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Европейските 
университетски мрежи 
са еърбъс във висшето 
образование, казва 
ректорът на УНСС  
проф. Димитър 
Димитров в интервю  
за „Аз-буки“ 

Акад. Ангел Гълъбов:
Ентеровирусите 
са по-коварни от 
коронавируса, поразяват 
панкреаса, сърцето, 
мозъка. Да не се 
поддаваме на паника

Четете ни на  www.azbuki.bg
 www.azbuki.eu

Национална научна 
програма с продължение
След успешното въвеждане на нови технологии за диагностика 
на дарената кръв следва създаване на база данни

В Катедрата по аналитична химия на Химикотехнологичния и металургичен университет са убедени,  
че първите стъпки към голямата наука се правят още в университетските лаборатории

С тригодишен срок на изпълнение – 
2020/2022 г., и общ бюджет 4 500 000 лв. 
е новата тригодишна национална научна 
програма „Създаване на база данни на 
кръводарителите в Република България 
за маркери на трансмисивни инфекции“.

Представената с проекторешението на 
Министерския съвет национална научна 
програма е разработена като продължение 
на изпълняваната в периода 2018 – 2020 г.  
национална научна програма „Разрабо-
тване на методология за въвеждане на 
NAT технология за диагностика на да-
рената кръв в трансфузионната система 

на Република България“. Нейната обща 
цел е постигната. Закупени, монтирани, 
инсталирани и въведени в експлоатация 
са 6 медицински апарата за извършване 
на NAT диагностика на трансмисивни 
инфекции с използване на разработената 
в рамките на Програмата методология. 
Програмата е финансирана от  МОН в 
размер на 5 000 000 лв.

Новата програма – „Създаване на база 
данни на кръводарителите в Република 
България за маркери на трансмисивни 
инфекции“, е разработена, за да осигури 
устойчивост в постигнатите резултати, за 

да отговори на задачите на Министерството 
на здравеопазването и нуждите на общес
твото. Насочена е към важни обществени 
предизвикателства. Едното е свързано с 
идентифицирането и систематизирането на 
информацията по отношение на разпрос-
транението на вирусите на HIV, хепатит B 
и хепатит С сред кръвните донори за период 
от 3 години. Ще се създаде база данни за 
разпространението на маркерите на транс
мисивните инфекции сред здрави лица – 
донори на кръв, и ще се обобщят данните 
по брой, пол, възраст и тип кръводарители. 

На стр. 2

За висшия 
пилотаж

А

Ректорът на един от най-го-
лемите университети в България 
нарече европейските академични 
мрежи „еърбъс в образованието“.  
Не скри, че родна академична 
структура не влезе в създадните 
първи 17 европейски академични 
мрежи. Явно, че ни трябва време 
да се ориентираме в огромния 
потенциал, който политиката на 
Европейската комисия разкрива в 
това отношение. Да се обмислят 
допирните точки за една бъдеща 
синхронизация на учебни програми; 
да се прецизират темите, по кои-
то ще дискутират преподаватели 
и студенти при мобилност; да се 
направи максимално точна оценка 
на въздействието от включване-
то ни в един академичен кампус с 
другите. 

Но би било непростимо, ако 
останем на вълната на примире-
нието. Нямаме никакво основание 
за това. Българските учени и 
българската наука са добре позна-
ти в света на висшия пилотаж 
по отношение на знанието. Родни 
университети са вече в консор-
циуми с европейски академични 
партньори. Участват и в мо-
зъчни тръстове от рода на JRC 
(Съвместния изследователски 
център) на ЕК.

Академичният потенциал в 
страната ни има на разположение 
и 12 национални програми за наука 
(в проект е тринайсетата). В тях 
конкретно са разписани условията 
за програмно финансиране. Не спо-
менахме дотук ОП „Наука и обра-
зование за интелигентен растеж“, 
големите взможности, които дава. 
Стига да искаш. А ние го искаме. В 
XXI век териториите на научните 
изследвания имат други измере-
ния, дори когато са национални. 
Още повече че по-голямата част 
от държавите на Стария конти-
нент са и част от друга, по-голяма 
държава, наречена ЕС.

збучни 
истини

Надя КАНТАРЕВА
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В световен мащаб кръ-
вопреливането е при-
чина за заразяване с 

трансмисивни инфекции при  
10% – 15% от всички заболели. 
В България по данни от годиш-
ните анализи на острите за-
разни болести на Националния 
център по заразни и паразит-
ни болести за 2015 г., 2016 г.  
и 2017 г. (https://ncipd.org) за-
болелите от хепатит В и 
хепатит С вследствие кръво-
преливане са средно 12 % от 
всички случаи, за които има 
установени данни за причини-
теля на заразата (за 2015 г.  
те са 13 %, за 2016 г. – 14 %, 
за 2017 г. – 9 %). Тези данни 
потвърждават тенденцията 

на заболеваемост в световен 
мащаб и доказват, че макар и 
в много случаи животоспася-
ващо, кръвопреливането крие 
рискове, които трябва да бъ-
дат адресирани адекватно. 
Центровете по трансфузи-
онна хематология в България 

разполагат с национална ин-
формационна система, която 
позволява работа с данните 
за кръвовземането, диагно-
стиката, преработката, съх-
ранението и експедицията 
на кръв и кръвни съставки в 
реално време от всяка точ-

ка в страната. Тя осигурява 
достъп до актуална инфор-
мация за донорите във всеки 
момент и всяка структура на 
трансфузионната система 
и гарантира стандартност 
и проследяемост на проце-
дурите по диагностика, пре-
работка, съхранение и експе-
диция на кръвта и кръвните 
съставки. Тази система обаче 
не позволява обобщаване на 
данни и анализ на информа-
ция по конкретни показатели. 
Разработена е изключително 
и само за нуждите на специа-
листите по трансфузионна 
медицина и не би могла да се 
ползва от по-широк кръг лица, 
нито пък за научни цели.

Участие в експертни групи по 
екологични проблеми, в изра-
ботването на система за управ
ление на градския транспорт, 
в разработването на стратегия 
за превръщане на общината в 
привлекателна туристическа 
дестинация – това са само част 
от темите за партньорство между 
Русенския университет „Ангел 
Кънчев“ и Общината на крайду-
навския град. Диалогът висше 
училище – Община тече с пълна 
сила. Част от управляващия 
екип на града са възпитаници на 
висшето училище, става ясно от 
думите на кмета Пенчо Милков, 
дипломирал се в РУ. Възпитаник 
на Университета и е зам.кметът 
по комуналните дейности Дими-
тър Недев.

Ректорът чл.кор. проф. д.т.н. 
Христо Белоев заяви готовност 
за подкрепа на всички дейнос-
ти в общината, както и досега, 
като подчерта, че висшето учи-
лище разполага с множество 
висококвалифицирани експер-
ти и отлична материална база. 

По време на срещата са об-
съдени възможности за нови 
съвместни дейности в сфера-
та на учебнообразователния 
процес, предстоящата в края 
на месец март конференция 
относно предлаганите социал-
ни услуги и реновирането на 
сградата на Дома на учителя 
в Русе. 

Тази година РУ „Ангел Кън-
чев“ навършва 75 години.  Eки-
пи на Университета изпълняват 

над 250 многостранни и дву-
странни международни дого-
вори и споразумения по наука 
и образование, като само по 
програма „Еразъм“ сключените 
договори са над 200. Обхванати 
са повече от 20 международни 
програми за сътрудничество с 
партньори от около 40 страни от 
Европа, Азия и Америка. Всяка 
година се осъществяват между 
450 и 520 участия на препода-
ватели, служители, студенти 
и докторанти в международни 
обучителни и практически фо-
руми, като броят на студентите 
и докторантите непрекъснато 
расте. Само по програма „Ера-
зъм“ всяка година за обучение и 
практика заминават между 70 и 
100 студенти. 

Партньорство 
с общината
Учени от Русенския университет 
решават еко и транспортни казуси

Стартираха строително
монтажните работи по мо-
дернизацията на 102. ОУ 
„Панайот Волов“ в столичния 
кв. „Надежда“. Предстои да 
се извършат основен ремонт, 
реконструкция и внедрява-
не на мерки за енергийна 
ефективност, съобщават от 
Столична община. 

Използването на нови ма-
териали ще позволи да се 
запази архитектурният облик 
на сградата и да се постигне 
помодерно архитектурно
художествено оформление.  
В обхвата на ремонта пред-
стои да се оправят покри-
вите, да се подменят изцяло 
компрометираните инста-
лации в сградата, да бъдат 
изградени видеонаблюдение, 
пожароизвестителна и СОТ 
инсталация. Ще бъде изгра-
ден асансьор за осигуряване 
на достъпна среда за хора с 
увреждания. Ще бъдат преус-
троени санитарните възли и 
ще се обособи нов санитарен 
възел за хора в неравностой-
но положение. 

Помещенията в сградата 
ще се ремонтират основно, 
като в класните стаи, каби-
нети, администрация, биб-
лиотека, лекарски кабинет 
и други помещения ще се 
положат нови настилки от 

дъбов паркет; във физкул-
турния салон ще се постави 
нова хетерогенна ПВЦ нас
тилка; в санитарните възли, 
помещения за чистачки, съ-
блекални, кухня с бюфет и 
др. ще се постави теракота. 
Предвижда се изграждане 
на нов растерен окачен та-
ван и подмяна на старата 
дървена и метална дограма. 
Съществуващата мозаечна 
настилка по коридори и 
стълбищни клетки ще бъде 
реновирана. Облагородени 
ще бъдат зелените площи, 
дворът и откритите спортни 
игрища ще се преасфалти-
рат, ще бъде възстановена и 
оградата. 

Предстои и внедряването 
на мерки за енергийна ефек-
тивност – топлоизолация на 
покривите и външните стени, 
монтаж на енергоспестяващи 
осветителни тела и др.

Общата стойност на пред-
стоящите строителни дей-
ности в 102. ОУ „Панайот 
Волов“ е близо 1,1 млн. лева 
без ДДС. Средствата са оси-
гурени в рамките на проект 
„Изграждане, основен ре-
монт/реконструкция на 26 
училища и детски градини 
на територията на Столична 
община“, финансиран от ОП 
„Региони в растеж“. 

1 милион за 102. ОУ 
в столицата

Национална научна програма с продължение

Проф. др Валентин Иг-
натов е новият ректор на 
Медицинския университет 
„Проф. др Параскев Стоя-
нов“ – Варна. Към момента 
в Университета се обуча-
ват 5879 студенти, от които 
1700 чуждестранни от 49 
държави. 

Валентин Игнатов завърш-
ва Медицинския факултет 
при ВМИ – Варна. Професор 
е по хирургия в Катедрата по 
обща и оперативна хирургия. 
Председател е на Асоциа-
цията на университетските 
болници у нас. Изпълнителен 
директор е на УМБАЛ „Света 
Марина“ – Варна, от  2016 г. 
до момента. Автор е на 205 
научни публикации, от които 
59 индексирани в световно-

известни бази данни (Web 
of Science/Scopus). Автор 
и съавтор е на монографии 
с международен авторски 
колектив. Той е сред българ-
ските хирурзи, специалисти в 
областта на лапароскопската 
хирургия и хирургичната 
ендоскопия. 

Нов ректор на 
Медицинския – Варна

„Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена 
реалност“ е темата на изнесеното обучение в две плевенски училища – Професионалната гимназия 

по механоелектротехника и Професионалната гимназия по електроника и химични технологии. 
Обученията се провеждат от представители на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в  рамките 

на проект „STEАM образование за устойчиво бъдеще“. Партньор на събитията е Националната 
научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, 

образованието и сигурността“
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От стр. 1
Ще се оценява рискът от вирусите на HIV, 

хепатит В и хепатит С сред кръвните донори в 
България. Ще бъде улеснен достъпът до данни-
те на всички заинтересовани лица – медицин-
ски специалисти и научни изследователи, които 
да стъпят на тези данни, за да продължат своите 
проучвания. Базата данни ще бъде достъпна 
чрез проекта на Министерството на образова-
нието и науката „Български облак за отворена 
наука (Bulgarian Open Science Cloud, BOSC)“.

Програмата предвижда извършването на  
40 000 тествания на година и анализ на на-
трупаните данни от медицински изследвания 
и разработване на нови модели и софтуер за 
обработка на данни. Изпълнението на Програ-
мата ще се наблюдава и координира от МОН.

Бележки, становища и предложения по 
проекта могат да бъдат изпращани към дирек-
ция „Наука“ на email: y.zherkova@mon.bg до 
08.04.2020 включително. 

Проф. Игнатов
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

За предлога освен
Марияна ЦИБРАНСКА-КОСТОВА*

Предлозите са неизменяеми части на речта, 
които изразяват разнообразни отношения между 
други думи в словосъчетанието или изречение-
то. Понякога една служебна дума може да е пред-
лог, и да е част от сложен съюз. Такъв е случаят с 
освен, освен да, освен че, освен ако. 

Предлогът освен се развива на основата на 
старобългарската форма свѣнь, свѣнѥ и се до-
кументира в старобългарски писмени паметници 
още от началото на X в. По произход представ
лява родителен падеж на местоимението свой и 
буквално означава извън, вън от границите на 
своето. Още в този ранен период предлогът се 
специализира в означаването на признака из-
ключване, равносилно на израза с изключение на, 
или на противоположното значение добавяне на 
нещо към вече съществуващо. С тези свои функ-
ции напълно се изравнява със съвременните зна-
чения, сравни: Ти не познаваш никого освен мен. 
Освен математика в понеделник имаме и химия. 

В качеството си на служебна дума освен влиза в 
състава на сложни съюзи, които въвеждат подчи-
нени обстоятелствени изречения. Такива са освен  
ако, освен да, освен че, освен дето. 

Тази служебна дума с дълга история поставя 
както правописни, така и пунктуационни проб
леми. Недопустимо е тя да се изписва усвен, ос-
вем, защото това са неправилни варианти, силно 
повлияни от говорната практика. Пунктуацион-
ните проблеми се отнасят преди всичко до необ-
ходимостта запетаята при въвеждането на под-
чинени изречения да се поставя пред началото 
на сложния съюз, а не пред втората му съставка. 
Пример: Не пътувайте нощем, освен ако не се 
налага – правилно; Не пътувайте нощем освен, 
ако не се налага – грешно. Не се отделят със за-
петая две прости изречения, свързани със съюза 
да. Когато обаче са свързани със сложния съюз 
освен да, те се отделят със запетая, която се по-
ставя пред освен: Не исках нищо друго, освен да 
говоря с нея.

*Марияна Цибранска-Костова e професор в Секция-
та за история на българския език към Института за бъл-
гарски език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН.

За девета поредна годи-
на Висшето училище по 
застраховане и финанси 
в София организира кон-
курса „Млад одитор“. 
Целта е да се отличат 
найдобрите студенти с 
интереси в сферата на 
счетоводството и одита. 
Найдобрите кандида-
ти получават парични 
награди, стипендии за 
последващо образование, 
стажове в специализира-
ни компании. Сметната 
палата на Република Бъл-
гария, която е основен 
партньор на Конкурса 
тази година, ще връчи 
награда „Академик Иван 
Гюзелев“ на участника, 
който се класира на второ 
място.

Конкурсът „Млад оди-
тор“ тази година преми-
нава през няколко етапа, 

включително тест, ре-
шаване на казус, писане 
на есе. Регистрацията 
за Конкурса продължава 
до 3 април. Допуснатите 
участници в периода от 
9 до 23 април получават 
достъп до платформата, 
където ще решават тест. 
След това ще решават ка-
зус и ще пишат есе на тема 
одита в публичния сектор.  

В Конкурса могат да се 
включат студенти и док-
торанти от всички уни-
верситети в България и 
чужбина, които се обуча-
ват в професионално на-
правление „Икономика“, 
независимо от степента и 
формата на обучение. За 
участие в „Млад одитор“ 
не се допускат работещи 
в одиторски дружества 
или печелили Конкурса 
предходни години.  

Университет 
търси най-добрите 
млади одитори 

Деляна ЛУКОВА

Как въвеждането на 
облачната платформа е 
трансформирало адми-
нистративните процеси, 
обучението и образова-
телната среда в Плов-
див. Отговор дават ре-
зултатите от допитване, 
проведено от Центъра 
за творческо обучение и 
Община Пловдив, в кое-
то участват 9 директори, 
188 преподаватели от 30 
училища и 49 сертифи-
цирани Google учители 
от 11 учебни заведения.

Опитът на пловдив-
ските училища показва, 
че облачната платформа 
се превръща в основа 
както за създаването на 
нови, така и за разви-
ване на съществуващи 
иновативни практики в 
управлението, учебната 
дейност и училищната 
среда. Облачната техно-
логия създава условия 
за екипна работа между 
учители и ученици и 
облекчава администра-
тивната работа, сочат 
данните от анкетата.

„Училище в облака“ 
стартира през 2016 г. 
като проект на Общи-
на Пловдив и Центъра 
за творческо обучение. 
Днес, три години след 
началото, 52 общински 
и 4 държавни и частни 
училища, както и отдел 
„Образование“ на Общи-
на Пловдив, разполагат 
с облачна платформа. 
Тенденцията е до 2020 г.  
100% от пловдивските 
училища да са в обла-
ка. Броят на активните 
потребителски профи-
ли на учебните заведе-
ния в облака надвишава  
13 000 – над 30 % от 
всички учители и учени-
ци в общината.

В Пловдив има 170 
Google сертифицирани 
учители и трима обучи-
тели, от които се очаква 
да подпомагат работата 
на своите колеги за съз-
даване на учебно съ-
държание в облака, да 
споделят добри практи-
ки и учебни материали, 
да провеждат вътрешни 
обучения.

Като основна причина 
за въвеждането на облач-
ната платформа Google 
G Suit директорите оп-

ределят желанието да 
имат контрол върху ин-
формацията и нуждата от 
споделено пространство 
за работа на администра-
тивния екип. Не на по-
следно място, това се 
оказва важ но за имиджа 
на управляваното от тях 
учебно заведение. Запи-
тани за съдържанието на 
споделената папка в обла-
ка, директорите посочват: 
нормативни документи 
на МОН, правилник за 
дейността на училището, 
заповеди, графици, учеб-
ни програми.

Според проучването 
над 78 000 електронни 
писма са изпратени от 
3293 учители и ученици 
само за първите четири 
седмици от началото на 
настоящата учебна годи-
на. Наличието на екип-
ни дискове показва, че 
учители и мениджмънт 
споделят информация и 

шаблони на документи в 
облака, което „намалява 
пътя на хартията“.

Всички училища са 
сменили официалните 
си електронни адреси 
за кореспонденция, а 
директорите имат достъп 
до електронните пощи и 
файлове на училището 
директно от смартфони-
те си. Анкетираните са 
категорични, че облакът 
улеснява и ускорява ко-
муникацията.

Лаптопите се оказват 
изключително важни за 
успешното внедряване 
на платформата. Учили-
щата, които осигуряват 
такива, имат поустой-
чиви резултати. По мне-
нието на анкетираните 
лаптопите за учители не 
могат да бъдат заменени 
ефективно от стационар-
ни компютри в класните 
стаи, в учителската стая 
или от таблети.

Google G Suit за об-
разованието дава дос-
тъп до приложения, 
специално разработени 
за училища. Такива са 
„Google класна стая“, 
„Google експедиции“, 
„Google формуляри“ с 
режим за тестове. Трите 
приложения позволяват 
планиране и провежда-
не на учебни занятия, 
възлагане и приемане на 
домашна работа, индиви-
дуални задачи и групови 
проекти. Изводите от 
допитването показват 
наличие на повече от 300 
Google класни стаи само 
в четири от училищата. 
Всеки ученик, който има 
профил в облака, участва 
в поне една класна стая. 
Две от четири учили-
ща използват специални 
приложения като „Google 
експедиции“, за да обо-
гатяват преживяването в 
класната стая.

Пловдив в облака
Допитване показва как онлайн 
платформа променя образованието

ЕГ „Иван Вазов“ е първото Google 
референтно училище на Балканския 
полуостров. Гимназията използва 52 
Chromebook лицензирани устройства.

„Лицензите предоставят всички 
настройки за wi-fi мрежата и списък 
със сайтове, забранени за отваряне. 
Така не е нужно да настройваме ком-
пютри, когато сменим паролите и 
настройките на мрежата, а едновре-
менно с това предоставяме сигурна 
среда за учене“, обяснява зам.-дирек-

торът Мария Атанасова. Обучение-
то се извършва по модела 1:1, при 
който всеки ученик и учител имат 
електронно устройство и свързан 
към него персонален профил.

От началото на учебната година 
този модел се прилага още от СУ  
„Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Черно-
ризец Храбър“, ОУ „Яне Сандански“, 
ОУ „Екзарх Антим I“, ОУ „Димитър 
Талев“ и Професионалната гимназия 
по хранителни технологии и техника.

Ученическият институт на 
Българската академия на науките 
(УчИ – БАН) обявява прием на 
разработки и произведения за 
своята VII ученическа научна 
сесия. Тя ще се проведе през 
ноември 2020 г., а крайният срок 
за приемането им е 30 септември 
2020 година. 

За участие в ученическата сесия 

на УчИ – БАН, се приемат както 
разработки с научноизследова-
телски, приложен или теоретичен 
характер, така и произведения в 
някоя област на изкуството. От 
тази година за оценяване и кла-
сиране ще се приемат и авторски 
музикални композиции. 

Учениците могат да изпращат 
за участие своите работи на адрес: 

ул. „15 ноември“ №1, София 1040 
или да използват онлайн систе-
мата за подаване на документите. 
Регламентът за участие и указа-
нията за оформяне на писмените 
разработки може да се видят на 
сайта на БАН. За бърз достъп 
можете да използвате следната 
връзка: http://www.bas.bg/учени-
ческиинститутнабан/.  

Ученическа научна сесия 2020

Облачната технология създава условия за екипна работа
С

ни
м

ка
 В

ла
ди

м
ир

 Р
иб

ол
ов

ск
и



брой 11, 12 – 18. III. 2020 г.4 www.azbuki.bg ЕВРОНОВИНИ

даните в управлението и вземането на решения и подобрява 
живота им.   

Победителят ще получи титлата „Европейска столица на 
иновациите“ и награда от 1 милион евро. 5 градове-подгласни-
ци ще получат по 100 000 евро. Победителите ще бъдат обя-
вени на Европейските дни за „Научни изследвания и иновации“ 
през септември 2020 г. 

Търси се европейската
столица на иновациите

Конкурсът „Европейска столица на иновациите“ за 2020 г. 
е отворен и в него до 23 юни могат да кандидатстват всич-
ки градове, които имат отлични постижения в тази област и 
предоставят иновативни услуги на своите граждани.

Годишната награда, известна като iCapital, се финансира от 
програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. 
Тя е парична и се присъжда на европейския град, който най-до-
бре може да демонстрира способността си да използва инова-
циите, развива жизнени иновационни екосистеми за справяне с 
настоящите обществени предизвикателства, включва граж-

ЕВРОНОВИНИ

В Конкурса могат да участват градове, които имат поне 
100 000 жители и се намират в страна член на ЕС или асоци-
ирана към програмата „Хоризонт 2020“. Градовете ще трябва 
да покажат как са създали условията за иновации чрез експери-
ментиране на иновативни концепции, процеси, инструменти и 
модели на управление, как ангажират гражданите в този про-
цес и как се превръщат в по-привлекателно място за живеене. 

Тазгодишното издание на Конкурса беше открито от 
еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, култу-
рата, образованието и младежта Мария Габриел по време на 
форума за млади предприемачи Startup Youth InnoCamp в румън-
ския град Клуж. Тя подчерта ключовата роля на регионите за 
развитието на иновациите и предприемачеството и призова 
за активно участие на европейските градове в Конкурса, за 
да се разбере коя ще е следващата Европейска столица на 
иновациите след Амстердам и Атина. 

В НЯКОЛКО РЕДА

ЕК ПРЕДСТАВИ СТРАТЕГИЯТА СИ 
за равенство между жените и 
мъжете в Европа. Тя очертава 
начина, по който ЕК ще изпъл-
ни предоставянето на еднакви 
възможности за всички. Досега 
нито една държава членка на 
ЕС не е постигнала равенство 
между половете и продължават 
да съществуват разлики в зае-
тостта, заплащането, грижите 
и пенсиите. За да се премахнат 
тези различия, Стратегията 
очертава набор от действия, 
включващи премахване на наси-
лието и стереотипите, основа-
ни на пола, осигуряване на равно 
участие и равни възможности 
на пазара на труда, включител-
но равно заплащане, и постига-
не на баланс между половете 
при вземането на решения и в 
политиката.

* * * 
БЪЛГАРИЯ ТЪРСИ НОВИТЕ МЛА-

ДЕЖКИ ДЕЛЕГАТИ КЪМ ООН. Те 
ще бъдат избрани с конкурс в че-
тири кръга, който се организира 
за 14-и път от Дружеството за 
ООН в България с подкрепата на 
МВнР. Селекцията ще продължи 
до юни 2020 г. Двама младежи ще 
получат правото да бъдат част 
от делегацията на България към 
Общото събрание на ООН и Ко-
мисията по социално развитие 
на ИКОСОС. Те ще работят с 
права, сравними с тези на ак-
редитиран дипломат, по реше-
нията на ООН за младежта. В 
рамките на 18 месеца новите 
делегати ще представляват 
гласа на младежите в България 
и ще отстояват техните инте-
реси на най-високо междуправи-
телствено ниво. Желаещите да 
кандидатстват или да номини-
рат, могат да го направят до 4 
април през уебсайта на програ-
мата „Български младежки деле-
гати към ООН“.

