключение на менонитската общност, която 
се изолира от другите групи. 

Любопитно: Една хибридна музикална форма, „пунта 
рок“ (punta rock), съчетава карибска сока, калипсо и реге 
стилове с меренге, салса и хип-хоп.
 Един от най-известните и най-почитаните музиканти 
в страната, Анди Вивен Паласио (1960–2008), смесва 
традиционната музика на Гарифуна с пунта рок, за да 
стимулира интереса към културата и езика на Гарифу-
на. Традиционните звуци на брукдаун - потупване на 
различни бутилки, маси, консерви или други предмети - 
енергични перкусии, типични за региона, губят своята 
популярност. 

Най-известният съвременен автор на Белиз е Зи Еджел 
(Zee Edgell). Нейният най-четен роман „Бека Ламб” (1982) 
описва възникващото чувство за национализъм през 50-
те години в град Белиз през очите на младо креолско 
момиче. Друг от романите на Еджел, „Времето и река-
та“ (2007), разглежда робското общество на Белиз в на-
чалото на XIX век.
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Любопитно: През 2001 г. ЮНЕСКО обявява езика, музиката и танците на 
гарифуна за шедьоври на устното и нематериално наследство на човечест-
вото.

Храна 
Кухнята на Белиз отразява етническата принадлежност и международното 
влияние, но царевичните тортили, задушеното пиле и оризът и фасулът са 
широко разпространени сред всички групи. Други популярни ястия могат да 
включват яхнии в креолски стил, пилешко месо, говеждо и свинско; тамале в 
стил маи (царевично брашно с пилешки или зеленчуков пълнеж, което се при-
готвя на пара в бананови листа); чилита и печено месо в  мексикански стил. 
Сред напитките първнците са ром местно производство и бирата. Ромът 
често се смесва с кокосова вода. 

Любопитно: Типично ястие на населението гарифуна включва худут – пюре 
от зелени банани в рибна яхния, накиснати в кокосово мляко. 
Често ястие в крайбрежните региони е севиче – сурови риба или морски да-
рове, които престояват няколко часа в сок от плодове с много високо кисе-
линно съдържание (лимон, лайм, грейпфрут), люти чушлета и сол. Въпреки че 
няма топлинна обработка, благодарение на киселините в месото настъпват 
промени, подобни на тези при сваряване, а солта и лютото влизат в ролята 
на консерванти. 

Любопитно: Едно от популярните ястия с дивеч е безопашат гризач 
(gibnut; роднина на морското свинче), наричан „кралски плъх“ в много белийски 
менюта, тъй като британската преса е възразила срещу това подобно 
нещо да бъде сервирано на кралица Елизабет II през 1985 г. 

Празници и обичаи
Сред многобройните тържества в Белиз са християнските религиозни праз-
ници. 

Любопитно: Денят на барона на блаженството (9 март) е национален фес-
тивал в чест на британски жител, починал по време на ваканция в Белиз и 
дарил богатството си за изграждането на местни библиотеки, училища и 
други институции (включително Института на Барон Блис). 

Денят на Свети Георги (10 септември) напомня за морска битка през 1798 г. 
край бреговете на Белиз между Великобритания и Испания, а Денят на неза-
висимостта се празнува в цялата страна на 21 септември. Денят на засел-
ване на гарифуна (19 ноември) отбелязва пристигането през 1832 г. на група 
хора от Гарифуна. Фестивалът Сан пердо Коста Мая (San Pedro Costa Maya) е 
мултикултурен празник, който се провежда на Амбъргрис кее (Ambergris Caye, 
най-големият остров на Белиз) всеки август.

Трябва да се напише отделен мате-
риал за нещата, които може да пра-
вите в Белиз – от гмуркане (във Ве-
ликата синя дупка, една от 
най-известните атракции на Белиз, 
обект на световното наследство 
на ЮНЕСКО и природен паметник), 
плуване със шнорхел, каране на кану 
или каяк, плаване и риболов, през 
яздене, изследване на пещери и ар-
хеологически забележителности, до 
катерене в планините, на извест-
ния връх Виктория и наблюдаване 
на птици. Има всичко за всеки. Ос-
тава само да отидем до там.
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