* * *
ЕК С АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА НАПРЕДЪКА, постигнат от 
Албания и Северна Македония 
при по-нататъшните реформи, 
и по-специално в областите, оп-
ределени от Съвета на Европа. 
И двете държави са постигна-
ли видими и трайни резултати 
и поради това препоръката на 
ЕК за започване на преговори с 
Албания и Северна Македония за 
присъединяване остава в сила. 
Албания бележи напредък в бор-
бата с корупцията и организи-
раната престъпност, както и 
при изпълнението на съдебната 
реформа и в процеса на провер-
ка на съдиите и прокурорите, се 
отбелязва в доклада. В Северна 
Македония също са предприети 
важни стъпки за укрепване на 
независимостта на съдебната 
система, включително скорош-
ното приемане на преразгледа-
ния закон за прокуратурата. 

Страница на  
Антоанета НАЙДЕНОВА

Европейската ко-
мисия предлага 
в общото зако-
нодателство на 
ЕС да се включи 
политическият 

ангажимент за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. Европейски-
ят законодателен акт за климата 
определя посоката за развитие 
на политиката на ЕС и също 
така осигурява предвидимост 
за публичните органи, пред-
приятията и гражданите. 

С Европейския законодате-
лен акт за климата EК предлага 
правно обвързваща цел за нуле-
ви нетни емисии на парникови 
газове до 2050 г. Европейските 
институции и държавите член-
ки са колективно обвързани да 
предприемат мерки на равнище 
ЕС и на национално равнище 
за постигане на целта. 

Законодателният акт включ-
ва мерки за проследяване на 
напредъка и съответното адап-
тиране на нашите действия на 
основата на съществуващите 
системи – например процеса 
на управление на националните 

планове в областта на енерге-
тиката и климата на държавите 
членки, редовните доклади на 
Европейската агенция за околна 
среда и най-новите научни дан-
ни за изменението на климата. 
Напредъкът ще се оценява на 
всеки 5 години в съответствие с 
глобалния преглед, предвиден в 
Парижкото споразумение.

Въз основа на цялостна 
оценка на въздействието Ко-
мисията ще предложи нова 
цел на ЕС за намаляване на 
емисиите на парникови газове 
до 2030 г. Законодателният акт 
за климата ще бъде изменен 
след приключване на оценката 
на въздействието.

В законодателното пред-
ложение е предвидено да се 
предостави правомощие на ЕК 
да отправя препоръки към дър-
жавите членки, чиито действия 
не са съгласувани с целта за 
неутралност по отношение на 
климата. А държавите членки 
ще бъдат длъжни да вземат 
предвид тези препоръки или да 
представят мотивирана обос-
новка. Комисията може също 
така да преразглежда курса и 
мерките на равнището на ЕС 
според тяхната пригодност. От 
държавите членки ще се изис-

ква да разработят стратегии за 
адаптиране с цел укрепване на 
устойчивостта и намаляване на 
уязвимостта към последиците 
от изменението на климата. 

Наред с правителствените 
политики и нормативната база, 
всички сектори на обществото 
ще участват в прехода към 
неутралност по отношение на 

климата. Затова ЕК започва 
обществена консултация по 
нов Европейски пакт за клима-
та – широка инициатива, която 
ще предостави възможност на 
гражданите и заинтересованите 
страни да представят мнението 
си и да се включат в планиране-
то на нови действия в областта 
на климата.

Законодателен акт  
за климата
Държавите членки на ЕС с национални стратегии 
за постигане на нулеви емисии 

Година на жп транспорта
ЕК предложи 2021 г. да бъде обявена за Европейска 

година на железопътния транспорт, за да се подпомог-
не постигането на целите от Европейския зелен пакт 
в областта на транспорта. През 2021 г. ще се органи-
зират редица прояви, кампании и инициативи, които да 
насърчат използването на железопътния транспорт 
като устойчив, иновативен и безопасен. Целта е да 
се подчертават ползите му за хората, икономиката и 
климата. Акцентът ще се постави върху оставащите 
предизвикателства по пътя към създаването на ис-
тинско единно европейско железопътно пространство 
без граници.

Железопътният транспорт ще играе важна роля в 
бъдещата европейска система за мобилност, защото 
е екологосъобразен и енергийно ефективен. Това е и 
единственият вид транспорт, при който почти не-
прекъснато се намаляват емисиите на CO2 от 1990 г. 
насам, като едновременно с това се увеличават пре-
возените обеми.
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К

От 11 март 
Националният 

дворец на 
културата 

се осветява 
в цветовете 

на българския 
и европейския 

флагове в знак на 
солидарност към 

извънредната 
ситуация с 

коронавируса 
в Италия и 

другите страни 
от ЕС
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Задължителният обхват 
на четиригодишните 
в предучилищни гру-
пи е с мисъл както за 
бъдещето на децата, 
така и за облекчаването 

на родителите. В това е убедена 
директорката на ихтиманската 
Детска градина „Здравец“ Ваня 
Колева.

За повечето деца е несъмнено, 
че от четвъртата година нататък 
детската градина дава възмож-
ност за социална и интелектуална 
стимулация и експериментиране, 
които не всяко семейство може да 
предостави.

„Нашите деца от двете подгот-
вителни групи – 5- и 6-годишните, 
са на целодневно обучение. Така 
са избрали родителите и са го 
потвърдили в съответната писме-
на форма, съгласно Наредба №5 
за предучилищното образование  
– разказва директорката. – Наред-
бата изрично уточнява, че детето 
може да посещава детската гради-
на до обяд, почасово или да бъде 
на самостоятелна организация.“

Как ще погледнат родителите 
на малчуганите от ДГ „Здравец“ 
на идеята задължителната пред-
училищна подготовка да започва 
от 4-годишна възраст. „И в момен-
та родителите са приели и оценили 
значението на това децата им да 
посещават детска градина. Голя-
ма част от тях на тази възраст и 
сега са обхванати. Ще си позволя 
да цитирам някои от тях – „ако 
имахте и нощуваща група, детето 
щеше да е при вас“. Родителите с 
нетърпение очакват детската гра-
дина да отвори врати след почивни 
и празнични дни. Затова не мисля, 
че задължителното предучилищно 
образование може да бъде проблем 
за децата и за родителите, да не 
говорим за педагозите. Нашите 
учители са квалифицирани и сега 
работят с децата от тази възрастова 
група, прилагайки държавните 
образователни стандарти в основ-
ните и допълнителните форми на 
педагогическо взаимодействие“, 
казва Ваня Колева.

А ще се наложи ли промяна в 
учебната програма, ако задължи-
телната предучилищна подготовка 
обхване и четиригодишните. „Това, 
което те изучават в момента в 
тази възрастова група, е напълно 
достатъчно. В детската градина е 
осигурена среда за учене чрез игра, 
съобразена с възрастовите особе-
ности  на децата. Това означава, че 
децата през игрите научават цвето-
вете, числата, буквите, придобиват 
представа и умения за околния свят, 
получават елементарни познания 
за основни математически понятия 
и др. Това според мен им е напълно 
достатъчно.“

Следователно задължителната 
предучилищна подготовка е с 
мисъл за бъдещето на детето. Но 
е и облекчение за родителите. 
„В момента е въпрос на избор на 
родителя дали да подсигури допъл-
нителни познавателни книжки и 
учебни помагала за детето, които то 

Опитът на „Здравец“ показва ползата 
от предучилищната подготовка
Задължителният обхват на четиригодишните е с мисъл и за децата, 
и за родителите

ДГ „Здравец“ в 
Ихтиман е с 4 гру-
пи и една яслена. От  
1 септември 2019 г. 
към детската градина 
има филиал в с. Вака-
рел с две сборни групи.

ДГ „Здравец“ е от-
крита през 1965 г. В 
нея са се обучавали 
около стотина деца, а 
днес с филиала са 129.

Директорката Ваня Колева и ръководеният от нея екип с право се гордеят със своите възпитаници

да ползва в заниманията в детската 
градина. Но при 5- и 6-годишните 
средствата за учебните помагала се 
осигуряват от държавата през об-
щините. Тази целева група ползва 
допълнително и плодове и зелен-
чуци, мляко и млечни продукти 
по схемите „Училищен плод“ и 
„Училищно мляко“. 

Това е финансово облекчение 
за семействата. Същото ще се 
случи и с четиригодишните – едно 
финансово облекчение за техните 
семейства. Единствено те ще 
заплащат таксата за храна при це-
лодневна организация“, напомня 
Ваня Колева.

Какво се случва с отсъствия-
та, ако четиригодишните са със 
задължителна предучилищна 
подготовка. В този случай детето 
не може да отсъства повече от 10 
дни. „Не виждам притеснение и 
по този въпрос. Наистина, деца-
та, подлежащи на задължително 
предучилищно образование, по 
наредба имат право по домашни 
причини да отсъстват не повече от 
10 дни в рамките на една учебна 
година (от 15 септември до 31 
май). Затова държавата, и в част-
ност Министерството на образова-
нието и науката, дават възможност 
на децата, посещаващи подготви-
телните групи, да се възползват 
от ваканциите, които ползват и 
училищата – зимна, пролетна и т.н. 

Това е възможност за един по-дъ-
лъг контакт на детето със семей-
ството, заедност и възможност за 
споделяне на свободното време – 
пояснява директорката. – Нашите 
родители се възползват от тази 
възможност. А как семейството 
ще прекара ваканциите, е въпрос 
на техен избор.“

При тази безпроблемна картина, 
човек се пита в какво е проблемът. 
Според опитния педагог Ваня 
Колева немалко хора се стряскат 
от думичката „задължително“. Тя 
ги провокира да са част от някакъв 
дебат. „И сега голям процент от 
децата посещават детска градина 
от 3-годишни. А при нас има и 
яслена група, в която най-малкото 
дете, което сме приемали, е на 1 г.“, 
казва тя.

Не подминаваме в разговора и 
темата за недостига на учители, и 
най-вече в предучилищната сте-
пен. Как е решен въпросът в ДГ 
„Здравец“. „Според мен проблем 
не би трябвало да има. Вълната 
на пенсиониране на учители, в 
частност в детските градини, 
почти мина. Но не допуснахме 
да се появи проблем. Назначили 
сме млади учители, дори такива, 
които имат друга специалност. Тях 
мотивирам да запишат и завършат 
предучилищна педагогика. Това се 
оказа добра практика и специално 
в ДГ „Здравец“ имаме немалко 
такива кадри.

Погрижила съм се да има добър 
психоклимат на работното място, 
организирам доста на брой обуче-
ния и квалификации, заедно рабо-
тим по проекти, естествено, при 
всяка възможност осигурявам и 
финансови стимули. Новопостъп-
ващите учители работят по про-
грама с наставници. Трупат опит 
и практика от по-опитните колеги. 
А след като сме запалили искрата 
у тях да работят в детска градина, 
те мотивирано взимат съответната 
педагогическа правоспособност и 

остават да работят при нас, отда-
дени на тази благородна професия. 
Затова и екипът ни може да се 
похвали с много ентусиазирани и 
вдъхновени млади хора“, пояснява 
Ваня Колева.

В ДГ „Здравец“ има и деца със 
СОП. Ранното обследване и иден-
тифициране на проблема, каквато 
възможност дава посещаването на 
детска градина, и своевременно 
взетите мерки вещаят по-безпроб-
лемно бъдеще за детето. „Когато 
в по-ранна възраст се намесят 
специалисти, идентифицират се 
дефицити и се започне работа 

навреме,  тогава и шансовете 
за успехи на детето се увелича-
ват“, категорична е директорката.  
С всяко дете се работи по инди-
видуална програма, съобразена с 
неговите възможности, напредъ-
кът му се отчита от специалисти-
те, а достъпът му до широк кръг 
такива е допълнителен бонус.  
В ДГ „Здравец“ с децата със СОП 
работят ресурсен учител, психо-
лог, логопед от областния Региона-
лен център за подкрепа на процеса 
на приобщаващото образование.

„Мястото на децата е в детската 
градина, където те заедно играят, 
заедно се учат, заедно растат.  
В тази ранна възраст те имат 
нужда от различни целенасочени 
дейности освен да играят – да 
спортуват, да се научат да бъдат 
отговорни пешеходци, да се нау-
чат как безпроблемно да стигнат 
до дома и училището, да бъдат 
толерантни към околните. В дет-
ската градина децата започват 
да се научават на спазването на 
правила, придобиват социални и 
хигиенни умения, учат се сами да 
се самообслужват.

Социализацията на детето на 
тази възраст продължава с пълна 
сила. Някои трудове разкриват 
неоспоримото превъзходство, от 
гледна точка на независимост, 
самоувереност, социална адаптив-
ност и интелектуално любопит-
ство, у децата, които са посещавали 
детска градина – предимства, които 
продължават да съществуват много 
години, след като са я напуснали.

Детската градина им дава емо-
ционална увереност и ги подготвя 
за бъдещите промени, първата 
от които е да станат ученици, 
постъпвайки в I клас“, обобщава 
Ваня Колева.

В книжка 8 за 2019 г. четете:

Статията „Образование на 
бъдещето“ с автор проф. д-р На-
талия Витанова прави опит да 
се представят прогнозите за 
развитието на образованието 
и неговите особености през XXI 
век. На основата на актуалното 
състояние на образованието са 
изведени хипотетично някои по-
важни трендове, свързани с осо-
беностите и характеристиките 
на образованието на бъдещето. 
Представени са възможни реше-
ния в контекста на непредви-
димата бъдеща образователна 
действителност. Направен е 
изводът, че съвременното обра-
зование няма нужда от реформи, 
то има нужда от революционна 
промяна. Новата архитектура 
на образованието не произтича 
от миналото, а изисква неконвен-
ционални решения съобразно не-
определената и непредсказуема 
бъдеща образователна реалност.
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чителят XXI век има неле-
ката задача да подготви 
Поколение XXI век, кое-
то изисква Образование 
XXI век. „Фронталното“ 
преподаване – тип лекция, 
отстъпва на т.нар. компе-
тентностен подход. 

Специалната руб рика на 
в. „Аз-буки“ открива ино-
вативни практики на пре-
подаване. Или как се дават 
знания и компетентности 
на дигиталното поколение. 

У

Диляна КОЧЕВА

Основно училище 
„Васил Апри -
лов“ в столицата 
е едно от стоти-
ците иноватив-
ни училища. С 

въвеждането на т.нар. облачна 
платформа учители и ученици 
имат достъп до учебни мате-
риали, електронни учебници и 
допълнителната литература по 
изучаваните дисциплини. Със 
своя акаунт те могат по всяко 
време и от всяко място да влязат 
в електронната платформата. 

В училището вече втора година 
работят по иновацията, която се 
провежда в два от випуските. 
Преди година, когато е въведена 
облачната платформа, децата са 
във II и V клас, а сега – съответно 
в III и VI клас. 

„От тази година преминахме 
изцяло на електронен дневник. 
Хартиените останаха в миналото. 
От това са доволни и учители, и 
родители“, отбелязва директор-
ката на 38. ОУ „Васил Априлов“ 
Мариета Димитрова. 

Стремежът на педагозите е да 
привличат родителите към из-
вънкласната и учебната дейност 
на децата. По този начин те се 
запознават отблизо с живота на 
училището. Заедно посещават 
музеи и театри, организират ате-
лиета и работилници, участват в 
занимания по интереси и спорт-
ни инициативи. В часовете на V 
клас дори баща англичанин влиза 
в  ролята на гостуващ лектор. 

„Децата определено се гор-

Родители влизат  
в обувките на учителя
„Ротацията“ на децата в различни паралелки до IV клас 
ги приучава да бъдат част от големия екип

деят с родителите си, когато ги 
посетят в училище. И друго, 
когато родител влезе в час, той 
„влиза“ в нашите обувки. Разби-
ра колко е трудно да задържиш 
вниманието на десетки деца в 
рамките на 40-минутния учебен 
час. Променя се отношението му 
към учителския труд, родителят 
става съпричастен“, казва още 
Димитрова. Като пример за пол-
зотворна съвместна работа тя по-
сочва проекта за реконструкция 
на двора на училището, който 
също като сградата е включен 
в списъка на паметниците на 
културата. В работата по про-
екта се обединяват усилията на 
ръководството на училището, на 
обществения съвет и училищно-
то настоятелство.

Като директор на основно 
училище, Мариета Димитрова ко-
ментира и темата за задължител-
ната предучилищна подготовка от 
4-годишна възраст. Досегашният 
ѝ опит показва, че повечето ѝ въз-
питаници са посещавали детска 

градина преди I клас. 
„Много малък е броят на деца-

та, които са били гледани у дома, 
преди да прекрачат за първи път 
прага на класната стая. При тях 
се наблюдава по-трудна социа-
лизация, при някои – и липса на 
навици за самостоятелност, по-
ниска адаптивност.“ 

През юни на изминалата година 
училището провежда за първи път

адаптивна детска 
занималня за 

новоприетите 
първокласници. 

Занятията се водят от бъдещите 
им класни ръководители, а уроци-
те са по два часа на ден в рамките 
на пет дни. Децата се опознават 
преди началото на годината и 
когато влязат за първи път в час, 
не изпитват стрес, преходът им от 
детската градина към училище е 
естествен процес. Предимства от 
тази инициатива има и за родите-
лите. Педагогическият екип има 
решение адаптивната занималня 
да стане ежегодна. 

Вече втора година в училището 
се провежда Ден на отворените 
врати. Той има за цел не само роди-
телите да се запознаят с учителите, 
които ще водят първи клас, но и да 
получат предварителна информа-
ция за необходимите документи за 
записване в I клас и специфичните 
изисквания за прием.

В основното училище децата 
са близо 700. Има и ученици със 
специални образователни потреб-
ности, които по категоричните 
думи на директорката се справят 
отлично в учебния процес.

„Съществуват редица евро-
пейски образователни практики, 
които биха могли да се приложат 
и у нас, но с които най-вероятно 
част от родителите няма да са 
съгласни“, подчертава Мариета 
Димитрова. Като пример посоч-

ва преструктурирането на класо-
вете в началото на новата учебна 
година и ротацията на ученици. 
„У нас обикновено родителите 
настояват децата им да бъдат в 
един и същ клас с приятелчета-
та от детската градина. Така те 
продължават да общуват само 
с познати хора. От I до IV клас 
децата са изцяло обгрижвани от 
един учител и преминавайки в 
пети клас, се оказват неподгот-
вени за изскванията на повече 
преподаватели по различни 
учебни дисциплини. В евро-
пейски училища нещата стоят 
по друг начин. След учебната 
година началните класове се раз-
формират и всяка нова учебна 
година децата са в различен клас 
при различен класен ръководи-
тел. По този начин те опознават 
всички съученици и учители. 
Избягва се стресът, който у нас 
получават при прехода от IV към 
V клас“. 

Димитрова разказа за случай, 
при който ученици от различните 
паралелки на един и същ випуск 
изявяват желание да направят 
обща среща, тъй като не се по-
знават, независимо че толкова 
години учат в едно и също учи-
лище и постоянно се срещат по 
коридорите, на двора. Според нея 
при т.нар „ротация“ на децата от 
една паралелка в друга този па-
радокс не би могъл да се случи. 
Ако бъде въведен моделът за раз-
формиране на паралелките до IV 
клас, децата ще се познават, няма 
да се стресират от влизането в 
по-горен клас, от „сблъсъка“ с 
различен преподавател по всеки 
предмет.

Сред другите положителни ев-
ропейски практики директорката 
откроява въвеждането на график 
за провеждане на зимната и про-
летната ваканция на регионален 
принцип. Ако бъдат по региони, 
а не както е сега по едно и също 

време за всички ученици в стра-
ната, биха могли да се използват 
по-пълноценно почивните бази. 
Категорична е, че ползите от 
това биха били големи както за 
училищата, така и за работодате-
лите, защото родителите няма да 
излизат в отпуски накуп по време 
на ваканциите на децата си.

ОУ „Васил Априлов“ обменя 
педагогически опит с не едно 
училище в страната. Като особено 
ползотворно посочват сътрудни-
чеството с Първа частна англий-
ска гимназия „Уилям Шекспир“. 
Независимо че учениците на 
гимназията са от горните класове, 
тяхното гостуване е изключител-
но интересно. За децата е полезно 
общуването с други ученици и 
учители, научават нови неща, 
създават приятелства. 

Друг гост на „Васил Априлов“ 
е Средно училище „Св. св. Кирил 
и Методий“ от град Белица, Бла-
гоевградска област. 

На 12 май  
е ред на учениците 

от София  
да посетят Белица. 

След откритите уроци заедно 
с новите си приятели ще посе-
тят Парка за танцуващи мечки 
в града.

Всяка година възпитаниците 
на 38. училище участват в раз-
лични състезания и олимпиади. 
Печелят награди от турнири по 
плуване, от международни съ-
ревнования по джудо, шотокан 
карате-до, фигурно пързаляне, 
английски език... Талантливите 
деца и тази година се класират 
за националния кръг на състеза-
нието „Ключът към музиката“. 
Изобразителното изкуство, бас-
кетболът, футболът,  физиката 
и астрономията, музикалният и 
литературният клуб са само част 
от 11-те клуба по интереси.

Изящната сграда на днешното ОУ „Васил Априлов“ е построена в периода 1912 – 1914 г.  
и по време на войната е използвана за болница

Мариета Димитрова,  
директор
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XI МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС 
ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ

„Творчество без граници“
Целта на Конкурса е децата и младите хора:

• да открият магията на дигиталната графика и живопис; 
• да нарисуват света през своите очи;
• да предадат своите чувства, настроения и вътрешни изживявания; 
• да ни накарат да усетим силата на детското въображение. 
Конкурсът е включен в Националния календар на Министерство-
то на образованието и науката за извънучилищните дейности за 
учебната 2019/2020 г.

Медиен партньор – Национално издателство „Аз-буки“
Право на участие в Конкурса имат деца, ученици и младежи на 

възраст от 4 до 27 години. 
Краен срок за получаване на творбите –  

дата на последно пощенско клеймо: 16.IV.2020 г.
Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 30.04.2020 г.

Пълните условия за участие в Конкурса:  
http://kshvalecompetition.weebly.com/

Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат из-
ползвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и раз-
пространявани от ОНЧ „Заря – 1858“. 
Конкурсните материали остават във фонда на ОНЧ „Заря – 1858“.

Рисунки, които не отговарят на условията по статута, не 
се допускат до журиране!

Откриването на изложбата с творбите на участниците и це-
ремонията по награждаване на победителите ще се проведат на 22 
май 2020 г. от 17:30 ч. в Образцово народно читалище „Заря – 1858“ 
– Хасково.

Адрес за кореспонденция:
6300 Хасково, пл. „Свобода“ №11, 

Образцово народно читалище „Заря – 1858“,  
Компютърна школа „Вале“,  

XI международен конкурс за компютърна рисунка  
и колаж „Творчество без граници“ – Хасково 2020.

За допълнителна информация: 0887249643; kshvale@yahoo.com
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чителят XXI век има неле-
ката задача да подготви 
Поколение XXI век, кое-
то изисква Образование 
XXI век. „Фронталното“ 
преподаване – тип лекция, 
отстъпва на т.нар. компе-
тентностен подход. 

Специалната руб рика на 
в. „Аз-буки“ открива ино-
вативни практики на пре-
подаване. Или как се дават 
знания и компетентности 
на дигиталното поколение. 

Антоанета НАЙДЕНОВА

Децата от всички 
паралелки в начал-
ния етап на обуче-
ние в ОУ „Евлоги 
Георгиев“ – Дуп-
ница ,  започват 

всеки учебен ден с 5-минутни 
утринни срещи, през които се 
използват различни модели и 
похвати за създаване на позитив-
на атмосфера. Например може да 
се хванат в кръг за ръцете и да си 
представят приятни моменти и 
хора, или пеят заедно, смеят се, 
казват добра дума на другарчето 
си и го прегръщат. 

Всеки учител си е изработил 
план за различни дейности по 
време на сутрешната 5-минутка, 
които спомагат не само за добро-
то настроение на децата, а и за 
развиването на емоционалната 
им интелигентност – едно от не-
обходимите умения на XXI век. 
Провеждат се и игри за групова 
динамика, използват се и учебни 
пособия, като карта за емоционал-
на интелигентност, барометър на 
емоциите и т.н., които се възприе-
мат много добре от децата.

„През 2019 г. разработихме 
проектно предложение „Аз ис-
кам, аз мога, аз успявам“ и от 
тази учебна година сме в Спи-
съка на иновативните училища 
– разказва и.д. директорът на 
училището Райна Александрова. 
– През ноември по Националната 
програма „Иновации в действие“ 
имахме обмен с пловдивското 
ОУ „Елин Пелин“, където се из-
ползват елементи на иновативни 
подходи при преподаването и из-
питването и са включени много 
практически задачи за изработ-
ване на различни модели, карти 
и т.н. от учениците в зависимост 
от предмета и урока. 

При нас също има иновативни 
елементи на преподаване – про-
дължава Александрова. – В пър-
ви клас се провеждат бинарни 
уроци по музика и по български 
език, а в трети клас в часовете по 
английски децата правят театър 
на чуждия език, в който участват 
като артисти, пеят в приказка, 
рисуват. В прогимназиалния етап 
на обучение също има групови 
дейности – по БЕЛ работят с 
един компютър с няколко мишки, 
правят се интегрирани уроци по 
физика и химия. 

Друга иновация са съвместните 
часове с родителите, в които те 
преподават заедно с учителите или 
пък разказват на децата за профе-
сията си. Организират се и посе-
щения на ученици на работните 
места на някои от родителите.“ 

От години ОУ „Евлоги Геор-
гиев“ 

предлага разширено 
обучение по 

хореография, музика 
и изобразително 

изкуство, 

а днес те се изучават в избираеми 
и факултативни часове. Децата 
могат да си изберат с какво да се 
занимават според своите интереси 
и заложби. В часовете по хореогра-
фия се разучават предимно народ-
ни танци от различни фолклорни 
области, а факултативно има и 
мажоретен състав. Първолаците 
могат да изберат и факултативно 
изучаване на английски език и 
религия. В училището има 10 
клуба за извънкласни дейности, 
сред които по математика, инфор-
мационни технологии, както и 
два клуба „Православно христи-
янство“. В училището се изучава 
религия вече 23 години. 

ОУ „Евлоги Георгиев“ има 

Училище на щастието
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Началото на учебния ден започва с 5-минутки за създаване на позитивна среда и настроение у децата

Възпитаниците на иновативното ОУ „Евлоги Георгиев“ 
– Дупница, традиционно постигат отлични резултати 
на външното оценяване

БЕЛ училището е на първо място в 
област Кюстендил и с резултат над 
средния за страната. А по матема-
тика са на второ място в областта 
след ПМГ в Кюстендил и са близо 
до средния резултат за страната. 

„Нашите ученици винаги са 
сред първите на областните кръ-
гове на олимпиади по история, 
география, физика, химия, има-
ме класирания на национални 
кръгове – казва с гордост Райна 
Александрова. – И през тази го-
дина работим по Националната 
програма „Ученически олимпи-
ади и състезания“ за обучение 
на талантливи ученици, тъй като 
миналата година имахме ученик 
участник в националния кръг 
на олимпиадата по география и 
икономика. Имали сме и учас-
тници в националните кръгове на 
олимпиадите по химия, история 
и цивилизация, а през миналата 
година бяха предложени двама 
ученици по физика. Успехите се 
дължат както на учениците, така 
и на добрия педагогически екип, 
който работи много отговорно. 
Предишният ни директор Румяна 
Гиргинова ръководи училището 
успешно в продължение на 23 
години и летвата е вдигната ви-
соко. Тя два пъти е носител на 
почетна грамота „Неофит Рил-
ски“ и на много други награди. 
Една от последните е от края на 
миналата година, когато за втора 
поредна година Държавната аген-
ция за закрила на детето връчи 
отличителен знак „Аз гарантирам 
щастливо детство“. ОУ „Евлоги 
Георгиев“ е удостоено с плакет в 
категория „Устойчиво развитие“ 
като признание за многогодиш-
ния труд на екипа на училището 
и стремежа на всички да работят 
за утвърждаване на атмосфера 
на свободно мислене и свободна 
изява на личността, за приноса в 
грижата за децата и за дейности 
и инициативи, създаващи условия 
за тяхното пълноценно развитие.“

Учителите са общо 36. От тази 

година имат нов колега, който 
работи като логопед и ресурсен 
учител. В ОУ „Евлоги Георгиев“ 
сега се обучават 9 ученици със 
СОП, но са стигали и до 18. 

В училището се гордеят с добра 
и модерна материално-техниче-
ска база – интерактивна дъска, 
4 компютърни кабинета и всяка 
стая има мултимедия, преносими 
компютри. Ползват електронни 
учебници и уроци, разработват 
и свои продукти и презентации. 
В часовете по ИТ и компютърно 
моделиране пък работят с таблети. 
„Сутрин събираме телефоните на 
учениците в една кутия и в края 
на деня им ги връщаме, защото 
нямат нужда от тях за учебния 
процес“, обяснява директорката.  
И допълва, че учителите се обаж-
дат на родителите, ако ученикът се 
почувства недобре или при друга 
необходимост. Това са част от 

мерките за спазване 
на дисциплината  

и традициите  
на училището. 

То е и единственото в общината, 
което има ученически униформи 
вече повече от 12 години – бели 
блузи и пуловерчета с емблема-
та на училището – ноти, гайда 
и палитра, както и суитшърт с 
емблема.

Като част от стремежа да се 
опазят животът и здравето на 
учениците, е ограничаването им 
да напускат двора на училището, 
докато трае учебният ден. Както 
и родителите не могат да влизат 
в сградата, освен ако не са пока-
нени на общо мероприятие или 
за разговор.

От години в училището се орга-
низират вечери на  физиката и хи-
мията за седмокласниците, които 
се провеждат обикновено в края 
на май или началото на юни. Всяка 
година те са посветени на някаква 
тема. Например м.г. е посветена на 
150-годишнината от създаването 

на Менделеевата система, преди 
това – на Нютон, на Мария Кюри 
и др. Учениците се разпределят в 3 
отбора и се състезават, като реша-
ват различни задачи, посветени на 
съответната тема – кръстословици, 
игрословици, редят пъзели, правят 
експерименти и забавни опити – 
„Вулкан“, различни „сокове“ или 
пък розички от хартия, които „раз-
цъфват“ във вода. Децата пишат и 
есета, с които участват в ежегод-
ния конкурс към Съюза на физи-
ците или на фондация „Вигория“. 
Тази година темата е за приноса на 
българските физици и е интересна 
и достъпна за учениците. 

Като завършек на учебните 
занятия се провежда ежегоден 
благотворителен концерт с масово 
участие на учениците, обучавани 
през годината в различните об-
ласти на изкуството. Мотото на 
последния концерт е „У човека  все 
пак побеждава доброто!“.

„Нашите ученици се развиват 
много успешно след завършването 
си – споделя директорката Алек-
сандрова. – Например едно от мо-
мичетата продължи образованието 
си в природо-математическата 
гимназия в Благоевград, участва-
ше в национални олимпиади по 
химия и биология, а сега учи био-
технология в Шотландия. Имаме и 
много други, които са завършили 
химия и сега са лекари, фармацев-
ти и т.н. Учениците се реализират 
като личности и специалисти в 
различни сфери – архитектура, 
право, в областта на спорта и др.

Нашата мисия е да обучаваме 
творчески, адаптивни и социално 
отговорни личности, които да се 
реализират успешно. Искаме да 
познават собствените си права и 
отговорности, но и да уважават 
правата на другите, тяхната кул-
тура, език и религия. За целта се 
опитваме да създадем атмосфера 
на свободно мислене и изява 
на личността и да превърнем  
ОУ „Евлоги Георгиев“ в „Учили-
ще на щастието“. 

Райна Александрова,  
директор

121-годишна история и навремето 
до сградата му в двора е имало 
параклис, който е разрушен, а 
училището – бомбардирано. Нова-
та училищна сграда отваря врати 
през септември 1962 г. Параклисът 
не е възстановен, но в близост се 
намира черквата „Света Богороди-
ца“, където се чества патронният 
празник на школото на 8 ноември  
– Архангелов ден.

Сградата на училището е крайно 
недостатъчна, за да побере всички 
желаещи да учат в него. През 2016 г. 
е изградена пристройка, в която 
на първия етаж е разположена 
столовата с един павилион, а на 
втория – многофункционална 
актова зала. От миналата година 
има готов проект и за разширява-
не на училището, но засега няма 
финансиране, казва директорката 
Александрова. 

Учениците са 395,  няма подгот-
вителна група, тъй като сградата 
е малка и не може да се осигури 
целодневно обучение. ОУ „Евло-
ги Георгиев“ е единственото в 
област Кюстендил, което все 
още работи на двусменен режим. 
Затова и през тази учебна година 
са приети само две паралелки с 
първолаци, въпреки че има заяв-
ления за три. 

Интересът към училището се 
дължи и на факта, че през ми-
налата година на националното 
външно оценяване след VII клас по 
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Боян СТОЙЧЕВ

Професионална-
та гимназия по 
техника и тех-
нологии (ПГТТ) 
„Христо Ботев“ в 
Смолян има бога-

та и дългогодишна история. Днес 
нейните възпитаници изучават 
съвременни специалности като 
„Компютърна техника и техно-
логии“, „Компютърни мрежи“, 
„Програмиране“ и единствената 
за областта – „Автотранспорт-
на техника“. Така на практика 
всички ученици се подготвят 
за актуалните и търсени на па-
зара професии в областта на IT 
сектора. 

Покрай работата с техниката и 
технологиите, както и развитието 
на дигиталните умения, които об-
лекчават живота ни, директорката 
на гимназията инж. Мария Жай-
гарова откроява и един проблем, 
който е симптоматичен и генера-
лен за родното образование. „Все 
повече липсва комуникацията 
като говорене, коментиране, пред-
ставяне и убеждаване. В родното 
училище се набляга на тестовете 
и писмените изпитвания, а про-
пускаме чистото говорене, което 
вече се превръща в трудност за 
малките деца и по-младите поко-
ления българи“, казва тя.

Инж. Жайгарова не пропуска да 
отчете и положителните страни 
на дуалното обучение. Смята го за 
здрава основа, върху която да се 
стъпи като подготовка за бъдеща 
професионална реализация на 
учениците. „Те са хората, които 
утре ще застанат зад машините в 
производството на много отрасли. 
Така че връзката, която сега се 
създава чрез дуалното обучение, 
е много добра и необходима“, 
отбелязва директорката и дава 
пример с паралелката по „Елек-
трообзавеждане на производ-
ството“, реализирана с помощта 
на бизнеса. 

„Ако не съществува добра ко-
муникация между училището и 
потребителя на неговите кадри, 
бъдещата им реализация остава 
висяща“, отбелязва още тя. От-
правя и апел към всички фирми, 
които могат да вземат специали-
сти, подготвени в професионал-
ното образование – да съдействат 
за тяхната подготовка и взаимна 
бъдеща дейност.

За пример дава досегашната 
съвместна работа между гимна-
зия и EVN. По думите ѝ фирмата 
се грижи за децата и всячески 
ги увлича в занаята. Миналата 
година например служителите 
донасят подаръци и брандира-
ни топки на учениците. Скоро 
предстои поредна среща, в която 
представител на EVN ще разясни 
какви са новостите в компанията, 

Смолян

В този брой „Маршрути  
„Аз-буки“ ни отвежда в смолян-
ската Професионална гимназия 
„Христо Ботев“. 

Екипът Ӝ е убеден, че едно 
училище е успешно тогава, ко-
гато работи в партньорство 
с бизнеса и се грижи за подго-
товката на кадрите в региона.

Бъдещето е в дуалната 
форма на обучение
Професионална гимназия „Христо Ботев“  
в Смолян с апел към местните фирми да помогнат  
в кариерното ориентиране на децата

Мария Жайгарова, 
директор

прави обиколка на всички ТЕЦ 
в областта – Златоград, Мадан и 
Чепеларе. И обясняват на служи-
телите колко е важно да помагат 
за ранната ориентация на децата 
и насочването им към дуалното 
образование.

Пред Професионалната гимна-
зия предстоят редица дейности, 
които ще я представят в привле-
кателна светлина пред местната 
общност. Такъв е Денят на от-
ворените врати, който включва 
конкурс за презентации, сърев-
нование по майсторско управле-
ние на велосипеди, геймърски 
конкурс, състезание с картинг на 
полигона в обширния училищен 
двор. Освен това възнамеряват па-
тронният празник на гимназията 
да се отбележи в Калофер – род-
ния град на Христо Ботев, където 
учители и ученици да станат част 
от общите тържества.

Инж. Мария Жайгарова е гор-
да, че още преди десет години са 
успели да внедрят в обучението 
на децата майсторски клас, с кой-
то са се отличавали в цяла Смо-
лянска област. Нововъведението, 
сега известно и като бинарни 
уроци, съчетава различни учебни 
предмети. Началото е поставено 
на празника на училището, на 
който са представени уроци по 
„Български език“ и „История 
и цивилизация“ за делото на 
Христо Ботев. Крайната цел е да 
покажат на децата положителна-
та страна на интегрираното обу-
чение и флуидността на теми от 
единия учебен предмет в другия. 
След това се провеждат бинарни 
уроци по „Биология и здравно 
образование“ и „История и ци-
вилизация“ относно Втората 
световна война. В тях основната 
тема е как се отразява войната 
върху живота на хората.

Днес в гимназията продължават 
с подготвянето на подобни уроци, 
с които се цели оптимизиране на 
мотивацията на възпитаниците, 
като се съчетава общообразова-
телната подготовка с професио-

ще поговори с учениците за тру-
довото право и за възможностите 
пред тях за бъдеща реализация и 
кариерно развитие отвъд нивото 
на средни техници и монтьори. 
По този начин учениците, изу-
чавайки избраната специалност, 
ще бъдат предварително ориен-
тирани каква перспектива имат 
за професионална реализация в 
бъдеще.

Показателна е съвместната 
инициатива на Професионалната  
гимназия и Академия „Телерик“. 
Един от учителите – инж. Вла-
димир Моллов, след обучението 
си в Академията получава сами-
ят той правомощия да обучава 
ученици, които след завършения 
100-часов курс се сдобиват със 
сертификат на „Телерик“ по про-
грамиране. Съществен момент 
е, че обучението е безплатно за 
гимназистите.

За да има повече ученици в 
паралелките за дуално обучение, 
е важна и подкрепата от страна на 
родителите и колегите директори, 
допълва още инж. Жайгарова.  
И разказва как е разпратила имей-
ли до всички училища в града с 
молба да ѝ предоставят само 5 
минути, в които да обясни ползи-
те от дуалното образование пред 
кандидат-гимназистите и техните 
родители.

През миналата година дирек-
торката заедно с част от учи-
телския колектив на гимназията 

налната. Пример за това е съв-
местното обучение по предмета 
„Физика и астрономия“, което е 
съпоставено на фона на учебна-
та практика. Така се показва на 
учениците, че няма разделение 
между двата вида подготовка, тъй 
като те могат да бъдат взаимно 
полезни.

Крайната цел е наученото по 
теория да може да бъде по-лесно 
приложено в практиката. Според 
Жайгарова това е една от причи-
ните, на които се дължат успехите 
на възпитаниците им в нацио-
нални състезания и в креативна 
практическа дейност. Тя с гордост 
дава за пример успеха на учени-
ците Даниел Бодуров, Христо 
Базелков, Йордан Тачев, Мартин 
Кафеджиев, Васил Радев и Ата-
нас Русинов, които са областни 
първенци в Третия национален 
конкурс за STEM науки в Бълга-
рия. Те се класират в Конкурса с 
проект „Математически софтуер 
СМЯТАЙ“, който са разработи-
ли в клуба „Програмиране С#“ 
с ръководител инж. Светослав 
Димитров.

Зад успехите на възпитаници-
те стои качествената работа на 
техните преподаватели, които 
отговорно помагат за развитие-
то им в учебната подготовка и 
в реализирането им като добри 
граждани. Това се постига и 
чрез дейността на училищния 
клуб „Милосърдие“, чиято 
активност е организирането 
на коледна акция в помощ на 
семейства с деца в затруднено 
социално положение. Идеята на 
акцията е даряване на продукти 
от първа необходимост, които 
учениците събират, разпределят 
и доставят по списък от соци-
алните служби до нуждаещи се 
граждани в Смолян и областта. 
Доставката се осъществява с 
учебен автомобил на гимна-
зията.

Наскоро се провежда и бла-
готворителна мартенска акция. 
Събраните пари от продадените 

мартенички са дарени на дете от 
Смолян в изключително тежко 
семейно положение.

Добротворческата дейност на 
Професионалната гимназия по 
техника и технологии „Христо 
Ботев“ в Смолян няма кампаний-
на насоченост. Налице са препо-
даватели, които работят с деца 
извън профила на училището. 
Те ги мотивират да посещават 
училищната лаборатория, където 
им помагат да разгадаят тайните 
на компютърните науки и да 
вървят по стъпките на успелите 
гимназисти.

Пример за това е дейността 
на учениците от XIIа и XIIб клас 
със специалности „Компютърна 
техника и технологии“ и „Ком-
пютърни мрежи“. Те са създали 
собствени диагностични ин-
струменти, чрез които успяват 
да открият повреди в различни 
по стандарт видове кабели и да 
отстранят повредата. Разрабо-
теният програмен продукт е с 
екологична стойност, тъй като 
много кабели се изхвърлят за-
ради такива проблеми и отказ 
за поправката им от реномирани 
сервизи. Причината обикновено е 
ниската себестойност на услугата 
за отремонтиране. 

Грижата за природата е свър-
зана и с провеждането на редица 
инициативи. Всяка година уче-
ниците засаждат борчета в двора 
на гимназията по повод Деня на 
Земята. Освен това се провежда 
и велопоход под надслов „Да 
спрем автомобилите за един час“. 
Кампанията има за цел да насочи 
вниманието към опазването на 
чистотата на въздуха и спестя-
ването на вредни емисии чрез 
използването на велосипеди в 
градски условия.

По този начин възпитаниците 
на Професионалната гимназия 
получават и трето образование 
– отговорно екологично поведе-
ние, наред с професионалната си 
подготовка и благотворителното 
възпитание.
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В ПГ „Христо Ботев“ представители на местни фирми често влизат в клас,  
за да мотивират бъдещите си колеги за по-добра професионална подготовка
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ИНТЕРВЮ

Проф. Димитър 
Димитров е ректор 
на УНСС от декември 
2019 г. 
Бил е ръководител на 
катедра „Национална и 
регионална сигурност“ 
и декан на факултета 
„Икономика на 
инфраструктурата“ в 
УНСС. Има 104 научни 
публикации, автор 
и съавтор е на 16 
монографии, 4 учебника 
и на учебни помагала. 
Участва в 59 научни 
проекта, от които 18 
международни. Член е на 
мрежата от експерти 
на Стокхолмския 
институт за изследване 
на проблемите на мира. 

Интервюто взе
Татяна ДИКОВА

Г- н  Ре к то р , 
създаден пре-
ди 100 години 
като Свобо-
ден универ-
ситет за по-

литически и стопански 
науки от известни учени, 
политици, обществени-
ци, вложили и лични 
средства, какво е днес 
Университетът за нацио-
нално и световно стопан-
ство?

– За мен УНСС е достой-
но продължение на делото 
на тези уникални лично-
сти, създали университета 
преди 100 години. Искали 
са да създадат университет 
на свободния дух. Затова 
проф. Стефан Бобчев и кръ-
гът около него, който реша-
ва да осъществи тази идея, 
през 1920 г. пристъпват към 
действия, влагайки много 
усилия, лични средства, 
дори са взимали заеми. 

Техният пример е на 
изключително ниво, а това 
прави сравнението труд-
но. Особено личността 
на проф. Стефан Бобчев – 
първи ректор и основател 
на Свободния универси-
тет. Но всички ние, които 
сме допринесли с нещо за 
развитието на универси-
тетската идея, вървим по 
техния път.

– „Ако искате да уп-
равлявате добре, трябва 
да измервате това, което 
правите. И това е смисъ-
лът на Рейтинговата сис-
тема.“ Това казахте при 
връчване на наградата 
на УНСС за най-прес-
тижно висше икономи-
ческо училище. Има ли 
академичната общност 
на Университета доверие 
в Рейтинговата система?

– Това са думи на Пи-
тър Дракър (американски 
специалист по теория 
на управлението и биз-
нес мениджмънта – б.а.). 
Според него няма как да 
управлявате, ако не знаете 
къде искате да стигнете. 
Навярно ще продължим 
да намираме детайли в 
Рейтинговата система, кои-
то изкривяват в известна 
степен картината, но тя 
дава възможност да се 

Проф. д-р Димитър Димитров – ректор на Университета за национално 
и световно стопанство, пред в. „Аз-буки“:

Европейските мрежи  
са еърбъс в образованието
Университетът не е просто висше училище, в което само се преподава. 
Трябва да има и развитие и студентите го оценяват

види накъде вървим. Ако 
се освободим от пристрас-
тията, трябва да признаем, 
че тенденциите са устой-
чиви. Всяка година едни 
и същи университети са 
водещи в определени про-
фесионални направления. 
С други думи, тази система 
за измерване не допуска 
случайности. 

В началото, когато се 
въведе Рейтинговата сис-
тема, а преди това започна 
работа и Националната 
агенция за оценяване и 
акредитация (НАОА), не 
липсваха отклонения от 
нормалната логика – на-
пример измерваше се дали 
дадено висше училище има 
достатъчно голяма учебна 
площ, и от това произти-
чаха високи оценки. Но 
постепенно и от НАОА, 
и от Рейтинговата систе-
ма, и от МОН нещата се 
изчистват. Казано по друг 
начин, „дребнотемието“ 
отстъпва и предлаганите 
картини на състоянието на 
професионалните направ-
ления, на отделните висши 
училища и системата на 
висшето образование, като 

цяло, се прояснява. Въве-
доха се критерии, които 
ни оценяват отвън, и те са 
безспорни – реализацията 
на студентите, нивото на 
безработица, заплатите 
на младите специалисти.  
С други думи, може да 
имате достатъчна учеб-
на площ, но да нямате 
студенти или бизнесът и 
администрацията да не 
признават професионална-
та подготовка на младите 
специалисти, заплатите им 
да са ниски, да не работят 
по специалността, която 
са завършили, и т.н. Тоест 
измерванията станаха по-
комплексни и системати-
зирани.

– Имахте среща с ръко-
водителя на екипа, който 
извършва замерванията 
за Рейтинговата система. 
Какво си казахте с него?

– Разговорът беше из-
ключително конструкти-
вен и диалогичен. И двете 
страни потвърдихме, че 
ако има различни вижда-
ния за начина на оценя-
ване, винаги може да си 
комуникираме. 

– Но без елемент на 

„напасване“?
– И дума не може да 

става за това. Много от 
показателите са обективни. 
А някои от тях, най-вече 
външните, не могат да се 
„управляват“ от универ-
ситетите – например стар-
товата заплата на младите 
специалисти, безработица-
та и т.н. Всъщност всичко 
това зависи от нас, но през 
тези години, когато сме 
обучавали младите хора. 
После пазарът на труда си 
казва думата. Резултатът 
се проявява чрез работо-
дателите. Доволен съм, че 
УНСС получи наградата за 
най-престижен универси-
тет, което е едно признание 
именно от работодателите.

– Ще видим ли УНСС 
в списъка на изследова-
телските университети?

– Винаги съм изповядвал 
философията, че универ-
ситетът не е просто висше 
училище, в което само се 
преподава. Трябва да има 
и развитие и студентите го 
оценяват. Оценяват, когато 
имате проект с постижения 
и резултати и вие споделя-
те с аудиторията как сте ги 

постигнали, какви методи 
сте използвали и че всичко 
това е следствие от вашата 
работа през последните 
месеци, а не от учебник, 
написан преди години. 
Безспорно бихме искали 
УНСС да се нареди сред 
изследователските уни-
верситети, но зависи и от 
критериите.

– Имате основание, из-
пълнявате проект за цен-
тър по компетентност.

– Говорите за „Дигита-
лизация на икономиката 
в среда на големи данни“. 
Проектът се изпълнява 
от мрежа от университе-
ти и от JRC (Съвместния 
изследователски център) 
на Европейската комисия 
и се финансира по Опе-
ративна програма „Наука 
и образование за интели-
гентен растеж“. УНСС е 
координатор. Има голям 
потенциал в проекта и 
неслучайно всички, вклю-
чително и представителите 
на бизнеса, са впечатлени 
от него. Според мен най-
важното е как ще използ-
ваме този изключително 
важен инструмент.

– Г-н ректор, използ-
вахте думата „универ-
ситетска мрежа“. Един 
университет не може да 
бъде видим в Европа и 
света, ако не е част от 
такива мрежи. Има ли 
подобна перспектива за 
университета, който ръ-
ководите?

– Преди дни изтече 
срокът за кандидатстване 
по европейски проект за 
изграждане на универси-
тетски мрежи. Участваме 
в консорциум с още 6 ев-
ропейски университета. 
Подготовката за нашето 

включване започна още 
при предходното ръко-
водство на УНСС. За нас 
остана задачата да про-
дължим усилията в тази 
посока. Но да не се хвалим 
предварително.

Важното е, че политика-
та на ЕК в това отношение 
разкрива огромен потен-
циал пред университетите. 
Перспективата е да си 
синхронизираме учебните 
програми, да разменяме 
преподаватели, студенти. 
Европейските универси-
тетски мрежи поставят на 
ново, качествено равнище 
взаимодействието между 
висшите училища в ЕС. 
Специалистите наричат 
тези мрежи еърбъс в обра-
зованието, който се прави 
основно от 4 големи евро-
пейски държави, но има и 
много поддоставчици.

Когато един университет 
стане част от европейска 
мрежа, тогава и студен-
тите, и преподаватели-
те ще се почувстват като 
европейски студенти и 
преподаватели и материал-
ната база и постиженията в 
науката ще бъдат на съвър-
шено друго ниво.

Не намирам нищо неред-
но в това, че българските 
университети останаха 
извън първите 17 мрежи. 
Необходимо ни е време да 
съберем сили, ако искате – 
и самочувствие и опит, за 
да спечелим такъв проект 
с европейско финансиране.

– Вашият коментар за 
предлаганите промени в 
Закона за висше образо-
вание?

– Не виждам нищо сму-
щаващо в това, че се следва 
посока за известна регула-
ция, например в разраства-
нето на университетската 
мрежа и на отделните вис-
ши училища по професио-
нални направления, които 
не са характерни за тях. 

От друга страна, държи 
се и сметка за регионално-
то измерение на висшите 
училища. Надявам се до 
една година да бъде приета 
картата на висшето обра-
зование. Намирам за по-
ложително и намерението 
да се подобри връзката на 
държавата с висшите учи-
лища, които се финансират 
от държавния бюджет. Ко-
гато посоката е уточнена и 
има комуникация и чувае-
мост, е по-лесно и за двете 
страни.

– А един преподавател 
– една акредитация?

– Поддържам отдавна 
тази теза. 

На стр. 20
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Лъчезар КАРАГЬОЗОВ

През XVII век Хо-
ландия – първа-
та страна, където 
третото съсловие 
побеждава, е една 
от най-напредна-

лите културни и търговско-про-
мишлени страни в Европа. Ней-
ното риболовство, корабоплаване, 
манифактура, банки, търговия 
нямат равни. Холандските градове 
и техните университети са аван-
гардни постове на европейската 
цивилизация, а страната – привле-
кателен център за протестантите, 
преследвани за религиозните си 
убеждения. Както и за всеки със 
свободолюбиви стремежи. Рене 
Декарт – знаменитият френски 
философ, двадесет години живее 
в Холандия. Неслучайно през този 
век страната дава велики худож-
ници, като Рембранд и Вермеер, 
знаменити философи – Спиноза, 
политически мислители – Хуго 
Гроций, както и учени. Един от 
тях е Антони ван Льовенхук – най-
забележителният и ненадминат 
микроскопист на епохата. 

Първите микроскопи

Светлинните микроскопи са два 
модела. Едните са „прости“, с една 
увеличителна леща. Другите са 

Ван Льовенхук – първият 
микробиолог
Днес никой не може да каже защо той започва да се интересува  
от увеличителни стъкла

Микроскопът на Ван Льовенхук (схема) 
1 – леща; 2 – обект за наблюдаване; 3 – винт  

за нагласяване положението на обекта 

съставни (наричат ги още сложни) 
– с две лещи.  Казват, че първите 
микроскопи с една увеличителна 
леща са изготвени в Холандия от 
Ханс и Захариас Янсен, баща и 
син. Това са просто много силни 
лупи (увеличителни стъкла), с 
които е възможно да се разглеждат 
много дребни обекти. 

Идеята за изготвянето на състав-
ни микроскопи – с две лещи една 
зад друга, изглежда, принадлежи 
на Галилео Галилей и „Академия 
дей Линчеи“. Тези микроскопи 
получават популярност, без да са 
особено съвършени, с наблюде-
нията на Роберт Хук и неговата 
книга от над двеста страници, оза-
главена по следния сложен начин 
–  „Микрография или физиологи-
чески описания на най-дребните 
телца с помощта на увеличителни 
стъкла. Наблюдения и изследва-
ния“. „Микрография“,  снабдена 
с впечатлителни разгъващи се 
медни гравюри, е първият научен 
бестселър.

Ван Льовенхук –  
самоук откривател 

В същото време, друг учен 
посвещава усилията си на ми-
кроскопа. Това е Антони ван 
Льовенхук от малкия холандски 
град Делфт. Ван Льовенхук няма 
специално образование. Отначало 
има магазин за платове, после, 
когато славата му се разраства, 
става камерхер на кметството. 
Тази почетна длъжност той заема 
четиридесет години.     

Своето увлечение и интерес 
Льовенхук дължи само на това, 
което вижда под своя „микро-
скоп“, представляващ единична 

„Географът“. Фрагмент от картина  
на Ян Вермеер (1669 г.). Модел  
на художника е Ван Льовенхук

много силна леща. Той е невероят-
но старателен и притежава завидна 
изобретателност, което му помага 
да извърши своите забележителни 
открития. Сам изготвя лещите и 
успява да получи увеличение над 
двеста пъти. Този самоук открива-
тел пръв показва на човечеството 
микроскопичните живи същества, 
за чието съществуване никой дото-
гава не подозира. 

Ненадмината техни-
ка на изработка

Днес никой не може да каже 
защо Ван Льовенхук започва да се 
интересува от увеличителни стък-
ла. Най-вероятно е искал да види 
отблизо нишките на платовете, 
които предлага. Сигурно е много 
забавно да видиш нещата много 
по-големи, отколкото се виждат с 
просто око. Но той не иска някой 
да прави лещи за него, иска да ги 
прави сам. И тъй като е страшно 
взискателен към себе си, иска 
това да бъдат най-добрите лещи 
в Холандия. Най-силните лещи са 
много малки, само няколко мили-
метра. За да може да се използват, 
Ван Льовенхук закрепва лещите 
в малък отвор, направен в тънка 
пластинка от мек метал – мед, 
сребро или злато. Окото трябва да 
е съвсем близо до лещата, а обек-
тът – добре осветен и неподвижен.

Ван Льовенхук не разкрива на 
никого как прави своите лещи. 
Всички мислят, че той неуморно, 
ден и нощ ги шлифова. Но той 
прави около петстотин подобни 
лещи с различно увеличение и 
към двадесет и пет микроскопа 
(девет от тях са съхранени и до 
днес). Дълго време техниката на 
Ван Льовенхук остава неразга-
дана. Сега се знае, че на пламъка 
той първо прави тънка стъклена 
нишка, след това стопява края й. 
Стъклото, подобно на водна кап-
ка, под действие на повърхност-
ното напрежение, се закръгля. 

След охлаждане и втвърдяване  
на стъкленото топче то служи 
като сферична двойноизпъкнала 
леща.

Признание от  
Кралското общество

Въоръжен с най-добрите въз-
можни лещи, подобно на Роберт 
Хук, Льовенхук започва да раз-
глежда всичко наоколо: семенца 
от растения, главата на насекоми, 
влакна от козината на всякакви 
животни, стрит черен пипер, 
опашката на попова лъжичка. 
Сигурно изглежда доста странно 
на своите съграждани. Но един 
от тях поглежда през неговите 
чудни лещи и е изумен. Това е 
лекарят и анатом Рение де Грааф,  
кореспондент на Кралското об-
щество в Лондон – там високо 
ценят откритията му за строежа 
на яйчниците. В списанието на 
Кралското общество Де Грааф 
прочита за успехите на оптиката 
в Италия. Той незабавно пише 
писмо на редактора Хенри Ол-
денбург: „Италианските успехи 
са нищо в сравнение с това, което 
прави Ван Льовенхук, накарайте 
го да опише своите наблюдения“ 
(писмо, щастливо за науката – Де 
Грааф скоро след това неочаква-
но умира на 32-годишна възраст).

Така през 1673 г. Олденбург по-
лучава писмо от Делфт. Писмото 
не е написано на латински, както 
е прието, а на холандски – един-
ствения език, който Ван Льовенхук 
знае. В него има безброй излишни 
подробности, но също и изобра-
жения на плесени и насекоми, с 
голямо увеличение. В Кралското 
общество са впечатлени. Олден-
бург благодари и изразява надеж-
да, че ще следват и други подобни 
отчети. И те действително следват 
– до края на живота си, в течение 
на петдесет години, Ван Льовен-
хук праща към Лондон десетки 
подробни доклади. 

Откриване  
на микроорганизмите

Ван Льовенхук поставя под своя 
микроскоп всичко, за което може 
да се помисли. Един ден той по-
ставя под лещата тънка стъклена 
тръбичка, в която има престояла 
вода от глинена делва в градината. 
Какво друго може да има там освен 
вода? Но не! Оказва се, че там има 
„малки животинки“, които плуват, 
обръщат се и се гонят. Така той от-
крива едноклетъчните организми. 
Това е най-важният ден в неговия 
живот. Той открехва вратата към 
една нова вселена, за която никой 
нищо не знае, открива първаците, 
вижда даже бактериите. 

В Лондон се удивяват на не-
говите открития, но този път са 
скептични. В Делфт при Ван Льо-
венхук се явява цяла делегация, за 
да се увери в неговите открития и 
да провери изчисленията за раз-
мерите на „малките животинки“. 
Три години след това, през 1680 г.,  
Кралското общество задочно го 
приема за свой член. Ван Льовен-
хук заема място сред такива учени 
като Роберт Бойл и Исак Нютон.

Научна слава

Постепенно Европа научава 
за неговите открития. В Делфт 
идват да погледнат през микро-
скопа му най-известни личности: 
Лайбниц –  немски философ и 
математик, Петър Велики – ру-
ският цар, Уилям III Оранжски 
– английският крал. Това не му 
пречи да прави своите наблюде-
ния – напъхва попова лъжичка и 
малка рибка в своите тръбички, 
открива еритроцитите, вижда 
вакуолите в растителните клетки. 
Редовно, до своята деветдесет-
годишнина, пише писмата си до 
Лондон. В последните описва 
най-подробно болестта си, до-
край остава неуморим и безупре-
чен изследовател.

В книжка 6 за 2019 г. четете:

Маслата съдържат калций, мед, желязо, магнезий, манган, фосфор, 
селен, цинк, витамини от B групата, както и витамин Е. Те имат анти-
оксидантно действие, което намалява оксидативния стрес, водещ до 
увреждане на клетките. Характеризират се с по-ниско съдържание на 
наситени мастни киселини и с по-високо съдържание на полиненасите-
ни мастни киселини. Изследвани са физико-химични и оптични свойства 
на слънчогледово олио с примеси на босилек (Ocimum basilicum), розмарин 
(Rosmarinus officinalis) и орехово масло. Четете в статията „Приложна 
фотоника и антиоксидантни свойства на високоолеиново слънчогледово 
масло с билкови примеси“ на колектив от учени от Медицинския универ-
ситет – Варна, и Университета по хранителни технологии – Пловдив.
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Зина СОКОЛОВА

Според акад. Гълъ-
бов паниката око-
ло коронавируса 
е много голяма, 
но от това няма 
никаква полза. За-

боляването при огромната част 
от хората протича леко, както 
при грип. За сравнение, годишно 
в България от грип в зависимост 
от щама си отиват 2000 души: 
някои развиват пневмонии, а 
върлуващият в момента грип B 
например поразява деца. Енте-
ровирусите, причиняващи т.нар. 
летни грипове, са по-коварни 
от коронавируса –  те водят и 
до диабет, тъй като поразяват 
задстомашната жлеза,  а също и 
сърцето и мозъка.

„В някои медии се разпрос-
траняват много страшни неща и 
хората се плашат – подчертава 
академикът. –  Но профилакти-
ката е ясна – трябва да се мият 
много добре ръцете, а със спиртни 
разтвори да се бършат плотовете 
и предметите, с които работим. 
Категорично трябва да се завиши 
личната хигиена. Маските са за 
хора с дихателни инфекции, за да 
не заразяват другите. Не е ясно 
докога ще продължат извънред-
ните мерки, но в Китай пикът на 
болестта преминава. Предшест-
веникът на този вирус е SARS 1,  
сегашният е SARS 2. Въпреки взе-
тите мерки, включително и на су-
хоземните граници, вирусът успя 
да проникне в страната ни. Но хо-
рата не бива да се плашат, а да спаз-
ват указанията. Хубавото е, че ки-
тайците сега, за разлика от 2002 г.,  
са напълно отворени информа-
ционно. Тогава доста време при-
криваха информация за  SARS 1,  
която тръгна от Хонконг и оттам 
заразата се прехвърли към Кана-
да. Важно е да се знае, че тогава 
заболяването беше ликвидирано 
само с карантинни мерки, въпреки 
че причиняваше 10% смъртност. 
Смъртността при коронавируса 
е 3,5%, което също не е малко, но 
и оздравелите са вече над 60 000 
души.“

Разпространението на вируса е 
трудно за овладяване, единстве-
ното, което е възможно, е то да се 
ограничи, категоричен е ученият. 
Засега у нас няма разширение 
на кръга на поразените. Това 
означава, че местните щабове са 
си свършили работата, но не се 
знае какво става в останалите 26 
области. Въпреки характерната 
за този вирус голяма способност 

Коронавирусът е опасен,  
но паниката е още по-опасна

Европейската комисия 
осигури допълнителни 37,5 
млн. евро за спешно необхо-
дими научни изследвания за 
разработването на ваксина, 
лечение и диагностика на 
COVID-19. През януари 
Комисията публикува пока-
на за набирането на такива 
научни предложения на 

стойност 10 млн. евро.
С допълнителната сума 

от програмата „Хорзонт 
2020“ и осигуряването на 
общо 47,5 млн. евро ще 
могат да бъдат избрани 17 
проекта, включващи 136 
научноизследователски 
екипа от целия ЕС и из-
вън него. Те ще започнат 

работа по разработването 
на ваксини, нови лечения, 
диагностични тестове и 
медицински системи, насо-
чени към предотвратяване 
на разпространението на 
коронавируса.

„Извънредното финан-
сиране от „Хоризонт 2020“ 
дава възможност на из-

следователите да започнат 
незабавно работа за справя-
нето с епидемията от коро-
навирус на няколко фронта. 
Бързото мобилизиране на 
изследователската общ-
ност ни дава нова надежда, 
че скоро ще се доближим 
до нашата цел, а именно 
да спрем разпростране-

нието на вируса“, заяви 
Мария Габриел – комисар 
по въпросите на иноваци-
ите, научните изследвания, 
културата, образованието и 
младежта.

ЕК вече договаря спо-
разумения за отпускане на 
безвъзмездни средства с 
избраните бенефициенти.  

17-те проекта ще рабо-
тят върху разработване на 
нови ваксини, бързи тестове 
за диагностика на място, 
нови лечения и подобряване 
на епидемиологията и об-
щественото здраве, вклю-
чително нашата готовност 
и отговор при епидемии. 

ЕК осигури още 37,5 млн. евро за изследвания на COVID-19

Спазването на по-високи хигиенни изисквания е единствената 
профилактика, казва акад. Ангел Гълъбов

Акад. Ангел Гълъбов е един 
от най-известните български 
вирусолози. Той е експерт по 
вирусни инфекции към Светов-
ната здравна организация. Член 
е на Международната организа-
ция за изследване на клетката, 
Международната организация за 
антивирусни изследвания, Аме-
риканската асоциация по микро-
биология, Румънската академия 
на медицинските науки, Изпъл-
нителното бюро на институтите „Пастьор“. Обърнахме се 
към него за коментар на актуалната обстановка у нас след 
регистрирането на случаи на болни от коронавирус. Има ли 
паника и оправдана ли е тя?

да се разпространява от човек на 
човек. Проблемът е, че инфекци-
ята протича безсимптомно и при 
дълъг инкубационен период от 14 
дни. Освен това коронавирусите 
атакуват рецептори дълбоко в 
белите дробове и поразяват алвео-
лите, където се извършва газовият 
обмен. А това е много опасно. Ако 
имунната система не може да го 
спре, изходът е фатален, катего-
ричен е академикът.

Според най-песимистични 
прогнози е неизбежно 40% до 70% 
от хората по света да бъдат ин-
фектирани с коронавирус. Други 
твърдения отиват още по-далеч и 
обявяват, че това било най-страш-
ната епидемия, която човечеството 
познава в ново време. Но ученият 
е категоричен, че това не е така. 

Най-страшна е 
вариолата (едрата 
шарка) – главното 

биологично оръжие. 

През 70-те години тя е изко-
ренена заради ваксините, иначе 
смъртността от тази инфекция е 
стигала 70% и лесно се е предавала 
при контакт.

„Важното е, че спрямо корона-
вирусната инфекция има терапия – 
казва акад. Гълъбов. –  Тя включва 
четири пункта. Първо се прилага 
антивирал – антивирусен препа-
рат, който потиска размножаването 
на вируса. По-коректният термин 
е химиотерапевтик, но хората 
свързват химиотерапията само 
с онкологичните заболявания, а 
това не е така. Химиотерапията 
на инфекциозните заболявания 
предхожда с 20 години тази за он-
кологичните заболявания. Вирус-
ната химиотерапия е по-нова – от 
60 – 70 години. Има химиотерапия 

на грипа, даже на вариолата. 
Следващият етап е механичната 

вентилация, т.е. терапия с кис-
лород. До всяко легло на болен 
е осигурен достъп на кислород, 
защото при заболяването се за-
сягат белите дробове. Третото е 
прилагането на противовъзпали-
телни средства, но тук има спорни 
моменти. Единият вариант е да 
се предписва кортизон, който се 
прилагаше за облегчаване на бо-
ледуването при SARS 1. Но кор-
тизонът е забранен при вирусни 
инфекции, защото е антагонист 

на интерферона – противовирус-
но вещество, което всяка клетка 
произвежда. Но има и друго ве-
щество, което облекчава възпале-
нието – барицитиниб. Четвъртият 
метод е серотерапията, която се 
прилага при ухапване от бясно 
куче – особено ако е близко до 
главата и няма време третирането 
с ваксината на Пастьор да пред-
пази заразения. Но при корона-
вируса това се оказва по-сложно. 
Обяснението е следното. При 
грипа вирусът не навлиза в кръв-
та, там навлизат само прекисни 
радикали, които причиняват през 
първия ден стресово състояние 
на целия организъм. Но няма бе-
лодробни симптоми – кашлицата 
се явява на 2-рия и 3-тия ден. При 
коронавируса има засилваща се 
кашлица като начална симптома-
тика. Освен това 

коронавирусът на-
влиза в кръвта  
и не може да се  

използват серуми 
от преболедували.

Но китайците са намерили на-
чин да активират вируса в серума и 
да останат само антителата и такъв 
серум има лечебен ефект.“

Ученият е категоричен, че въп-
росът с ваксината е много напред-
нал. Само 42 дни след изолирането 
на вируса вече има ваксина, която 
от април ще бъде изпитвана върху 
хора и преди лятото може да почне 
нейното производство. Тя е дело 
на американска технологична 
компания. Във ваксината се из-
ползва технология за получаване 
на вирусна РНК, която кодира 
коронавирусните белтъци. После 
тези белтъци се инжектират в хора 
и се създават антитела. 

Досега химиопрепаратът рем-
дезивир е показал положителни 
резултати при изпитване върху 
животни, заразени с два други 
коронавируси – SARS 1 и MERS. 

Относно произхода на вируса 
има различни предположения. 
Според едни той е дошъл от при-
лепи, които са преносители, без да 
боледуват. Но за да стане годен да 
атакува хората, вирусът трябва да 
мине през посредник. Има хипоте-
зи, според които такива посредни-
ци са едни симпатични люспести 
животни, наречени панголини, 
които са от рода на мравоядите. 
Те са четири вида и масово се 
търгуват като домашни любимци. 
Според друга хипотеза посредник 
са змии, които се използват в Азия 
за приготвяне на храна. 

Панголините са вид мравояди. Смята се, че те са посредник на вируса между прилепите и човека
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От стр. 17
Често се шегувам, че 

други висши училища си 
правят реклама с това, че 
в тях преподават учени от 
УНСС или от Софийския 
университет. Използват се 
марката и престижът на 
едно висше училище и се 
трупат дивиденти от друго. 
Не е добре преподавател, 
който е на основен трудов 
договор в един универси-
тет, да работи на практика 
за конкуренцията.

– И още една тема от 
дневния ред – за парт-
ньорството висше и сред-
но образование. Новият 
закон даде открит лист 
за такова партньорство. 
УНСС е сред висшите 
училища, които от годи-
ни правят състезания за 
средношколци, напри-
мер „Икономикс“.

– Започнахме преди 
години с инициативи за 
популяризиране на Уни-
верситета, за привличане 
на мотивирани кандидат-
студенти. Затова решихме 
да покажем на средно-
школците чрез състезания 
и олимпиади кои сме, как-
во представлява нашият 
университет.

Специално инициатива-
та „Икономикс“ се разви 
много, прерасна в нацио-
нално състезание благо-
дарение на проф. Дани-
ела Фесчиян. Тя направи 
немалко за създаване на 
Асоциацията на икономи-
ческите училища в Бълга-
рия.  Провеждат се и други 
подобни състезания – по 
финанси и счетоводство, 
по приложна информа-
тика и статистика. Преди 
дни бяхме гости на XXI 
международен панаир на 
учебно-тренировъчните 
фирми, а наши препода-
ватели бяха организирали 
студенти да оценяват фир-
мите като клиенти. Изклю-
чително съм впечатлен от 
ентусиазма на младите 
хора, създали учебно-тре-
нировъчни фирми.

Взаимодействието на 
УНСС със средното об-
разование е традиция.  
А новият закон ни отваря 
вратите за още по-тясно 
сътрудничество. Това ще 
ни улесни много. Проце-
сът е двустранен. Не само 
училищата има какво да 
научат от нас, но и ние има 
какво да научим от тях.  
В професионалните гим-
назии работят специа-
листи, които биха могли 
също да ни подскажат 
какво да променим напри-
мер в нашите програми. 
И това ноу-хау с учебните 
фирми може да стартира 
в училище, а да завърши 
в университета.

– Наскоро деканът 
на вашия Юридически 
факултет доц. Захари 
Торманов и главният 
прокурор Иван Гешев 
подписаха споразумение 
за стажантски програми 
на студенти по право. 
Отворени ли са дър-
жавните институции и 
бизнесът за стажове на 

студентите от УНСС?
– Юридическият ни фа-

култет има много добри 
позиции в правната систе-
ма и тя предлага отлични 
възможност за нашите сту-
денти. Вече втори месец 
(откакто съм ректор) имам 
срещи с представители на 
бизнеса и на държавната 
администрация, свързани 
с възможността не само да 
приближим образованието 
до практиката, а да наме-
рим пресечната им точка. 

Студентските стажове 
не трябва да се ограни-
чават със запознанството 
с дадена институция, без 
младият човек да има ре-
ална работа. Идеята е за 
по-дълъг стаж, вграден в 
учебния процес. Да хванем 
в една верига катедрата, 
студентите и менторите от 
съответната организация. 
При всички разговори сре-
щам разбиране за подобен 
подход. На ход сме ние – 
как организационно да се 
подредят нещата.

Добрият пример е те-
левизионната академия, 
която създава БНТ заедно 
с УНСС и още няколко 
университета. Студенти-
те се обучават при нас. 
Преподавателите им дават 
задачите, а в телевизията 
бъдещите журналисти 
извършват практически 
дейности, по които след 
това ги изпитват. Убеден 
съм, че това е работещ 
модел, който е приложим и 
в други сфери и ангажира 
всички страни – и студен-
ти, и преподаватели, и 
работодатели.

– Да се върнем на 
юбилея. Убедена съм, че 
празничният календар е 
много богат.

– Предвидили сме много 
конференции, форуми, 
срещи. Подготвяме и три 
юбилейни издания. Пър-
вото е Енциклопедичен 
сборник на УНСС, съ-
брал биографиите на ви-
дни българи – министър-
председатели, министри, 
председатели на комисии 
в Народното събрание. 
Всички те са възпитаници 
на УНСС и наши препо-
даватели. Техният брой е 
впечатляващ. Второто из-
дание е алманах, а третото 
– история на УНСС. И от 
трите издания обществото 
ще научи много за нашата 
територия на духа.

– Марка ли е Универ-
ситетът за национално 
и световно стопанство?

– Определено е марка и 
ние искаме да я защита-
ваме, поддържаме, разви-
ваме. Винаги ме зареждат 
положително срещите с 
наши възпитаници, а те са 
навсякъде.

Марката наистина е 
марка и тя отваря врати 
навсякъде. Едва ли има 
повече от десет универ-
ситета в света като УНСС, 
които имат президент на 
Международния валутен 
фонд – завършил уни-
верситета и преподавал в 
университета. Това е доц. 
Кристалина Георгиева.

Нова дър-
ж а в н а 
а г е н -
ция към 
М и н и с -
терския 

съвет ще стимулира на-
учните изследвания и 
иновациите в страната.“ 
Това каза ръководителят 
на проекта по формира-
нето на звеното Мартин 
Дановски по време на 
конференцията „Хори-
зонт Европа – образо-
вание, иновации, науч-
ни изследвания“, която 
се проведе във Варна.  
В нея участват евроко-
мисарят Мария Габриел, 
вицепремиерът Томислав 
Дончев, зам.-министърът 
на образованието и нау-
ката Карина Ангелиева 
и други. 

В рамките на ЕС Бъл-
гария все още е в групата 
на скромните иноватори, 
което води до изостава-
не в конкурентоспособ-
ността ѝ, посочи още 
Дановски. Освен това 
преразпределението на 
разходите за научноиз-
следователска и развойна 
дейност между публич-
ния и частния сектор 
не води до нужните по-
ложителни резултати и 
до изваждането на нови 
продукти на пазара и 
регистриране на патен-
ти. Затова е необходи-
ма държавна подкрепа 
за преодоляването на 
тези проблеми. Задача-
та на новото звено ще 
бъде да подпомага учас-
тниците в системата за 
развитието на научните 
изследвания и инова-

циите не само финан-
сово, а и методически. 
В новата агенция пър-
воначално ще работят 
около 40 души, които ще 
бъдат преназначени от 
други ведомства, обясни 
Мартин Дановски. Те 
ще правят предложения 
за промени в законода-
телството и ще прила-
гат подзаконовата база в 
сектора.

„Програмата „Хори-
зонт Европа“ задава по-
различен и фокусиран 
подход по отношение на 
глобалните и социалните 
предизвикателства, като 
едновременно с това за-
пазва устойчивостта на 
водещите научноизсле-
дователски направле-
ния – енергетика, храни, 
околна среда, здравео-
пазване. Има един осно-
вен принцип, който е в 
центъра на развитието на 
България по отношение 
на участието ѝ в евро-
пейските програми, и той 
е, че колкото повече ин-
вестиции в образование 
и научни изследвания се 
правят на национално 
ниво, толкова по-голям 

ще е успехът ни в тези 
програми – каза зам.-
министър Ангелиева. 
– Научноизследовател-
ската инфраструктура е 
бъдещата валута на всяка 
държава, затова трябва 
да е стратегически при-
оритет на тези, които 
искат да имат знаещи и 
можещи високотехноло-
гични кадри“, допълни 
Ангелиева. 

Тя посочи, че българ-
ските изследователи се 
нуждаят от качествена 
и модерна база, за да 
правят нови открития и 
да имат самочувствието 
да участват в европей-
ски консорциуми. По 
думите на заместник-
министъра българското 
правителство инвестира 
много публични сред-
ства в секторите, в кои-
то България е най-силна 
и които имат връзка с 
европейските програми. 
Ангелиева припомни, че 
общият бюджет, който 
се очакваше да получи 
страната ни за научни 
изследвания до края на 
този програмен период, 
е на път да се увеличи 
от 114 млн. евро до су-
мата от 150 млн. евро. 
И посочи, че за да се 
увеличават средствата, 
е необходимо да има по-
вече информираност от-
носно добрите практики 
и успешните български 
проекти в европейските 
програми. Ангелиева 
допълни, че целта на 
МОН е за новия програ-
мен период средствата 
да станат 1 милиард 
евро.

По думите на българ-
ския комисар за инова-
ции, научни изследвания, 
култура, образование и 
младеж Мария Габри-
ел в рамките на „Хори-
зонт 2020“ има 900 млн. 
евро, насочени към 13-те 
„нови“ държави членки, 
докато по нейния наслед-
ник „Хоризонт Европа“ 
те ще бъдат 3,3 млрд. 
евро.

„От нас зависи как-
ви нови механизми ще 
въведем, за да може да 
има по-голямо участие 
в консорциуми, парт-
ньорства и проекти“, 
каза Мария Габриел. Тя 
добави, че ще продължат 
всички добри практики 
за създаване на центрове 
за върхови научни по-
стижения.

„Основен фокус за 
България през следващи-
те години ще бъдат ино-
вациите, образованието 
и зелената трансформа-
ция“, каза вицепреми-
ерът Томислав Дончев. 
Според него няма как да 
се откажем и от инвести-
ции в пътна инфраструк-
тура или екологична ин-
фраструктура, защото 
има да бъдат оправяни 
още железници и пречис-
твателни съоръжения.

По време на форума 
във Варненския иконо-
мически университет, 
който през 2020 г. ще 
отбележи 100-годишен 
юбилей от своето създа-
ване, са отличени и орга-
низациите с най-същест-
вен принос в програмата 
„Хоризонт 2020“ през 
2019 г. 

Нова агенция ще 
стимулира иновациите
Научноизследователската инфраструктура 
– стратегически национален приоритет 
според зам.-министър Карина Ангелиева

Европейските 
мрежи...

Зам.-министър  
Карина Ангелиева

По време на форума са отличени организациите с най-съществен принос по „Хоризонт 2020“ през 2019-а
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София – Дъблин

В събота предиобед, 
на 29 февруари, в 
Българското учи-
лище „Азбука“ в 
Дъблин по коридо-
рите и по стълбите 

е пълно с усмихнати деца. Защото 
е междучасие и защото знаят, че 
им предстои сами да си направят 
мартеничките. Най-малките са на 
първия етаж, прогимназистите 
са на втория, а най-големите са 
на третия, където директорката 
на училището Зорница Гоган им 
преподава български език.

След малко на вратата се чука и 
влиза Баба Марта със своята малка 
помощничка. И двете са облечени 
в червено и бяло, както си му е 
редът, и обикалят от стая в стая, за 
да закичат всеки ученик за здраве. 
Услужлив татко с фотоапарат пра-
ви снимка за спомен на всяко дете 
с Баба Марта и помощничката ѝ.

 „Започнахме с десетина деца 
през 2008 г., а сега са 130 тук и в 
Тюламор. Училището е основано 
едновременно със сдружението 
„Български образователен и кул-
турен център в Ирландия“, казва 
неговият председател  Денка Или-
ева. И добавя, че Сдружението е 
претърпяло много трансформации 
през тези години и все повече се 
опитва да се превърне в културен 
център за българите в Ирландия, 
като организира множество кон-
церти и работи за съхраняването 
на традициите. „Децата трябва 
да знаят и да могат да правят сур-
вакници, мартеници, да се научат 
да боядисват яйцата за Великден, 
защото това помага за запазването 
на българщината“, категорична е 
Денка Илиева.

 „Вече сме утвърдени като учи-
лище, българите ни знаят и това, 
което се опитваме да направим, е 
да запазим магията и усмивките 
на децата, тогава и родителите 
са щастливи. Затова се стараем 
обучението да им е интересно, за 
да искат да дойдат при нас, защо-
то те идват тук по свое желание 
всяка събота.“ Това разказва пред  
в. „Аз-буки“ Зорница Гоган. 

В Дъблин създават усмивки
В Българското училище „Азбука“ готвят гимназистите за явяване на 
изпит по майчин език. Оценката става част от ирландските дипломи

Какво мислят гимназистите
Светослава Косева, 16 г.:  „От V клас уча в българското 

училище и ми харесва. Смятам да се явя на изпита по българ-
ски език като майчин. Интересно ми е да уча, но най-много ми 
харесва учителката по български и затова идвам с желание. 
Тук имам и много приятели“.

Катрина Смит: „Родена съм в Дъблин и ходя на българско 
училище още от предучилищна възраст. Обичам да идвам на 
училище, въпреки че ми е трудно с българския, но се справям. 
Всички тук са ми приятели“.

Кристиян Колев, 15 г.: „И аз съм роден тук и идвам в учи-
лището от първи клас. Ние вкъщи си говорим само на българ-
ски, но тук се упражнявам допълнително, за да го говоря още 
по-правилно. Майка ми и баща ми са от Ямбол. Имам двама 
по-малки братя – единият е на 2 г., а другият също е ученик 
тук в VII клас“. 

Максим Панов, 14 г.: „Роден съм в Дъблин, но родителите 
ми са българи. Имам една по-голяма сестра на 21 г., която 
завърши и сега учи в университет. Ходим всяка събота на 
българско училище и си говорим. Ще трябва да се явя на из-
пит по български, защото майка ми е сред основателките на 
училището и много държи на това. Всяка Коледа и лятото 
се прибираме в България и по-близките ми приятели са там“.

Малките възпитаници ходят с желание в Българското училище в Дъблин всяка събота

Зорница Гоган, 
директор

разполагат с много добри условия 
– интерактивна дъска, мултимедия 
и интернет във всяка класна стая. 
Така че сега носят само личните 
си учебници.

В Ирландия има само още едно 
българско училище – „Васил Лев-
ски“ в Шанън.  Причината е, че в 
Република Ирландия живеят по-
малко българи, тъй като допреди 
7 – 8 години пазарът е затворен за 
българи и румънци и те се нуждаят 
от работни визи. Въпреки че имен-
но в Дъблин на 1 януари 2007 г. е 
обявено приемането на България 
и Румъния в ЕС. По неофициал-
на информация в страната има 
общо около 2000 българи, докато 
в Северна Ирландия, като част 
от Обединеното кралство, те са 
много повече. 

„При нас има деца от предучи-
лищна възраст до XII клас. Имаме 
20 гимназисти, което не се е случ-
вало досега. Те са разделени в две 
смесени паралелки, съответно 
IX – X и XI – XII клас – обяснява 
Зорница Гоган. – Ирландия по 
конституция е двуезична държава 
и затова представителите на мал-
ките нации имат право да държат 
изпит по майчин език като част от 
Leaving Certificate – ирландската 
матура. Това им дава възможност 
да включат оценката по българ-
ски като балообразуваща и тя 
да бъде част от общата оценка 
за кандидатстване в ирландски 
университет. Тази възможност 
съществува от момента, в който 
България влезе в ЕС.“ 

Тя става директор на „Азбука“ 
в края на 2011 г., когато занятията 
се провеждат в няколко малки 
зали. Учителите трябва да носят 
всичко със себе си, включително 
и флипчарт, върху чиито листа да 
изписват с флумастер буквичките 
от азбуката. Броят на децата се 
увеличава и през 2012 г. успяват 
да намерят нова сграда, в която 
са и до днес – начално училище 
„Санта Мария“ в центъра на Дъб-
лин. Ползват всичките му стаи и 

Изпитът по майчин език се 
състои от три задачи. Първата е 
четене с разбиране. В повечето 
случаи се дават публицистични 
текстове, взети от сп. „Култура“ 
или от български вестници, които 
са на съвременен език. Към него 
има въпроси, на които учениците 
трябва да отговорят. Извадени 
са и няколко думи, които трябва 
да бъдат обяснени в контекста, в 
който са използвани. След това 
учениците трябва да изкажат свое-
то мнение в кратко есе по въпрос, 
свързан пак с прочетения текст. 
Третата част е есе от 300 думи, 
като може да се избира между 
две теми. 

„Изпитът е много хубав и децата 
ни се справят много добре на него, 
изкарват хубави оценки – казва 
директорката на „Азбука“. – Тази 
възможност е допълнителна моти-
вация за по-големите ученици да 
не прекъсват ходенето на българ-
ско неделно училище. То, от своя 
страна, спонсорира допълнителни 
12 учебни часа за учениците от IX 
и X клас и 20 часа за тези от XI и 
XII клас, в които се работи изцяло 
и целенасочено за подготовката им 
за този изпит.“ 

До голяма степен успехите се 
дължат и на страхотния екип от 
учители, които работят всеот-
дайно и поставят българското 
училище преди всичко друго. В 
Дъблин учителите са 8, а освен 
тях има и трима ръководители на 
извънкласните дейности – двама 
по танци и един по спорт. Деве-

тият учител е Кремена Чинова, 
която преподава на 17 българчета 
в Тюламор, където има филиал 
на училището, обяснява Зорница 
Гоган. До миналата година имали 
още един филиал в Гранард, който 
е на около 120 км от Дъблин. Но 
две от децата завършили училище 
и класът останал много малък, 
което не е финансово изгодно за 
родителите. От следващата учебна 
година обаче се надяват да дойдат 
две нови деца в първи клас, за да 
могат да продължат обучението 
и там. 

Преди няколко седмици Зорни-
ца Гоган се среща и с няколко енту-
сиазирани родители от Уотърфорд, 
които също искат да направят 
свое училище, и тя обещава да ги 
подкрепи. „Ако успеят да съберат 
20 деца, ще могат да си направят 
свое училище. Но ако са по-малко, 
тогава може би ще помислим да 
станат наш филиал“, уточнява 
директорката. 

Извънкласните форми на за-
нимания за възпитаниците на 
„Азбука“ включват два танцови 
състава. Децата, които не искат 
да танцуват, по същото време се 
занимават с мултиспорт –  фут-
бол, народна топка, щафетни 
игри. В училището има и арт-
клас, където децата изразяват 
себе си чрез изкуството. В него 
не се преподават техники на ри-
суване, а по-скоро се разглежда 
изкуството като терапия, като 
начин за изразяване на чувствата 
или за работа в екип.

Зорница Гоган е и част от екипа 
на проф. д.п.н. Румяна Танкова – 
зам.-ректор на Пловдивския уни-
верситет „Паисий Хилендарски“, 
който подготвя помагала за учени-
ците от I до IV клас за преподаване 
на българския език като чужд на 
малките ни сънародници, родени 
в чужбина.  „Работим заедно и с 
Веселина Семерджиева, която е 
учител в българското школо „Ва-
сил Левски“ в Лондон. Те са най-
голямото училище, с над 400 деца, 
от които повече от 200 са в начален 
курс, така че тя има голям опит“, 
уточнява Зорница. И споделя, че 
за нея работата по тези помагала е 
голямо предизвикателство, защото 
е много отговорна. „Всяко нещо 
трябва да е много добре премисле-
но, да бъде съобразено с методика-
та, да е логически последователно, 
да е свързано, да е интересно за 
децата. Има толкова много неща, 
които трябва да се предвидят и 
обмислят, но пък много ми харесва 
да го правя“, добавя тя. 

Зорница Гоган представи прак-
тическите помагала за най-малки-
те деца от I и II клас пред близо 100 
участници в третата конференция 
на българските училища в чужби-
на за обмяна на добри практики в 
преподаването, която се проведе 
от 27 февруари до 1 март 2020 г. 
в Белфаст, Северна Ирландия. Те 
са разделени по теми, като храна, 
облекло, домашни предмети и др., 
и включват слушане, отбелязване 
на предмети, рисуване, повтаряне, 
говорене и т.н. „Вече сме почти 
готови и с помагалата за III и IV 
клас, които ще излязат за новата 
учебна година“, казва директор-
ката на „Азбука“. Помагалата за 
прогимназиалния етап на обуче-
ние се изготвят от друг колектив. 

От 27 февруари до 1 март т.г. в Белфаст се проведе 
конференция на българските училища в чужбина за 
обмяна на добри практики в преподаването на бъл-

гарски език като чужд. По време на форума ректорът на 
Пловдивския университет проф. д-р Румен Младенов връчи 
почетни плакети „Паисий Хилендарски“ на д-р Роберт Ийди 
от Северна Ирландия и на д-р Ирина Владикова – предсе-
дател на Асоциацията на българските училища в чужбина. 

Валентина Стефанова – ръководител на училище „Иван 
Вазов“ в Арма, Северна Ирландия,  получи специално изда-
ние на „История славянобългарска“ от Пловдивския универ-
ситет.
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Очакваме вашите въпроси

ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Рубриката води  
Георги Гълъбов, 
Адвокатско дружество 
„Стоянчева и Димитров“

Уважаеми читатели, специално за вас създадохме рубриката 
„Правен консултант”. На всeки въпрос отговаря Георги Гълъбов. 
Въпросите си може да зададете на редакционния телефон – 
02/425 04 70, на azbuki@mon.bg или на адрес: 1113 София, 
бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5.

Уважаема госпожо 
Драгоева,

С приемането на Зако
на за предучилищното и 
училищното образование 
и увеличаването на разме
ра на обезщетението при 
пенсиониране на учители
те от МОН, като първо
степенен разпоредител с 
бюджет, е създадена На
ционална програма „Опти
мизиране на вътрешната 
структура на персонала в 
институциите от систе
мата на предучилищното 
и училищното образова
ние“. Чрез тази програма 

ежегодно се покриват раз
ходите на училищата за 
изплащане на дължимите 
обезщетения. Съгласно 
разпоредбите на досега 
действащите програми, 
за да получи училището 
финансиране за обезще
тението на конкретен 
учител, същият, след 
прекратяване на трудо
вото си правоотношение 
и подаване на заявление, 
не трябва да бъде назна
чаван на работа до края на 

програмния период, който 
за предходната година 
е 05.11.2019 г. Предвид 
ежегодното обновяване 
на Програмата, следва 
да имате предвид, че кон
кретните срокове и пара
метри за всяка календарна 
година се изменят. Ако 
искате да бъдете наясно 
с Програмата за 2020 г., 
трябва да следите интер
нет страницата на МОН, 
раздел „Национални про
грами“. 

Работя като учител в професионална 
гимназия. Предстои ми пенсиониране, като съм 
изпълнила условията за ОСВ, за което ви моля 

да ми отговорите на следните въпроси.
1. При прекратяване на трудовия ми договор 
в какъв срок се изплаща обезщетението от  

10 брутни работни заплати и трябва ли 
предварително да се даде заявка от счето-

водството на училището към Програмата за 
изплащане на обезщетенията? Бях уведомена, 

че тези обезщетения се изплащат два пъти 
годишно – през месец май и месец ноември.

2. Какъв нормативен срок трябва да бъде 
спазен след подаването на молбата ми за 

пенсиониране, ако директорът реши да бъда 
назначена отново на същата работа?

М. Драгоева
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В церемонията по награждаването участват със свои изпълнения децата  
от народен хор и танцов ансамбъл „Българче“ и студио „Балет“

Eмилиян  
ЯЛЪМОВ

Тържествено-
то награж-
даване  на 
лауреатите 
от XIX ре-
г и о н а л е н 

ученически конкурс за ху-
дожествено слово и фото-
графия „Моята България“ 
се проведе в Младежкия 
дом – Варна. Специал-
ната награда на кмета 
на Варна Иван Портних 
е за смесената група на 
ОУ „Св. Иван Рилски“. 
В раздел „Художествена 
фотография“ със специ-
алната награда на кмета 
е удостоен десетокласни-
кът Даниел Ивелинов Ви-
чев от школа „Позитив“ 
при ЦПЛР – Общински 
детски комплекс, в мор-
ската столица. 

По време на церемони-
ята някои от победители-
те в раздел „Художестве-
но слово“ представиха 
на живо произведенията, 
с които спечелиха жу-
рито. През тази годи-

на то е с председател 
Александър Андреев. В 
оценяването му пома-
гат актрисите Даниела 
Викторова и Йоланта 
Райкова. Повече от 90 
индивидуални участни-

ци и колективи премина-
ха през професионално-
то сито по време на Кон-
курса. Конкуренцията е 
изключително силна и 
в някои от възрастовите 
категории са присъдени 

по няколко първи, втори 
и трети места. 

Най-добрите фотогра-
фии от конкурса „Моята 
България“ са подредени 
в специална изложба във 
фоайето на Младежкия 

дом. Журито, което оце-
няваше работата на деца-
та, е с председател Алек-
сандър Ненов. Теодора 
Петкова и Людмил Анге-
лушев са другите членове 
на експертната комисия, 
която оцени творбите на 
младите фотографи. 

Конкурсът  „Моята 
България“ е посветен на 
Националния празник – 
Трети март, и се провежда 
ежегодно под патрона-
жа на кмета на Варна. 
Организатор и домакин 
на настоящото издание 
е ЦПЛР – Общински 
детски комплекс, Варна. 
Гости на тържествената 
церемония бяха Монка 
Николова – директор на 
ОДК, преподаватели и 
родители. В ролята на 
водещ влезе Габриела 
Дянкова от детско-юно-
шеския театър „Златното 
ключе“. В програмата 
със свои изпълнения се 
включиха още деца от 
Народен хор и танцов 
ансамбъл „Българче“ и 
студио „Балет“. 

Ангел ДОБРИКОВ

Седмокласникът от Основно 
училище „Никола Й. Вапцаров“ 
в село Широка лъка, Смолян-
ско, Константин Костадинов 
е поредният млад музикален 
талант, който получи родопска 
гайда. Кметът на община Смо-
лян Николай Мелемов, заедно 
с кмета на село Широка лъка 

Васил Седянков връчиха по-
даръка на даровитото момче. 

Приемното семейство Елена 
и Васил Кисьови се грижи за 
Константин, който мечтае да 
продължи образованието си 
в Националното училище за 
фолклорни изкуства в Широка 
лъка. Той може да свири на 
гайда и сега е щастлив, че вече 
има свой музикален инструмент. 

Каба гайдата е характерен и 

емблематичен за Родопите му-
зикален инструмент. Стотици 
деца от Смолянския край го изу-
чават в самодейни състави към 
читалища, училища и в други 
клубни формации и свирят на 
него още от малки. Интересът 
на младите хора към гайдата се 
повишава след възстановяването 
на Роженския събор, в който 
по традиция участват и подра-
стващи гайдари с индивидуал-

ни и колективни изпълнения. 
През 2016 година в община 

Смолян стартира инициативата 
„Във всяка родопска къща – гай-
да“. Нейните основни цели са 
съхраняване и популяризиране 
на гайдарското фолклорно изку-
ство в Родопите чрез подаряване 
на гайда, подкрепа и поощряване 
на желанието и таланта на деца 
от социално слаби семейства, 
които искат да станат гайдари.

Подариха родопска гайда на даровит седмокласник 

Приключи конкурсът 
„Моята България“
Наградиха лауреатите на XIX регионален ученически 
конкурс за художествено слово и фотография
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Проект „Ethnic Minority 
Integration School Hub“, изпъл
няван от ЦОИДУЕМ, България, 
в партньорство с „Eurothink“ – 
Център за европейски стратегии, 
Скопие, Северна Македония, 
и Начално училище „Сан Кар
лос“ – Мадрид, Кралство Ис
пания, се осъществи в периода 
01.09.2018 г. – 29.02.2020 г.

Целите на Проекта бяха свър
зани с подобряване условията 
за успешна училищна интег
рация и ранна превенция на 
отпадането на ученици от уяз
вими групи чрез успешното ан
гажиране на всички участници, 
включително учители, училищни 
психолози и/или педагогически 
съветници, социални/младежки 
работници и политически екс
перти. До момента са реализи
рани всички основни дейности 
– 2 транснационални срещи 
на партньорските организации, 
които се проведоха в България 
(една в началото на Проекта и 
една през декември 2019 г.). 
Разработен е и Пътеводител с 
добри практики от дейността 
на партньорите. Предстоят дей
ностите по разпространение на 
резултатите и цялостна оценка 
на ефекта от изпълнението на 
Проекта.

В периода 10 – 15 март 
2019 г. в паркхотел „Москва“ 
в София се проведе първата 
трансгранична мобилност по 
Проекта. В събитието взеха 
участие 33ма представители на 
партньорските организации – 13 
от България и по 10 от Северна 
Македония и Испания. Събити
ето беше открито от Мануела 
Радева – директор на ЦОИДУЕМ 
и ръководител на Проекта. Тя 
представи целите и дейностите 
на Проекта, програмата на 
мобилността в България и фи
нансиращия орган – програма 
„Еразъм+“.

По време на мобилността 
бяха проведени творчески ате
лиета, представени бяха добри 
практики и презентации за 
ролята на родителските общнос
ти. Проведено беше и работно 
посещение в СУ „Найден Геров“ 
– Пловдив, което има богат опит 
в образователната интеграция 
и приложение на политиките 
за задържане на учениците в 
образователната система.

В периода 27 юни – 2 юли 
2019 г. в хотел „Континентал“ 
в Скопие, Северна Македония, 
се проведе втората трансгра
нична мобилност по Проекта.  
В състава на участниците отно
во бяха включени представите
ли и експерти от организациите, 
педагози, училищни психолози, 
педагогически съветници и 

младежки работници. В про
грамата на мобилността бяха 
включени дейности, свързани 
със споделяне на креативни 
методи за работа с деца от 
уязвими групи, разработване на 
структурата на методология и 
план за адаптиране на добрите 
практики от трите държави, 
работно посещение в училище, 
уебинар и среща с политически 
фигури и представители на от
говорни за образователната ин
теграция държавни институции. 
Беше осъществено посещение 
и на найголямото училище 
в Северна Македония и едно 
от найголемите сегрегирани 
училища въобще (изцяло ром
ско) в квартал Шуто Оризари 
в Скопие.

Третата трансгранична мо
билност по Проекта се проведе 
в периода 18 – 23 септември 
2019 г. в Мадрид, Кралство Ис
пания. Темата на мобилността бе 
„От практиката към политиката“. 
В програмата бяха включени ра
ботни посещения на институции 
и организации, работещи с деца 
от уязвими групи, представяне 
на дейности за превенция на 
отпадане от образователната 
система, целенасочени дейности 
за интеграция и социализация 
на деца и ученици от различни 
етнически групи, уебинар и 
среща с политически фигури 
и представители на отговорни 
за образователната интеграция 
държавни институции. В рамките 
на мобилността беше посетено 
изцяло сегрегирано училище в 
район Валекас – Public School 
Núñez de Arenas, където се учат 
основно деца и ученици от 
ромски произход. Осъществена 
беше среща с фондация FSG 
(Fundacion Secretariado Gitano), 
която се занимава основно 
със социални и междукултурни 
въпроси, включително и обра
зование.

В началото на месец де
кември 2019 г. в София се 
проведе и последната среща 
на партньорските организации. 
По време на срещата беше 
представена презентация на 
добрите практики, които бяха 
дискутирани и одобрени.

В рамките на Проекта беше 
разработен Наръчник с добри 
практики, който включва по 5 
практики от всяка партньорска 
организация. Наръчникът е из
работен в електронен и хартиен 
вариант, ще бъде достъпен в 
интернет пространството чрез 
страниците на партньорите, 
ще бъде разпространен сред 
заинтересовани организации в 
Европа посредством образова
телни и други платформи. 

Project „Ethnic minority 
integration school hub“

Деница  
СТОЯНОВА

Юбилейното 
60-о издание 
на междуна-
родния фес-
тивал „Мар-
тенски музи-

кални дни“, който се провежда от 
13 до 29 март в Русе, дава сериозна 
заявка да се превърне в културното 
събитие на страната за 2020 г. 

В афиша на „Мартенски музикал-
ни дни“ 2020 са включени имената 
на над 500 участници от 10 страни, 
които с изкуството си вълнуват 
публиката в 21 концерта.

Фестивалната програма открива 
Русенската филхармония със Сим-
фония No.9 от Бетовен.  В центъра на 
програмата попадат и други ключови 
за музиката на композитора творби 
от почти всички жанрове на него-
вото творчество. Това са мащабната 
Missa Solemnis – своеобразен „опус 
магнум“ на неговата музика, забе-
лежителните му камерно-инстру-
ментални опуси и инструментални 
концерти – т.е. всичко, което придава 
на Бетовен статут на знаково явление 
с особено значение за музиката след 
него и до днес.

В листата на изпълнителите 
специално място заемат и такива 
първокласни имена от световната 
музикална сцена като Юри Башмет 
с неговия знаменит ансамбъл „Мос-
ковски солисти“, Елена Башкирова, 

феноменалната корейска пианистка 
Йоръм Сон, добре известния на 
европейската публика и критика 
френски виолончелист Ксавие Фи-
липс, световноизвестните квартети 
Signum и „Модиляни“, Румънския 
национален оркестър на Кристиян 
Мандял, Литовския камерен оркес-
тър на световноизвестния цигулар 
виртуоз Сергей Крилов и прочу-
тия британски вокален ансамбъл 
Queen’s Six. 

На фестивалната сцена в Русе 

своя български и 
фестивален дебют 

правят млади и 
изключително 

талантливи 
артисти,

като блестящия български тром-
петист Мирослав Петков, обоиста 
Ясен Енчев, атрактивния немски 
перкусионист Алексей Герасимец 
и др.

Своето специално място във 
фестивалния афиш имат и най-
успешните на националната и 
международната сцена български 
състави и артисти, представители 
на различни генерации именити 
музиканти, сред които Минчо 
Минчев, Емил Табаков, Пламен 
Джуров, Драгомир Йосифов, Йор-
дан Камджалов, Светлин Русев, 
Евгени Божанов, Пламена Мангова, 
Софийската филхармония, Нацио-
налният филхармоничен хор „Св. 

Обретенов“, Камерният ансамбъл 
„Софийски солисти“, Струнният 
квартет „Фрош“ и др.

С два концерта на Русенския 
фестивален оркестър под диригент-
ството на маестро Емил Табаков ще 
бъде отбелязана и 10-ата годиш-
нина от неговото основаване през 
2010 година. 

Своето поредно 29-о издание ще 
има и Международната музикална 
академия „Проф. Саша Попов“ 
за усъвършенстване на млади му-
зиканти с майсторски класове по 
флейта, цигулка и оперно пеене, как-
то и атрактивната серия „Мартенски 
музикални дни Джуниър“, която от 
2015 г. привлича в концертните зали 
стотици русенски деца и младежи. 

Акцентът в програмата е преми-
ерата на операта „Мефистофел“ 
от А. Бойто, постановка на Дър-
жавната опера – Русе. Възхода на 
Русенския фестивален подиум 
през тези 60 години са споделяли 
именити артисти от цял свят. Сред 
тях личат имената на такива велики 
личности в музиката на XX и XXI 
век като Д. Шостакович, К. Ма-
зур, Г. Рождественски, В. Нойман,  
Ю. Темирканов, Сър Н. Маринър, 
Ю. Башмет, Г. Кремер, М. Майски, 
К. Пендерецки, Паул Бадура Скода, 
П. Галоа, Жорди Савал и др.  

Освен своя юбилей музикалният 
фестивал край Дунава ще отбележи 
60-те години на НУИ „Проф. Весе-
лин Стоянов“, 10 години Русенски 
фестивален оркестър и 250 години 
от рождението на Бетовен. 

Отново „Мартенски 
музикални дни“
Юбилейното 60-о издание на Международния 
фестивал в Русе отбелязва и 250 години  
от рождението на Бетовен

Рисунки и постери 
на ученици от цялата 
страна, в които е пресъз-
дадена идеята за Сво-
бодата, са показани в 
Националния музей на 
образованието.

Експозицията в арт 
коридора на НМО е 
сборна колекция на 
детски творби от на-
ционалните конкурси 
„Времена и будители“, 
от творчески  ателиета 
в Музея и дарения от 
габровски училища по 
повод бележити годиш-
нини и празници.

Героите от национал-
ноосвободителните бор-
би, от движението за 
църковна независимост 
и национална просвета 
Георги С. Раковски, Лю-
бен Каравелов, Христо 
Ботев, Хаджи Димитър, 
Стефан Караджа, Васил 
Левски, Неофит Рилски  
присъстват най-често в 
ученическите рисунки.

С много старание за 
историческа достовер-
ност са подготвени пос-
терите, посветени на 

Цанко Дюстабанов (ОУ 
„Иван Вазов“ – Габро-
во), Георги С. Раковски 
(ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ – Габрово), 
Георги Бенковски (ОУ 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий“ – Ахтопол), Кочо 
Честименски (ученици 

от Кърджали), Васил 
Левски (ОУ „Райна Кня-
гиня“ – Пловдив).

Акцент в изложбата 
е картата на България, 
върху която са нанесе-
ни образите на над 90 
будители, просветите-
ли, борци за свобода и 

независимост не само в 
българските земи, но и 
дейни представители на 
емиграцията в Румъния, 
Сърбия, Цариград. 

Жителите и гостите 
на Габрово ще могат да 
разгледат изложбата до 
края на април. 

Изложба в НМО показва как 
учениците виждат свободата 

Акцент в изложбата на НМО е тази карта на България, върху която са 
образите на 90 наши будители и борци за свобода
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Уважаеми читатели,
Поради големия интерес към в. „Аз-буки“ ви предоставяме 
възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ: Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 
(понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); подлез „Плиска“. 
ПЛОВДИВ: Основно училище „Алеко Константинов” (библиотека-
та), ул. „Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478.

Абонирайте се  
В РЕДАКЦИЯТА  
с отстъпка

Контакти: София 1113, 
бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5,

тел.: 02/425 0470; 
azbuki@mon.bg

АБОНАМЕНТ

2020

3% от цената –
при ТРИ 

и повече издания

5% от цената –
при ПЕТ 

и повече издания

15% от цената –
за ПЪЛЕН комплект 

от изданията

www.azbuki.bg
www.azbuki.eu

 Изданията на „Аз-буки“ Цена  
за 12 месеца

Вестник „Аз-буки“ 78 лв.

Научно списание  
„Български език и литература“ 39 лв.

Научно списание „История“ 39 лв.

Научно списание  
„Математика и информатика“ 39 лв.

Научно списание „Педагогика“ 87 лв.

Научно списание  
„Професионално образование“ 50 лв.

Научно списание  
„Стратегии на образователната  

и научната политика“
53 лв.

Научно списание „Философия“ 30 лв.

Научно списание  
„Химия. Природните науки  

в образованието“
53 лв.

Научно списание  
„Чуждоезиково обучение“ 39 лв.

ОТОКОНКУРС
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„Емоции“ – снимката победител в четвъртото издание  
на Националния фотоконкурс „Моето училище е най-хубавото“.

 Автор Преслав Георгиев Стоянов, НУ„Любен Каравелов“ – гр. Съединение

ационално издателство „Аз-буки“  
очаква творбите за  
V издание на Националния фотоконкурс  
„Моето училище е най-хубавото“. 

В Конкурса могат да участват: 
Ученици от I до XII клас, които представят  
във фотоси училищния живот.
Авторски творби се прие мат до 1. XI. 2020 г. 
Адрес: konkurs@azbuki.bg „За фотоконкурса“ 
Участието в Конкурса е без такса.  
Подробни правила за участие на: www.azbuki.bg

Изпратените снимки се оценяват  
от авторитетно жури с председател  
проф. д-р Станислав Семерджиев –  
ректор на НАТФИЗ,  
изпълнителен директор на Световната асоциа-
ция на филмовите и телевизионни висши училища.

Победителите се обявяват през декември 2020 г. 

Най-добрите 12 фотографии ще бъдат включени  
в специален календар за 2021 г. 

Ученическите творби ще бъдат публикувани  
в изданията на „Аз-буки“.

Н
Под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев

„Моето училище е най-хубавото“
Пети национален фотоконкурс

У
точнена е терапията спрямо корона-
вирусната инфекция, казва извест-
ният вирусолог акад. Ангел Гълъбов. Тя 
включва четири пункта. Прилагане 
на антивирал – антивирусен препа-
рат, който потиска размножаване-
то на вируса. Следващият етап е ме-
ханичната вентилация, т.е. терапия 
с кислород. До всяко легло на болен е 
осигурен достъп на кислород, защото 
при заболяването се засягат белите 
дробове. Третото е прилагането 

на противовъзпалителни средства. 
Четвъртият метод е серотерапия-
та, която се прилага при ухапване от 
бясно куче – особено ако е близко до 
главата и няма време третирането 
с ваксината на Пастьор да предпази 
заразения. 

Ученият е категоричен, че пани-
ката сред населението е много голя-
ма, но от това няма никаква полза. 
Заболяването при огромната част 
от хората протича леко, както при 

грип. За сравнение, годишно в Бълга-
рия от грип в зависимост от щама си 
отиват 2000 души: някои развиват 
пневмонии, а върлуващият в момента 
грип Б например поразява деца. Енте-
ровирусите, причиняващи т.нар. лет-
ни грипове, са по-коварни от корона 
вируса –  те водят и до диабет, тъй 
като поразяват задстомашната 
жлеза, също и сърцето и мозъка.

Още по темата на стр. 19

Има терапия за коронавируса
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от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство

Избрано

Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
за образование и наука

12 – 18 март 2020 г.

www.azbuki.bg

Резултатите, които трябва да постигне учителят в процеса на обучение, са регла-
ментирани в учебни програми, утвърдени от Министерството на образованието и наука-
та. Всеки предмет е обезпечен с програма за всеки клас, която включва: 

– кратко представяне на учебната програма;
– очаквани резултати от обучението в края на класа;
– учебно съдържание;
– препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за го-

дината;
– специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците;
– дейности за придобиване на ключовите компетентности, както и междупредметни 

връзки. 
През първия етап, за който вече бе посочено, характерното за мотивацията, а имен-

но усилията, които ще са необходими, за да се постигне определено равнище на изпълнение, 
учителите полагат такива както на ниво учебна програма, така и на ниво етап на образо-
вателна степен. Към този етап има отношение и степента на познаване на нормативните 
документи, като основен сред тях е Законът за предучилищното и училищното образование в 
сила от 1.08.2016. В него са регламентирани задължителните изисквания за резултатите, ус-
ловията и процесите за тяхното постигане чрез държавни образователни стандарти (ДОС).

Според чл.22 (2) те са 19, а именно стандарт за:
1. предучилищното образование; 
2. усвояването на българския книжовен език;
3. учебния план;
4. общообразователната подготовка; 
5. профилираната подготовка; 
6. придобиването на квалификация по професия; 
7. приобщаващото образование;
8. гражданското, здравното, екологичното, интеркултурното, образование;
9. оценяването на резултатите от обучението на учениците; 
10. информацията и документите; 
11. институциите; 
12. физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските 

градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
13. познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
14. статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти;
 15. управлението на качеството в институциите;
 16. инспектирането на детските градини и училищата;
 17. финансирането на институциите; 
 18. нормирането и заплащането на труда;
 19. организацията на дейностите в училищното образование.
Всички стандарти имат пряко или косвено отношение към работата на учителя. 

Някои от тях са свързани с това, „което се иска от него“, а други – с „оценката за работа-
та му“. Към учителя се поставят много и разнообразни изисквания, които перманентно се 
променят. Това предполага продължаващо образование, което е част от стремежа към са-
моусъвършенстване на учителя. Предизвикателствата към него са мост към втория етап 
на мотивация, който бе посочен, а именно: увереността на индивида в изпълнението на 
задачите. За да се справя адекватно с променящите се обстоятелства, с новата социална 
реалност и произтичащите от нея условия за работа, учителят е необходимо да участва в 
квалификационни форми, в които би трябвало да открива търсените отговори (уточнение-
то би трябвало e резултат от наличието на множество курсове и други квалификационни 
форми, които се предлагат на учителските колективи независимо от техните предпочи-
тания и потребности).  Увереността му за справяне с предизвикателствата кореспондира 
с продължаващата квалификация, която според чл. 45. (2) от Наредба №15 за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специали-
сти е насочена към непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване в рамките 
на ученето през целия живот, ориентирана към кариерното развитие на педагогическите 
специалисти и успешната им реализация. Нова наредба, влязла в сила от 2.08.2019 г. и заме-
няща Наредба 12 от 27.09.2016. Както едната, така и другата обезпечават стандарт 14 от 
Закона за предучилищно и училищно образование.

Пълния текст четете в „Стратегии на образователната и научната по-
литика“, кн. 6/2019 г.
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Съдържание  
на сп. „История“,  
кн. 6/2019
РЕГИОНАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ

Повратни времена: Ихтиман-
ският вакъф на Михалоглу Мах
муд Бей от неговото създаване 
през ХV до началото на ХХ в. / 
Веселин Янчев, Мария Кипровска 

Откъс от „Смъртта на крал Едуард VII  
и политическите отношения между 

България и Великобритания“

Емил Александров
След обявяването на независимостта на България 

се налага активизиране на българската външна полити-
ка. Обстановката на Балканския полуостров, а и в цяла 
Европа, продължава да е взривоопасна. Главна цел пред 
цар Фердинанд I и правителството на Александър Мали-
нов е в час на опасност да защитят съществуването на 
държавата, както и да работят за националния идеал 
на обединението (Malinov, 1938: 142 – 143).  

На дневен ред стои търсенето на общи допирни 
точки и език с балканските страни (относно Македо-
ния), както и с Великите сили от двата блока. Може 
да се констатира, че в навечерието на Балканските 
войни българската външна политика трудно открива 
своя път, въпреки че официалната линия е ориенти-
рана към Русия (Statelova, Popov & Tankova, 1994: 377, 
406 – 407).

За това логично допринасят редица обективни 
и субективни обстоятелства. Цар Фердинанд определя 
ситуацията като ,,затворен кръг“ (Konstant, 1992: 279) 
описан около него и България. Той се явява „лице“ на бъл-
гарската външна политика, особено подходящ и подкре-
пящ инициативите на правителството на Демократи-
ческата партия. Неговото продължително управление и 
връзките му с редица управляващи кралски династии в 
Европа го правят такъв незаменим и естествен помощ-
ник на Малинов и ген. Стефан Паприков. Това е далеч 
преди да увеличи своите правомощия след промяна на 
чл. 17 от българската Конституция. На хоризонта се 
появяват възможности, които навременно трябва да се 
оползотворят. 

През 1910 г. българските ръководители решават 
да предприемат серия от посещения на европейските 
столици, в това число и на английската. От 10 до 19 

„Совалките“  
на българската 
дипломация

ват оптимално съотношение между постигнат резултат 
и изразходвани време и усилия. Те се формират в практиче-
ската дейност в резултат на продължителни усилия, кое-
то, от своя страна, превръща формирането им в перма-
нентен процес. Продължаващото образование го обезпечава, 
нещо повече – то създава максимални условия за квалифика-
цията на педагогическите специалисти, която е част от 
предизвикателствата на съвремието. Пред учителя стоят 
не едно и две предизвикателства, някои от които се пре-
връщат в проблеми. Новата обществена ситуация и про-
менящите се ценностни ориентации се проектират върху 
българското образование. То се хуманизира и демократизира, 
синхронизира се с европейските стандарти, превръща се в 
съвременно, достъпно и качествено. Пред учителя се изправя 
трудната и отговорна задача да реализира този хуманен и 
демократичен акт, но… има ли условия в българското учи-
лище за това?! Така от предизвикателство новата социална 
реалност се превръща в проблем. Но очертаният профил в 
началото на текста не поставя учителя в позиция на без-
действащ и демотивиран участник в образователно-възпи-
тателния процес, в който има ключова роля. Тази роля се 
определя от факта, че преподавателят реализира целите, 
заложени в държавната образователна политика. Учителят 
общува с всички участници – с ученици, родители, директори 
и други педагогически специалисти. Общуване, което е регла-
ментирано от нормативна уредба, намираща израз в закони, 
наредби, правилници, учебни програми и др. Нещо повече – по-
следните перманентно се променят и всяка промяна изисква 
адекватна и навременна реакция от страна на учителите. 
Така нормативната уредба е едно предизвикателство, което 
пряко кореспондира с очакванията. Тя често демотивира и е 
основа за липса на удовлетвореност.

Според една от теориите за очакванията (Врум, В.)  
мотивацията се основава на решението на човек колко уси-
лия да употреби, за да постигне това, което се иска от 
него.  Решенията, които учителят трябва да вземе, са по 
посока на обучението, възпитанието и социализацията на 
децата/учениците, т.е. „това се иска от него“ – да обучава 
и възпитава.  Врум твърди, че изборът на решение зависи 
от очакванията на човека, а те се образуват в два последо-
вателни етапа:

– през първия етап мотивацията се влияе от очак-
ванията за това какви усилия ще са необходими, за да се 
постигне определено равнище на изпълнение на задачата;

– през втория етап мотивацията се влияе от уве-
реността на индивида, че изпълнението на задачата, като 
резултат от положените усилия, ще способства за получа-
ването на очаквания резултат.

Тези етапи на мотивация са в основата на квалифи-
кацията на учителя, която повече отвсякога става перма-
нентен процес и би трябвало да се разглежда в контекста 
на разбирането, че съвременната квалификация е групов 
процес, доколкото групов е характерът на съвременното 
образование. Квалификацията дава възможност на учителя 
да погледне на проблемите на професионалното и личност-
ното си развитие извън рамките на тясно разбираната 
професионална общност от педагози и на формалната обра-
зователна система. Квалификацията насочва учителя към 
области, досега запазени за отделни специалисти или педа-
гогически общности. Това означава, че от отделния учител 
се изисква вниманието да се насочва към работата в екип 
от преподаватели, осъществяващи съвместно образовател-
ния процес. Всички заедно постигат резултати по посока 
на обучение, социализиране и възпитание.

ОБРАЗОВАНИЕ  
ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Управление на иновациите в 
образователната организация на 
ХХІ век / Галин Цоков 

Квалификацията на учители-
те в контекста на съвременните 
предизвикателства за качест
вено образование / Виолета 
Кюркчийска

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
И ПАРАДИГМИ

Подготовката на док-
торанти по педагогика: 
нормативни измерения  
и удовлетвореност (ситуация 
от Факултета по педагогика, 
ЮЗУ „Неофит Рилски“) / Траян 
Попкочев, Александър Попкочев

Emotional Competence of 
the Social Teacher / Kadisha 
K. Shalgynbayeva, Ulbosin 
Zh.Tuyakova 

Здравната култура на учени-
ците в контекста на Стратегията 
на Световната здравна органи-
зация за промоция на здраве-
то / Никол Донева, Маринела 
Грудева

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Детската агресия като модел 

на поведение / Албена Симова
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ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ
Просветното дело и „културна-

та революция“ в модернизацион-
ната политика на Българската 
комунистическа партия спрямо 
туркините в България / Георги 
Бурнаски

Спомени и рефлексии за все-
кидневието на българските турци 
по време на тоталитарния режим / 
Надежда Жечкова

ЦИВИЛИЗАЦИОННИ  
ГРАНИЦИ 

Смъртта на крал Едуард VII и 
политическите отношения меж-
ду България и Великобритания / 
Емил Александров

ХРОНИКА
100 години Ньойски договор / 

Цветозар Йотов 

февруари е посетен С. Петербург, като са проведени 
руско-български преговори по балканските въпроси, а от 
8 до 15 март – и Цариград, в опити за възвръщане на 
разколебаното доверие на османска Турция след незави-
симостта. Визитите се оказват на високо ниво, деле-
гациите са приети с нужното внимание и уважение, но 
не се оказват много успешни (Statelova, Popov, Tankova, 
1994: 404, 414; Malinov, 1938: 143, 155, 158).

След Цариград българската дипломация се насоч-
ва към Франция и Великобритания. Това говори определе-
но за подчертан приоритет към страните от блока на 
Антантата. Заплануваните посещения се налагат, за 
да се изкажат благодарности на правителствата им за 
големите услуги, които ни правят в османската столи-
ца при преговорите за признаване на независимостта. 
Двете визити, трябва да се използват ползотворно и за 
политически разговори по злободневни въпроси. Според 
спомените на Малинов и за да ,,посверим часовниците 
си“ (Malinov, 1938:159). 

По-конкретно интересът на цар Фердинанд към 
Англия е по-силен, тъй като редовно се осведомява за 
положението там, а и за обществените нагласи. За по-
следно това става чрез пълномощния министър Панчо 
Хаджимишев и неговото известие от 24 март 1910 г. 
под №204. Дипломатът специално отбелязва статията, 
публикувана във вестник ,,Модерно общество“ (Modern 
Society) на 20 март (2 април) 1910 г. Английските журна-
листи се занимават с образа на българския владетел в 
материал под заглавие ,,Царят на България“ (The King 
of Bulgaria). Фердинанд със специфично внимание, уязвим 
за обиди (Konstant, 1992: 267), следи за всички мнения, 
които се появяват за неговата княжеска, а отскоро 
и царска особа. Вестникът се спира на роднинските 
връзки между Едуард VII и Фердинанд, като заключава, 
че последният не се нрави много на английския суве-
рен, защото не държи на дадената си дума. При все 
това статията завършва с известна надежда, че ,,ако 
той би довел в Англия на посещение втората си съпру-
га..., би получил без съмнение един радушен прием от 
страна на английското население, което обича да вижда 
по лондонските улици да се возят един цар и царица“.  
Хаджимишев препоръчва за неизлишно този факт да се 
вземе под внимание и час по-скоро Техни Величества да 
посетят двореца ,,Сейнт Джеймс“ (ЦДА, Ф. 176 К, оп.2, 
а. е. 885, л. 3 – 5).

Българската страна обаче трябва да се откаже 
от намеренията си за височайше официално посещение 
във Великобритания (Malinov, 1938:159). Както инфор-
мира с телеграма Хаджимишев, на 23 април 1910 г. по 
частни сведения английският крал Едуард VII получава 
апоплектичен удар (ЦДА, Ф. 176 К, оп.2, a. e. 632, л.1). На 
следващият ден данните са по-точни, като вече е ясен 
и точният час на смъртта на Негово Величество, а 
именно 11 и ¾ вечерта. Съгласно дипломатическия про-
токол лондонският министър се подписва в съболезнова-
телната книга на кралица Александра и крал Джордж V.  
В проведена среща със секретаря У. Тирел  последният 
е помолен да предаде на своя шеф съболезнованията на 
Царство България и личните на представителя є. 

Този трагичен момент раздвижва европейската 
дипломация. Пълномощните министри, акредитирани 
в британската столица, начело с доайена Пол Камбон, 
поднасят на външния министър сър Едуард Грей събо-
лезнования от дипломатическия корпус (ЦДА, Ф. 176 К, 

 Откъс от „Квалификацията  
на учителите в контекста на съвременните 

предизвикателства за качествено 
образование“
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Няма друга така коментирана професия като тази 

на учителя. Той е обект на дискусии, в които участници-
те са както с различни социални роли, така и на различни 
позиции в държавните и обществените структури. Профе-
сия, която издържа проверките на времето, преминавайки 
през разнообразни определения, и отношението към нея 
претърпява метаморфози. Като се започне от възрожден-
ското преклонение пред дейността на просветителите, 
премине се през почитта и уважението пред  учителя на 
XIX век и се стигне до взискателността към преподавате-
ля на съвременния етап. 

Уважаван, възхваляван, унижаван, потиснат, огра-
ничаван – учителят е будител, чийто дух е непреклонен.

Просветител, който превръща професията в мисия. 
Личност, която е мотивирана да създава качествено 

образование. 
В основата на този профил стои стремежът към 

усъвършенстване по посока на знания, умения и компе-
тентности.

Знанията придобити в образователно-квалифика-
ционна степен бакалавър и след това надградени в обра-
зователно-квалификационна степен магистър, са основа за 
формиране на уменията на педагогическите специалисти. 
Те получават общотеоретична, специализирана и практиче-
ска подготовка чрез задължителните, избираемите, факул-
тативните дисциплини и практическото обучение. С това 
не приключва етапът на формиране на умения. Умения – 
българска дума, която според Н. Колишев подсказва своя 
смисъл с разбираемата си етимология. Да умееш, означава 
да прилагаш своя ум за значими въздействия върху мате-
риалния и духовния свят (Kolishev, 2018). Уменията осигуря-
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оп.2, a. e. 632, л.1). Новината за смъртта на Едуард VII изненадва и развълнува българските 
управляващи, в това число и цар Фердинанд I, въпреки предишни търкания между двамата 
владетели. За такъв пример можем да посочим края на 1908 г., когато Фердинанд I не изпра-
ща традиционните си приветствия по случай рождения ден на английския крал. Обтегнати-
те отношения са предизвикани от нежеланието на Англия да признае независимостта на 
България, и най-вече царската титла на владетеля є. 

Ръководителят на британската външна политика официално съобщава за смъртта 
на краля и датата на евентуалното негово погребение 4 (17) май 1910 г. Хаджимишев е из-
вестен, че до този момент само германският император Вилхелм ІІ е потвърдил личното си 
присъствие за погребението (пак там, л. 7).  Съседната на България Сърбия, която иска да 
се сближи с българите с английска подкрепа, също  изказва съболезнования. Това става чрез 
министрите Милованович и M. Спалайкович, а националните знамена са спуснати в знак на 
траур. Малко по-късно става известна и точната дата на погребението 7 (20) май 1910 г. 
(пак там, л.30). Политическите отношения между България и Великобритания за известен 
период от време се развиват под сянката на това трагично събитие, разтърсило монар-
хическите фамилии. В този ранен етап българският кабинет и царят не са сигурни как да 
подходят и дали владетелят да присъства лично в Лондон. С телеграма под №657 Хаджи-
мишев е осведомен, че Негово Величество няма да присъства на опелото на своя братовчед. 
Затова, когато от морското Адмиралтейство се обръщат към Българската легация с молба 
за съдействие, той е озадачен. Отнася се до това дали легацията има царското знаме и ще 
може ли да го предостави, за да се снеме негово копие от англичаните. По тяхна информация 
обаче българският цар щял лично да дойде. От българска страна се изказва съжаление, че не 
може да се отговори на английската молба, тъй като в легацията няма налично знаме (пак 
там, л.13). 

В крайна сметка, логиката на двустранните отношения и уважението надделяват 
и цар Фердинанд I е почти решен да присъства. За да разсее останалото у него минимално 
колебание, той посещава пълномощния министър Максфелд де Карденал Финдли в Британ-
ската легация в София. Англичанинът се изненадва от визитата, която е използвана от 
Фердинанд I да изкаже лично съболезнованията си по повод кончината на Едуард VII, както 
и да се запознае със сведения от първа ръка как ще протече процесията. Дългият разговор 
беседа е предаден от пълномощния министър с телеграма №150 от 29 април (11 май) 1910 г. 
до Ч. Хардинг във „Форин офис“. В него царят прави преглед на отношенията си с покойния, 
като споменава, че не са били така добри, а  даже са и често обтегнати  (BD, № 150 Findli 
do Kharding, vol. IX, p.I, p. 162, 11.V. 1910). Въпреки това Фердинанд I искрено се възхищава от 
братовчед си.  Първият импулс, който има след тъжната вест, е да предложи да присъст-
ва лично на погребението, но се засяга от направеното преди време съобщение от шарже 
д’афера Линдли. Пред дворцов служител той бил казал: ,,Le Roi Edouard ne pouvait pas me sentir, 
et qu’une visite de ma pas en Angleterre ne serait pas bienvenue“. Предвид това царят иска от 
Финдли съвет за своето колебание, въпреки че министрите желаят той да отиде в Англия. 
Ето и думите на Фердинанд I: ,,...Готов съм и се радвам да отида, ако мога да бъда сигурен в 
добър прием. Аз Ви моля да ми кажете честно какво да правя?“ (BD, № 150 Findli do Kharding, 
vol. IX, p.I, p. 163, 11.V. 1910)  Финдли обяснява, че в негово отсъствие е станало някакво не-
доразумение и надали г-н Линдли е направил подобно изявление по такъв деликатен въпрос. 
Очевидно това е грубо и умишлено направено от някой неизвестен или нещо е прочетено от 
царя между редовете, защитава английската позиция посланикът. Получавайки обяснение, 
Фердинанд I заявява, че желае занапред да се установят постоянни приятелски връзки с 
кралската фамилия на Англия. Повторно към Финдли е отправена молба да телеграфира във 
външното министерство предложението да присъства на погребението. Посланикът веднага 
се съгласява да направи това, но с това събеседването не свършва. Българският суверен се 
обръща с въпрос как ще бъдат организирани официалните лица – дали по азбучен ред според 
ранга (по старшинство), или по степени на отношения (роднински връзки), за да не бъде под-
ложен на унижения. Финдли не може да даде задоволителен отговор, а Фердинанд продължава 
,,тормоза“, като се жалва този път от английската преса, показваща предразсъдъци срещу 
него (BD, № 150 Findli do Kharding, vol. IX, p.I, p. 162 – 164, 11.V. 1910; Konstant, 1992: 272). 

През това време на Хаджимишев е съобщена добрата новина от София относно пъ-
туването на царя. Това е сторено точно навреме, тъй като англичаните също стават не-
търпеливи от развитието на въпроса (ЦДА, Ф. 176 К, оп.2, a. e. 632, л.51). От „Форин офис“ 
сър Грей пък дава да се разбере, че поради дълбокия траур няма да се правят никакви офи-
циални посрещания на чуждите владетели, които са обявили намерението си да присъстват 
на траурната церемония (пак там л. 84). До Лондон цар Фердинанд пътува с влак заедно с 
австрийския престолонаследник ерцхерцог Франц Фердинанд (Konstant, 1992: 270 – 271). Мор-
ското разстояние през Ламанша от Кале до Дувър е изминато с парахода Ouward, изпратен 
от Адмиралтейството, а не с яхтата ,,Александра“, като предвид траура българският флаг 
резонно не се развява на мачтата (пак там, л.89).  

обикновено се наричат Наполеонови триъгълници. Тези триъгълници имат постоянна раз-
лика на лицата. Оказва се, че такова свойство притежават и псевдоравностранните три-
ъгълници.

Нека aG′ , aG′′ , bG′ , bG′′ , cG′  и cG′′  са медицентровете съответно на триъгълниците 

0BCA′ , 0BCA′′ , 0CAB′ , 0CAB′′ , 0ABC′  и 0ABC′′ . За координатите на тези точки от ( )2 ,  

( )3  и ( )4  се получава

( ) ( )( ) ( )( )0 0 0 0 0 0
3 3 31 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2

, ,
3 6 6a

x x x y z x
G

 
− + − − + − − ∆ ∆ ∆ ′ −

 
 
 

,

( ) ( )( ) ( )( )0 0 0 0 0 0
3 3 31 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2

, ,
3 6 6a

x x x y z x
G

 
− − − − − − − ∆ ∆ ∆ ′′

 
 
 

,

( )( ) ( ) ( )( )0 0 0 0 0 0
3 3 33 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2

, ,
6 3 6b

x y y y y z
G

 
+ − − − + − − ∆ ∆ ∆ ′ −

 
 
 

,

( )( ) ( ) ( )( )0 0 0 0 0 0
3 3 33 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2

, ,
6 3 6b

x y y y y z
G

 
− − − − − − − ∆ ∆ ∆ ′′

 
 
 

,

( )( ) ( )( ) ( )0 0 0 0 0 0
3 3 33 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2

, ,
6 6 3c

z x y z z z
G

 
+ − − + − − − ∆ ∆ ∆ ′ −

 
 
 

,

( )( ) ( )( ) ( )0 0 0 0 0 0
3 3 33 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2

, ,
6 6 3c

z x y z z z
G

 
− − − − − − − ∆ ∆ ∆ ′′

 
 
 

.

 
От формулата за лице на триъгълник и тези координати се получават 

равенствата 

 0 0 0
38 3

.
6a b cG G G

x y z
S S  

  
 , 

 0 0 0
38 3

.
6a b cG G G

x y z
S S  

  
 . 

Оттук следва, че 
a b c a b cG G G G G GS S S       . Следователно триъгълниците a b cG G G    и a b cG G G    

притежават същото свойство, което има при равностранните. Затова можем да 
наричаме триъгълниците a b cG G G    и a b cG G G    Наполеонови триъгълници (фиг. 4). Трябва 
да се отбележи, че последното свойство на Наполеоновите триъгълници не зависи от 
описаната около ABC  елипса. 

5. Точки на Ферма. Класическите точки на Ферма се получават чрез правите, 
свързващи върховете на ABC  с върховете на равностранните триъгълници, построени 
върху страните му. Това свойство се запазва и когато разглеждаме псевдоравностранни 
триъгълници. 
 

Фигура 
4 

Фигура 4

Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 6/2019 г.
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На английска земя българският монарх е посрещнат и поздравен на самия кей лично 
от лорд Луи фон Батенберг, под чиято команда се намира британската флота, и от мест-
ните жители на Дувър. Веднага към Негово Величество царя са аташирани високопоставени 
лица. Това са лорд Венлок и о.з. ген. майор сър Реджиналд Тин (пак там, л. 90). Депутацията 
е настанена в „Клеридж хотел“. Това голямо внимание свидетелства, че британските упра-
вляващи среди все пак държат на отношенията си с България и проявяват нужното ува-
жение към владетеля є. С това пътуването не приключва и до столицата се осъществява 
със специален влак. На гара ,,Виктория“ в 4,52 ч. след обяд българският цар е посрещнат 
лично от негово Величество новия крал Джордж V, от престолонаследника княз Едуард – дук 
Корнуолски, от принцовете и др. височайши особи. Царят представя на краля членовете на 
свитата си – секретаря на легацията г-н Джиджев, личния си секретар граф Бурбулон, пред-
ставители на българската колония в Англия, господата Венган Христов, Хр. Чатаров, Бонев 
и Планински. Те са дошли да поздравят с добре дошли двамата монарси (пак там л.90 гр.).  
Въпреки напрегнатата програма около поръчването на венец, който да се поднесе в Уиндзор-
ския дворец и др. (пак там, л. 52), лондонският министър държи непрекъснато в течение на 
нещата кабинета в София. Той донася, че царят е настанен в дома на сър Баркли Шефийлд 
(Barclay Sheffield) на улица South Audley Street 8. Същият ден, 6 май 1910 г., е посетена и 
кралицата майка Александра в Бъкингамския дворец. Проведени са срещи и с гръцкия крал 
Георги I и бившия американски президент и приятел на България Теодор Рузвелт (пак там, 
л.90 гр.). Ограниченият характер на посещението все пак не пречи да се пуснат в ход някои 
външнополитически похвати.  По същество тези разговори се оказват полезни и за укрепва-
не авторитета на царя, а и на страната, която представлява.  

Погребението става на следващия ден – 7 (20) май 1910 г., и се оказва най-голямото съ-
биране на едно място на царски особи и висши представители и последното изобщо от този 
род за XX век. Сред по-големите имена проличават: кайзер Вилхелм II, крал Георги I Гръцки, 
крал Алберт Белгийски, крал Алфонсо XIII Испански, крал Джордж V Английски, крал Фредерик 
VIII Датски, Мануел Португалски, Хаакон VII Норвежки (Konstant, 1992: 268 – 269). От дру-
гите велики държави републиканска Франция е представена от външния министър Стефан 
Пишон и посланик  Жул Камбон, а Съединените американски щати – лично от бившия пре-
зидент Т. Рузвелт. Те обаче остават крайно недоволни от мястото си в процесията (пак 
там, л.80). Деветима крале (царе) яздят след ковчега във великолепна погребална процесия, 
каквато само Британската империя може да направи и демонстрира своята мощ и блясък 
пред света. Представени са 70 страни, а цар Фердинанд I в униформата си е точно пред ер-
цхерцог Франц Фердинанд и пред главата на рода – принц Филип Сакс Кобург (Konstant, 1992: 
272). Отделно той се явява и пред белгийския крал и до португалския и датския. Спазен е 
принципът на старшинството при възкачване на трона, с изключение за кайзер Вилхелм II,  
който е отдясно на английския крал, за да изпревари Георги I Гръцки. За място на погребе-
нието е избрана капелата ,,Св. Георги“ в Уиндзор, а църковната служба е импозантна (ЦДА, 
Ф. 176 К, оп.2, a. e. 632, л.64, 91 гр.).  Цар Фердинанд I леко е раздразнен, че Вилхелм II е по-
напред, тъй като титлите им цар и император са равни, но няма как – България е малка 
балканска страна с претенции за отминала слава, разбирана само от историците (Konstant, 
1992: 272). 

Преди Джордж V да се раздели с присъстващите чужди владетели, настоява да се 
направи една фотография на тази историческа група на девет короновани европейски дър-
жавни глави, събрани заедно. Отпътуването на българската делегация е на 8 (21) май 1910 г. 
в 14,10 ч., изпратена отново от висши особи от кралския английски дом и самия крал. Пред 
Хаджимишев Негово Величество споделя ,,височайшето си задоволство от оказания му тук 
прием от краля и целия му двор“ (пак там, л.90 гр., 91 гр.). Няколко дни след завръщането си 
в България цар Фердинанд споделя и на Финдли, че е повече от доволен от приема. Краткият 
престой в Лондон се оказва личен успех за царя, но и допринася за повишаване на имиджа 
на България в Европа. Впоследствие се появяват положителни отзиви, изразени от личния 
секретар на покойния крал Едуард VII сър Фредерик Пънзънби. Той пише, че от събраните 
множество крале на погребението германският император и българският цар са ,,определе-
но най-големите личности“ (Konstant, 1992: 272 – 273).

Английските домакини своевременно правят някоя и друга малка неточност. Предвид 
огромните трудности по организирането на това мащабно траурно мероприятие, грешки-
те са обясними и разбираеми. Българският пълномощен министър обръща внимание, че е 
била объркана титлата на българския суверен, написана ,,цар на България“, а не ,,цар на бъл-
гарите“. Английското правителство е признало титлата и затова външният министър ген. 
Паприков е приканен да сигнализира за тази нередност официално пред Финдли (пак там, 
л. 64). Сър Едуард Грей, въпреки тежестите по водене на делата на обширната колониална 
империя, намира време да приеме във „Форин офис“ българския министър. Той му благодари 
за споделените от него мисли в специално поставената съболезнователна книга по повод 
смъртта на крал Едуард VII (пак там, л. 83). Англичанинът допълнително се обръща с пи-

3. Конструкция на псевдоравностранните триъгълници. За да се изследват 
свойствата на ABC∆ , свързани с псевдоравностранни триъгълници, е необходимо да се 

знае как се построяват тези триъгълници при дадена описана около ABC∆  елипса ( )k O . 
От получените резултати следва, че псевдоравностранни триъгълници могат  да се постро-
яват по следните три начина.

1) Всяка от точките 0A′ , 0A′′ , 0B′ , 0B′′ , 0C′  и 0C′′  може да се построи по съответни-

те си координати, представени в ( )2 , ( )3  и ( )4 .
2) Построяването на точките 0A′  и 0A′′  може да се извърши с помощта на някоя от 

елипсите ( )k B+  и ( )k C− . Елипсата ( )k B+  може да се построи като хомотетична на 

( )k O  с коефициент 0

0 0

1 2x
y z
−

. След това да се намерят пресечните точки на ( )k B+  с 

правата aOM  (фиг. 2, 3).
3) Друг начин за построяване на точките 0A′  и 0A′′  с помощта на някоя от елипсите 

( )k B+  и ( )k C−  се основава на следните наблюдения. а) Втората пресечна точка 1C  на 

( )k B+  с ( )k O  лежи върху права, която е спрегната с правата OB  спрямо ( )k O . Зато-
ва точката 1C  може да се построи като пресечна точка на права през C  и ( )k O  (фиг. 3). 
б) Допирателните към ( )k B+  в точките C  и 1C  са спрегнати съответно с правите BC  
и 1BC  спрямо на ( )k O  (фиг. 3). Тези прави се пресичат във втората пресечна точка 1B  
на правата BO  с ( )k O  (фиг. 3). Ако 2C  е точката, която е симетрична наC  спрямо B ,  
то 2C  е точка от ( )k B+  (фиг. 3). Следователно ( )k B+  може да се построи като крива 
през точките C , 1C  и 2C  и допирателни в точките C  и 1C .  След като ( )k B+  е вече 
построена, точките 0A′  и 0A′′  се получават като общи точки на ( )k B+  и aOM .

 k O  с коефициент 0

0 0

1 2x
y z
 . След това да се намерят пресечните точки на  k B  с 

правата aOM  (фиг.2, 3). 
3) Друг начин за построяване на точките 0A  и 0A  с помощта на някоя от 

елипсите  k B  и  k C  се основава на следните наблюдения. а) Втората пресечна 

точка 1C  на  k B  с  k O  лежи върху права, която е спрегната с правата OB  спрямо 

 k O . Затова точката 1C  може да се построи като пресечна точка на права през C  и 

 k O  (фиг. 3). б) Допирателните към  k B  в точките C  и 1C  са спрегнати съответно с 

правите BC  и 1BC  спрямо на  k O  (фиг. 3). Тези прави се пресичат във втората 

пресечна точка 1B  на правата BO  с  k O  (фиг. 3). Ако 2C  е точката, която е 

симетрична наC  спрямо B , то 2C  е точка от  k B  (фиг. 3). Следователно  k B  може 
да се построи като крива през точките C , 1C  и 2C  и допирателни в точките C  и 1C .  
След като  k B  е вече построена, точките 0A  и 0A  се получават като общи точки на 

 k B  и aOM . 
 

 
Трябва да се отбележи, че първите два метода за построяване на точките 0A , 0A , 

0B , 0B , 0C  и 0C  са свързани с предварителни пресмятания. Във втория случай 
пресмятанията са по-малко. При третия вариант имаме чисто конструктивно 
получаване на тези точки. 

4. Наполеонови триъгълници. Триъгълниците, образувани от центровете на 
еднопосочните равностранни триъгълници, построени върху страните на даден 
триъгълник, обикновено се наричат Наполеонови триъгълници. Тези триъгълници имат 
постоянна разлика на лицата. Оказва се, че такова свойство притежават и 
псевдоравностранните триъгълници. 

Фигура 
3 

Фигура 3

Трябва да се отбележи, че първите два метода за построяване на точките 0A′ , 0A′′ , 
0B′ , 0B′′ , 0C′  и 0C′′  са свързани с предварителни пресмятания. Във втория случай пресмята-

нията са по-малко. При третия вариант имаме чисто конструктивно получаване на тези 
точки.

4. Наполеонови триъгълници. Триъгълниците, образувани от центровете на едно-
посочните равностранни триъгълници, построени върху страните на даден триъгълник, 
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тане дали трябва да се върне орденът „Св. Александър“, с който е бил награден покойният 
крал (пак там, л.102). Отговорът идва малко по-късно, на 29 юни 1910 г., от А. Ляпчев, като 
временно изпълняващ длъжността министър на външните работи, че съгласно статута ор-
денът ,,Св. Александър“ наистина трябва да се върне (пак там, л. 110). Не се осъществява и 
намерението цар Фердинанд I да приеме на аудиенция и да говори повече време с ръководите-
лите на британската дипломация. Това е следствие на изключително кратката, стегната 
визита, планирана в строг график по време на пребиваването му в Лондон. 

В кореспонденцията до България Хаджимишев не се съмнява, че пътуването на царя до 
Великобритания произвежда отлично впечатление. За него любезният прием, който сейнт-
джеймският двор прави, е най-доброто доказателство, че англичаните държат на неговото 
присъствие. Мъжественото държание в кортежа е забелязано от всички чужди владетели. 
Накрая опитният дипломат прави следното резонно заключение: ,,Безспорно това ще има 
добри политически последици за бъдещето“ (ЦДА, Ф. 176 К, оп.2, a. e. 632, л. 92).

В следващите месеци българските министри се притесняват от политиката, която 
ще се следва от новия английски владетел. Това се следи внимателно не само в София, но и от 
политическия свят, особено след вече изграденото статукво от Антантата и Тройния съюз. 
Хаджимишев предоставя успокоителни сведения с поверителния си рапорт до Паприков от 
17 май 1910 г. В него той изказва редица стойностни и точни анализи и предоставя редица 
данни. Започва с отличителната черта на политиката на покойния Едуард VII, с която 
ще остане в историята, а именно, че успява да възстанови равновесието на Силите, като 
присъединява Англия към френско-руския съюз. Не е дръзко и да се каже, че с възкачването 
на Джордж V външната политика на Великобритания няма да се измени  ни  на  йота (ЦДА, 
Ф. 176 К, оп.2, a. e. 631, л. 54, 54 гр.). В този смисъл, английският владетел дава уверения на 
френския и руския посланик в Лондон – Пол Камбон и граф Бенкендорф, приети два-три дни 
след смъртта на краля. С това не свършват проблемите за външната английска политика, 
която се опасява за солидността на Антантата и от евентуално германско нашествие. 
Хаджимишев продължава с информацията си, че сред консервативните политици има жела-
ние за една война срещу Германия веднага, а не след една-две години, за да не бъде късно. При 
една бъдеща война Хаджимишев правилно стига до извода, поднесен в София, че всичката 
тежест ще падне на Франция и Русия, които ще бъдат само в услуга на Англия, на която 
не е необходима сухопътна войска. Затова и Париж, и Петербург не се ангажират повече, 
отколкото е необходимо (пак там, л. 55, 55 гр.).  Италия е в Тройния съюз, но в случай на 
стълкновение между двата блока ще остане неутрална. Хаджимишев се опасява от тези 
свои разсъждения за трайността на Антантата като фактор в общоевропейската поли-
тика. Пред ген. Паприков обаче той все още не иска да се произнася дали общобългарските 
интереси са най-добре гарантирани, като се следва политиката, препоръчвана от Тройното 
съглашение (пак там, л. 56, 56 гр.).  Постепенно българското вълнение и интерес, предизви-
кани от рокадите по върховете на една от най-мощните държави по света, отшумяват. 
Малко по-късно политическите отношения на Англия и България навлизат в своя естествен 
ритъм. 

Към края на месец май (29-и) 1910 г. двустранните контакти са пак в разгара си. 
Английските управляващи кръгове се интересуват дали Негово Величество царят е останал 
доволен от пребиваването в страната им. Отношенията на Ч. Хардинг с Хаджимишев са 
особено приятелски. На заместника на сър Грей е отговорено, че царят без съмнение е бил 
дълбоко опечален, когато пристига в Лондон. Все пак политиката е политика, а чувствата 
са си чувства. Фердинанд I дава висока задоволителна оценка на любезния прием, който му 
е оказан от краля, кралицата и кралицата майка, както и на цялото кралско семейство. 
Сър Хардинг е щастлив да чуе тези думи от устата на българския си събеседник. Неусет-
но разговорът се завърта за ситуацията в Европа след Търновския акт. Според английския 
министър Фердинанд I се оказва наистина миротворец. Във „Форин офис“ ценят царските 
старания и постоянни усилия за запазване мира на Балканите. За съжаление, невинаги се 
отчита справедливо това в странство според Хаджимишев. Сега при визитата се вижда 
как в Англия се ценят неговите достойнства и заслуги. Българският дипломат е приятно 
впечатлен да отбележи тези отзиви на Хардинг, и ги чува за първи път, откакто е акреди-
тиран във Великобритания (ЦДА, Ф. 176 К, оп.2, a. e. 632, л. 96, 96 гр., 97). 

С това не се изчерпват динамичните и интересни българско-английски  взаимоотно-
шения покрай смъртта на крал Едуард VII. Съгласно дипломатическата практика Британ-
ската империя изпраща няколко мисии в столиците на европейските държави. Тяхната цел 
е официално да се нотифицира възкачването на престола на английския крал и император 
на Индия Джордж V. В отсъствието на премиер-министъра Малинов и на ген. Паприков от-
ново Ляпчев се оказва в качеството на външен министър, отговарящ за българските дела. 
Именно на него английският пълномощен министър в България M. де Карденал Финдли из-
праща нота на 21 юни (4 юли) 1910 г. С нея царското правителство е информирано, че Негово 
Величество английският крал изпраща извънредния си пратеник фелдмаршал лорд Робертс. 

Оттук получаваме 
( )

0

06 1 2
tp

x
= −

−
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( )
( )( )

02
0

0 0

3 1 2
4 1 2 1 2

x
t

y z
−

=
− −

.

Въвеждаме означението ( )( )( )0 0 01 2 1 2 1 2x y z∆ = − − − . Следователно 

0
0

1 2 3
2

xt −
= ±

∆
. Така получаваме координатното представяне и двете точки 0A′  и 0A′′ :

( )2  
( ) ( )( ) ( )( )

( ) ( )( ) ( )( )

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 1 3 1 31 2 , 1 1 2 1 2 , 1 1 2 1 2 ,
2 2

3 1 3 1 31 2 , 1 1 2 1 2 , 1 1 2 1 2 .
2 2

A x x x y z x

A x x x y z x

    
′ − − + − − + − −     ∆ ∆ ∆    
    
′′ − − − − − − −     ∆ ∆ ∆    

Аналогично намираме върховете на триъгълниците, построени върху другите две 
страни, със следните координатни представяния:

( )3  
( )( ) ( ) ( )( )

( )( ) ( ) ( )( )

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 3 3 1 31 1 2 1 2 , 1 2 , 1 1 2 1 2 ,
2 2

1 3 3 1 31 1 2 1 2 , 1 2 , 1 1 2 1 2 .
2 2

B x y y y y z

B x y y y y z

    
′ + − − − − + − −     ∆ ∆ ∆    
    
′′ − − − − − − −     ∆ ∆ ∆    

( )4  
( )( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( )( ) ( )

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 3 1 3 31 1 2 1 2 , 1 1 2 1 2 , 1 2 ,
2 2

1 3 1 3 31 1 2 1 2 , 1 1 2 1 2 , 1 2
2 2

C z x y z z z

C z x y z z z

    
′ + − − + − − − −     ∆ ∆ ∆    
    
′′ − − − − − − −     ∆ ∆ ∆    

Триъгълниците 0BCA′ , 0BCA′′ , 0CAB′ , 0CAB′′ , 0ABC′  и 0ABC′′  ще наричаме псевдо-

равностранни по отношение на ( )k O .
От координатите ( )2 , ( )3  и ( )4  на точките 0A′ , ′′ , 0B′ , 0B′′ , 0C′  и 0C′′  се виж-

да, че те съществуват само когато ( )( )( )0 0 01 2 1 2 1 2 0x y z∆ = − − − > . Това условие е из-

пълнено само когато ( )k O  е елипса. Следователно псевдоравностранните триъгълници са 
определени само от описаните около ABC∆  елипси.

2. Двойки специални елипси в равнината на триъгълника. Равностранните 
триъгълници, построени върху страните на даден триъгълник, се получават чрез общите 
точки на две еднакви окръжности с диаметри страните на триъгълника (фиг. 1). Оказва се, 
че триъгълниците 0BCA′ , 0BCA′′ , 0CAB′ , 0CAB′′ , 0ABC′  и 0ABC′′  притежават подобно 
свойство (фиг. 2).

Нека ( )k B+  и ( )k C−  са коничните сечения, описани съответно около триъгълници-

те 0 0A A C′ ′′  и 0 0A A B′ ′′ , центровете на които са съответно B  и C . За уравненията на тези 

криви се получава:

( ) :k B+ ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0x x yz y y zx z z xy y z x x x x y− + − + − + − − + − = ,

( ) :k C− ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0x x yz y y zx z z xy z y x x x x z− + − + − + − − + − =.

От резултатите, получени в (Grozdev & Nenkov, 2014), следва, че ( )k B+  и ( )k C−  са 

хомотетични на ( )k O  с коефициент на хомотетия 0

0 0

1 2x
y z
−

± . Следователно кривите 

( )k B+  и ( )k C−  са еднакви елипси.
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Той ще обяви възкачването му на великобританския трон пред дворовете в Берлин, Санкт 
Петербург, Цариград, София, Букурещ, Белград. Според изработената програма пратеникът 
ще тръгне след 15 юли 1910 г.(н. ст.) и като наближи границите на България, ще бъде съоб-
щена датата на пристигането му. Това ще стане през първата половина на месец август 
(н.ст.) според Финдли. Последният се надява така изложената програма за визитата да се 
одобри от царя, и моли да бъде известен навреме за българския отговор. Бързата и акуратна 
реакция на Ляпчев е, че понеже царят пътува и почива (в унгарското си имение), не е лесно 
да се предвиди дали ще бъде в София по това време, за да приеме лорд фелдмаршала (пак 
там, л.105, 105 гр., 106). Външният министър се обръща към началника на тайния кабинет 
на царя – Ст. Добрович, за да го запознае с последните новини в отношенията с Англия. Тъй 
като се оказва, че Фердинанд I е на посещение във Франция, на 26 юни 1910 г. Ляпчев търси 
съдействие от българския министър Димитър Станчов. След два дни отговорът от Париж 
е налице. Възникналата ситуация се обсъжда, а Станчов докладва, че тъй като царят ще 
посещава и Черна гора, не е много ясно дали ще може да приеме английския пратеник по-рано 
от първите дни на септември 1910 г. Фердинанд моли отговорът му да се съобщи възможно 
по-деликатно на Финдли чрез предварително съгласуване с Добрович, за да се види какво ще 
предложи Лондон (пак там, л. 109).

Пълния текст четете в „История“, кн. 6/2019 г.

С 0A  означаваме една от точките 0A′  и 0A′′ . Тъй като 0A  лежи върху правата 

aOM , тя се получава при стойност на параметъра 0t  (фиг. 2). Следователно коорди-

натите на 0A  са: 
0 0 02Ax x t= − , ( )

0 0 0
1 1 2
2Ay y t= + − , ( )

0 0 0
1 1 2
2Az z t= + − . От-

тук намираме, че медицентърът на 0BCA∆  има следното координатно представяне 

( ) ( )0 0 0 00 0 3 2 1 2 3 2 1 22 , ,
3 6 6a

y t z tx tG
 + − + −
− 
 

 (фиг. 2).

По-нататък ще определим права, която минава през средата на отсечката 0CA  
и е спрегната с правата 0CA  спрямо ( )k O  (фиг. 2). Един вектор ( )1 2 3, ,u u u u



, коли-
неарен с правата 0CA , има следните координати 1 0 04u x t= − , ( )2 0 01 2 1 2u y t= + − , 

( )3 0 01 2 1 2u z t= − + − .
В (Grozdev & Nenkov, 2015) е доказано, че ако в равнината на ABC∆  е дадена кри-

ва с уравнение 
2 2 2

11 22 33 12 23 31: 2 2 2 0k a x a y a z a xy a yz a zx+ + + + + = , то векторът 
( )1 2 3, ,v v v v


 е спрегнат на ( )1 2 3, ,u u u u


, когато са изпълнени равенствата

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

,

,

.

v a a u a a u a a v

v a a u a a u a a v

v a a u a a u a a v

1 12 13 1 22 23 2 32 33 3

2 13 11 1 23 21 2 33 31 3

3 11 12 1 21 22 2 33 32 3

= − + − + −

= − + − + −

= − + − + −
Когато уравнението е ( )1 , са изпълнени равенствата:

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

1 0 0 0 1 0 2 0 3

2 0 0 1 0 0 2 0 3

3 0 0 1 0 2 0 0 3

1 2 ,

1 2 ,

1 2 .

v x y z u x u x u

v y y u z x u y u

v z z u z u x y u

 = − − − + 
 = − + − − 
 = − − + + − 

Следователно векторът ( )1 2 3, ,v v v v


, който е спрегнат с 0CA , има следните коорди-
нати ( )

( ) ( )
( ) ( )

1 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

2 1 2 ,

1 2 1 2 2 1 2 ,

1 2 1 2 2 1 2 .

v x x

v y x z t

v z x y t

= − −

 = − − − − 
 = − − + − 

Координатите на средата на 0CA  са следните 

( ) ( )0 0 0 0
0 0

1 2 1 2 3 2 1 2
, ,

4 4
y t z t

x t
 + − + −
− 
 

. Така намираме параметричните уравнения на 

правата q , която е спрегната с 0CA
( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

0 0 0 0

0 0
0 0 0 0

0 0
0 0 0 0

2 1 2 ,

1 2 1 2
1 2 1 2 2 1 2 ,

4
3 2 1 2

1 2 1 2 2 1 2 .
4

x x t x x p

y t
y y x z t p

z t
z z x y t p

= − − −

+ −
 = + − − − − 

+ −
 = + − − + − 

Сега, ако правата q  минава през 0G , се получават равенствата

( ) 0 0
0 0 0 0

22 1 2
3
x tx t x x p− − − = − ,

( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0
0 0 0 0

1 2 1 2 3 2 1 2
1 2 1 2 2 1 2

4 6
y t y t

y x z t p
+ − + −

 + − − − − =  .
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Обобщение на точките на Ферма 
в равнината на триъгълника“

Сава Гроздев
Висше училище по застраховане и финанси – София

Веселин Ненков
Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна

Две от забележителните точки на триъгълника 
са така наречените точки на Ферма. Тези точки се по-
лучават чрез построяване на равностранни триъгълни-
ци върху страните на триъгълника. Любопитно е да се 
открият триъгълници, които обобщават равностранни-
те, така че от тези триъгълници по естествен начин 
да се получи обобщение и на точките на Ферма. Тук ще 
покажем един начин да се направи това с помощта на 
описаните около даден триъгълник ABC  елипси. За да 
обосновем получените резултати, ще използваме бари-
центрични координати спрямо ABC∆ , като ( )1,0,0A , 
( )0,1,0B  и ( )0,0,1C . Средите на страните BC , CA  

и AB  ще означаваме съответно с aM , bM  и cM .

Educational Technologies 
Образователни технологии 

 
ОБОБЩЕНИЕ НА ТОЧКИТЕ НА ФЕРМА  

В РАВНИНАТА НА ТРИЪГЪЛНИКА 
 

1) Сава Гроздев, 2) Веселин Ненков 
1)Висше училище по застраховане и финанси – София 

2) Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна 
 

Резюме. Разгледано е едно обобщение на равностранните триъгълници, 
зависещо от описана около триъгълник елипса. Като следствие от конструкцията на 
тези триъгълници е получено обобщение на точките на Ферма в равнината на даден 
триъгълник. 

Ключови думи: триъгълник; елипса; точки на Ферма 
 

Две от забележителните точки на триъгълника са така наречените точки на 
Ферма. Тези точки се получават чрез построяване на равностранни триъгълници върху 
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1. Псевдоравностранни триъгълници, опреде-
лени от описаните около даден триъгълник елипси. 
Върху всяка от страните на даден триъгълник ABC  мо-
гат да се построят по два равностранни триъгълника. Ако 
приемем, че съществуването на тези триъгълници зависи 
от описаната около ABC∆  окръжност Γ , то следва да 
си поставим въпроса за съществуването на единствени 
двойки триъгълници върху страните на триъгълника с по-
добни свойства и определени от произволно описано около 

ABC∆  конично сечение. За да открием тези двойки три-
ъгълници, ще направим анализ на някои връзки на равно-
странните триъгълници с Γ .

Нека около ABC∆  е описано конично сечение ( )k O  
с център ( )0 0 0, ,O x y z . Тогава уравнението на ( )k O  е 
следното

( )1  ( ) :k O ( ) ( ) ( )0 0 0 0 0 01 2 1 2 1 2 0x x yz y y zx z z xy− + − + − = .

Третите върхове на построените върху страната 
BC  равностранни триъгълници означаваме с 0A′  и 0A′′ .  
Първото, което прави впечатление, е, че точките 0A′  и 

0A′′  лежат върху симетралата на отсечката BC , коя-
то е диаметър на Γ  през точката aM  (фиг. 1). Затова 
търсим такива точки 0A′  и 0A′′  върху диаметъра aOM  
на ( )k O  (фиг. 2). Друго основно свойство на равностран-
ните триъгълници се състои в това, че медицентровете 
им лежат върху прави, които са перпендикулярни на стра-
ните им. Това означава, че тези прави са спрегнати със 
съответните страни спрямо Γ  и минават през техните 
среди (фиг. 1). От последното наблюдение следва, че точ-
ката 0A′  можем да търсим така, че правата, минаваща 
през медицентъра aG′  на 0BCA′ , да минава през средата 
на отсечката 0CA′  и същевременно да е спрегната с 0CA′  
спрямо ( )k O  (аналогично за построението на 0A′′ ) (фиг. 2).  
Тези две наблюдения са напълно достатъчни за построява-
не на точките 0A′  и 0A′′ . Това ще обосновем със следващи-
те аналитични разсъждения.

Правата aOM  има следните параметрични урав-
нения

02x x t= − , ( )0
1 1 2
2

y y t= + − , ( )0
1 1 2
2

z z t= + − .
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Обобщение на точките на Ферма 
в равнината на триъгълника“

Сава Гроздев
Висше училище по застраховане и финанси – София

Веселин Ненков
Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна

Две от забележителните точки на триъгълника 
са така наречените точки на Ферма. Тези точки се по-
лучават чрез построяване на равностранни триъгълни-
ци върху страните на триъгълника. Любопитно е да се 
открият триъгълници, които обобщават равностранни-
те, така че от тези триъгълници по естествен начин 
да се получи обобщение и на точките на Ферма. Тук ще 
покажем един начин да се направи това с помощта на 
описаните около даден триъгълник ABC  елипси. За да 
обосновем получените резултати, ще използваме бари-
центрични координати спрямо ABC∆ , като ( )1,0,0A , 
( )0,1,0B  и ( )0,0,1C . Средите на страните BC , CA  

и AB  ще означаваме съответно с aM , bM  и cM .
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1. Псевдоравностранни триъгълници, опреде-
лени от описаните около даден триъгълник елипси. 
Върху всяка от страните на даден триъгълник ABC  мо-
гат да се построят по два равностранни триъгълника. Ако 
приемем, че съществуването на тези триъгълници зависи 
от описаната около ABC∆  окръжност Γ , то следва да 
си поставим въпроса за съществуването на единствени 
двойки триъгълници върху страните на триъгълника с по-
добни свойства и определени от произволно описано около 

ABC∆  конично сечение. За да открием тези двойки три-
ъгълници, ще направим анализ на някои връзки на равно-
странните триъгълници с Γ .

Нека около ABC∆  е описано конично сечение ( )k O  
с център ( )0 0 0, ,O x y z . Тогава уравнението на ( )k O  е 
следното

( )1  ( ) :k O ( ) ( ) ( )0 0 0 0 0 01 2 1 2 1 2 0x x yz y y zx z z xy− + − + − = .

Третите върхове на построените върху страната 
BC  равностранни триъгълници означаваме с 0A′  и 0A′′ .  
Първото, което прави впечатление, е, че точките 0A′  и 

0A′′  лежат върху симетралата на отсечката BC , коя-
то е диаметър на Γ  през точката aM  (фиг. 1). Затова 
търсим такива точки 0A′  и 0A′′  върху диаметъра aOM  
на ( )k O  (фиг. 2). Друго основно свойство на равностран-
ните триъгълници се състои в това, че медицентровете 
им лежат върху прави, които са перпендикулярни на стра-
ните им. Това означава, че тези прави са спрегнати със 
съответните страни спрямо Γ  и минават през техните 
среди (фиг. 1). От последното наблюдение следва, че точ-
ката 0A′  можем да търсим така, че правата, минаваща 
през медицентъра aG′  на 0BCA′ , да минава през средата 
на отсечката 0CA′  и същевременно да е спрегната с 0CA′  
спрямо ( )k O  (аналогично за построението на 0A′′ ) (фиг. 2).  
Тези две наблюдения са напълно достатъчни за построява-
не на точките 0A′  и 0A′′ . Това ще обосновем със следващи-
те аналитични разсъждения.

Правата aOM  има следните параметрични урав-
нения

02x x t= − , ( )0
1 1 2
2

y y t= + − , ( )0
1 1 2
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z z t= + − .
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Той ще обяви възкачването му на великобританския трон пред дворовете в Берлин, Санкт 
Петербург, Цариград, София, Букурещ, Белград. Според изработената програма пратеникът 
ще тръгне след 15 юли 1910 г.(н. ст.) и като наближи границите на България, ще бъде съоб-
щена датата на пристигането му. Това ще стане през първата половина на месец август 
(н.ст.) според Финдли. Последният се надява така изложената програма за визитата да се 
одобри от царя, и моли да бъде известен навреме за българския отговор. Бързата и акуратна 
реакция на Ляпчев е, че понеже царят пътува и почива (в унгарското си имение), не е лесно 
да се предвиди дали ще бъде в София по това време, за да приеме лорд фелдмаршала (пак 
там, л.105, 105 гр., 106). Външният министър се обръща към началника на тайния кабинет 
на царя – Ст. Добрович, за да го запознае с последните новини в отношенията с Англия. Тъй 
като се оказва, че Фердинанд I е на посещение във Франция, на 26 юни 1910 г. Ляпчев търси 
съдействие от българския министър Димитър Станчов. След два дни отговорът от Париж 
е налице. Възникналата ситуация се обсъжда, а Станчов докладва, че тъй като царят ще 
посещава и Черна гора, не е много ясно дали ще може да приеме английския пратеник по-рано 
от първите дни на септември 1910 г. Фердинанд моли отговорът му да се съобщи възможно 
по-деликатно на Финдли чрез предварително съгласуване с Добрович, за да се види какво ще 
предложи Лондон (пак там, л. 109).

Пълния текст четете в „История“, кн. 6/2019 г.

С 0A  означаваме една от точките 0A′  и 0A′′ . Тъй като 0A  лежи върху правата 

aOM , тя се получава при стойност на параметъра 0t  (фиг. 2). Следователно коорди-

натите на 0A  са: 
0 0 02Ax x t= − , ( )

0 0 0
1 1 2
2Ay y t= + − , ( )

0 0 0
1 1 2
2Az z t= + − . От-

тук намираме, че медицентърът на 0BCA∆  има следното координатно представяне 

( ) ( )0 0 0 00 0 3 2 1 2 3 2 1 22 , ,
3 6 6a

y t z tx tG
 + − + −
− 
 

 (фиг. 2).

По-нататък ще определим права, която минава през средата на отсечката 0CA  
и е спрегната с правата 0CA  спрямо ( )k O  (фиг. 2). Един вектор ( )1 2 3, ,u u u u



, коли-
неарен с правата 0CA , има следните координати 1 0 04u x t= − , ( )2 0 01 2 1 2u y t= + − , 

( )3 0 01 2 1 2u z t= − + − .
В (Grozdev & Nenkov, 2015) е доказано, че ако в равнината на ABC∆  е дадена кри-

ва с уравнение 
2 2 2

11 22 33 12 23 31: 2 2 2 0k a x a y a z a xy a yz a zx+ + + + + = , то векторът 
( )1 2 3, ,v v v v


 е спрегнат на ( )1 2 3, ,u u u u


, когато са изпълнени равенствата

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

,

,

.

v a a u a a u a a v

v a a u a a u a a v

v a a u a a u a a v

1 12 13 1 22 23 2 32 33 3

2 13 11 1 23 21 2 33 31 3

3 11 12 1 21 22 2 33 32 3

= − + − + −

= − + − + −

= − + − + −
Когато уравнението е ( )1 , са изпълнени равенствата:

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

1 0 0 0 1 0 2 0 3

2 0 0 1 0 0 2 0 3

3 0 0 1 0 2 0 0 3

1 2 ,

1 2 ,

1 2 .

v x y z u x u x u

v y y u z x u y u

v z z u z u x y u

 = − − − + 
 = − + − − 
 = − − + + − 

Следователно векторът ( )1 2 3, ,v v v v


, който е спрегнат с 0CA , има следните коорди-
нати ( )

( ) ( )
( ) ( )

1 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

2 1 2 ,

1 2 1 2 2 1 2 ,

1 2 1 2 2 1 2 .

v x x

v y x z t

v z x y t

= − −

 = − − − − 
 = − − + − 

Координатите на средата на 0CA  са следните 

( ) ( )0 0 0 0
0 0

1 2 1 2 3 2 1 2
, ,

4 4
y t z t

x t
 + − + −
− 
 

. Така намираме параметричните уравнения на 

правата q , която е спрегната с 0CA
( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

0 0 0 0

0 0
0 0 0 0

0 0
0 0 0 0

2 1 2 ,

1 2 1 2
1 2 1 2 2 1 2 ,

4
3 2 1 2

1 2 1 2 2 1 2 .
4

x x t x x p

y t
y y x z t p

z t
z z x y t p

= − − −

+ −
 = + − − − − 

+ −
 = + − − + − 

Сега, ако правата q  минава през 0G , се получават равенствата

( ) 0 0
0 0 0 0

22 1 2
3
x tx t x x p− − − = − ,

( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0
0 0 0 0

1 2 1 2 3 2 1 2
1 2 1 2 2 1 2

4 6
y t y t

y x z t p
+ − + −

 + − − − − =  .
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тане дали трябва да се върне орденът „Св. Александър“, с който е бил награден покойният 
крал (пак там, л.102). Отговорът идва малко по-късно, на 29 юни 1910 г., от А. Ляпчев, като 
временно изпълняващ длъжността министър на външните работи, че съгласно статута ор-
денът ,,Св. Александър“ наистина трябва да се върне (пак там, л. 110). Не се осъществява и 
намерението цар Фердинанд I да приеме на аудиенция и да говори повече време с ръководите-
лите на британската дипломация. Това е следствие на изключително кратката, стегната 
визита, планирана в строг график по време на пребиваването му в Лондон. 

В кореспонденцията до България Хаджимишев не се съмнява, че пътуването на царя до 
Великобритания произвежда отлично впечатление. За него любезният прием, който сейнт-
джеймският двор прави, е най-доброто доказателство, че англичаните държат на неговото 
присъствие. Мъжественото държание в кортежа е забелязано от всички чужди владетели. 
Накрая опитният дипломат прави следното резонно заключение: ,,Безспорно това ще има 
добри политически последици за бъдещето“ (ЦДА, Ф. 176 К, оп.2, a. e. 632, л. 92).

В следващите месеци българските министри се притесняват от политиката, която 
ще се следва от новия английски владетел. Това се следи внимателно не само в София, но и от 
политическия свят, особено след вече изграденото статукво от Антантата и Тройния съюз. 
Хаджимишев предоставя успокоителни сведения с поверителния си рапорт до Паприков от 
17 май 1910 г. В него той изказва редица стойностни и точни анализи и предоставя редица 
данни. Започва с отличителната черта на политиката на покойния Едуард VII, с която 
ще остане в историята, а именно, че успява да възстанови равновесието на Силите, като 
присъединява Англия към френско-руския съюз. Не е дръзко и да се каже, че с възкачването 
на Джордж V външната политика на Великобритания няма да се измени  ни  на  йота (ЦДА, 
Ф. 176 К, оп.2, a. e. 631, л. 54, 54 гр.). В този смисъл, английският владетел дава уверения на 
френския и руския посланик в Лондон – Пол Камбон и граф Бенкендорф, приети два-три дни 
след смъртта на краля. С това не свършват проблемите за външната английска политика, 
която се опасява за солидността на Антантата и от евентуално германско нашествие. 
Хаджимишев продължава с информацията си, че сред консервативните политици има жела-
ние за една война срещу Германия веднага, а не след една-две години, за да не бъде късно. При 
една бъдеща война Хаджимишев правилно стига до извода, поднесен в София, че всичката 
тежест ще падне на Франция и Русия, които ще бъдат само в услуга на Англия, на която 
не е необходима сухопътна войска. Затова и Париж, и Петербург не се ангажират повече, 
отколкото е необходимо (пак там, л. 55, 55 гр.).  Италия е в Тройния съюз, но в случай на 
стълкновение между двата блока ще остане неутрална. Хаджимишев се опасява от тези 
свои разсъждения за трайността на Антантата като фактор в общоевропейската поли-
тика. Пред ген. Паприков обаче той все още не иска да се произнася дали общобългарските 
интереси са най-добре гарантирани, като се следва политиката, препоръчвана от Тройното 
съглашение (пак там, л. 56, 56 гр.).  Постепенно българското вълнение и интерес, предизви-
кани от рокадите по върховете на една от най-мощните държави по света, отшумяват. 
Малко по-късно политическите отношения на Англия и България навлизат в своя естествен 
ритъм. 

Към края на месец май (29-и) 1910 г. двустранните контакти са пак в разгара си. 
Английските управляващи кръгове се интересуват дали Негово Величество царят е останал 
доволен от пребиваването в страната им. Отношенията на Ч. Хардинг с Хаджимишев са 
особено приятелски. На заместника на сър Грей е отговорено, че царят без съмнение е бил 
дълбоко опечален, когато пристига в Лондон. Все пак политиката е политика, а чувствата 
са си чувства. Фердинанд I дава висока задоволителна оценка на любезния прием, който му 
е оказан от краля, кралицата и кралицата майка, както и на цялото кралско семейство. 
Сър Хардинг е щастлив да чуе тези думи от устата на българския си събеседник. Неусет-
но разговорът се завърта за ситуацията в Европа след Търновския акт. Според английския 
министър Фердинанд I се оказва наистина миротворец. Във „Форин офис“ ценят царските 
старания и постоянни усилия за запазване мира на Балканите. За съжаление, невинаги се 
отчита справедливо това в странство според Хаджимишев. Сега при визитата се вижда 
как в Англия се ценят неговите достойнства и заслуги. Българският дипломат е приятно 
впечатлен да отбележи тези отзиви на Хардинг, и ги чува за първи път, откакто е акреди-
тиран във Великобритания (ЦДА, Ф. 176 К, оп.2, a. e. 632, л. 96, 96 гр., 97). 

С това не се изчерпват динамичните и интересни българско-английски  взаимоотно-
шения покрай смъртта на крал Едуард VII. Съгласно дипломатическата практика Британ-
ската империя изпраща няколко мисии в столиците на европейските държави. Тяхната цел 
е официално да се нотифицира възкачването на престола на английския крал и император 
на Индия Джордж V. В отсъствието на премиер-министъра Малинов и на ген. Паприков от-
ново Ляпчев се оказва в качеството на външен министър, отговарящ за българските дела. 
Именно на него английският пълномощен министър в България M. де Карденал Финдли из-
праща нота на 21 юни (4 юли) 1910 г. С нея царското правителство е информирано, че Негово 
Величество английският крал изпраща извънредния си пратеник фелдмаршал лорд Робертс. 

Оттук получаваме 
( )

0

06 1 2
tp

x
= −

−
 и 

( )
( )( )

02
0

0 0

3 1 2
4 1 2 1 2

x
t

y z
−

=
− −

.

Въвеждаме означението ( )( )( )0 0 01 2 1 2 1 2x y z∆ = − − − . Следователно 

0
0

1 2 3
2

xt −
= ±

∆
. Така получаваме координатното представяне и двете точки 0A′  и 0A′′ :

( )2  
( ) ( )( ) ( )( )

( ) ( )( ) ( )( )

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 1 3 1 31 2 , 1 1 2 1 2 , 1 1 2 1 2 ,
2 2

3 1 3 1 31 2 , 1 1 2 1 2 , 1 1 2 1 2 .
2 2

A x x x y z x

A x x x y z x

    
′ − − + − − + − −     ∆ ∆ ∆    
    
′′ − − − − − − −     ∆ ∆ ∆    

Аналогично намираме върховете на триъгълниците, построени върху другите две 
страни, със следните координатни представяния:

( )3  
( )( ) ( ) ( )( )

( )( ) ( ) ( )( )

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 3 3 1 31 1 2 1 2 , 1 2 , 1 1 2 1 2 ,
2 2

1 3 3 1 31 1 2 1 2 , 1 2 , 1 1 2 1 2 .
2 2

B x y y y y z

B x y y y y z

    
′ + − − − − + − −     ∆ ∆ ∆    
    
′′ − − − − − − −     ∆ ∆ ∆    

( )4  
( )( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( )( ) ( )

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 3 1 3 31 1 2 1 2 , 1 1 2 1 2 , 1 2 ,
2 2

1 3 1 3 31 1 2 1 2 , 1 1 2 1 2 , 1 2
2 2

C z x y z z z

C z x y z z z

    
′ + − − + − − − −     ∆ ∆ ∆    
    
′′ − − − − − − −     ∆ ∆ ∆    

Триъгълниците 0BCA′ , 0BCA′′ , 0CAB′ , 0CAB′′ , 0ABC′  и 0ABC′′  ще наричаме псевдо-

равностранни по отношение на ( )k O .
От координатите ( )2 , ( )3  и ( )4  на точките 0A′ , ′′ , 0B′ , 0B′′ , 0C′  и 0C′′  се виж-

да, че те съществуват само когато ( )( )( )0 0 01 2 1 2 1 2 0x y z∆ = − − − > . Това условие е из-

пълнено само когато ( )k O  е елипса. Следователно псевдоравностранните триъгълници са 
определени само от описаните около ABC∆  елипси.

2. Двойки специални елипси в равнината на триъгълника. Равностранните 
триъгълници, построени върху страните на даден триъгълник, се получават чрез общите 
точки на две еднакви окръжности с диаметри страните на триъгълника (фиг. 1). Оказва се, 
че триъгълниците 0BCA′ , 0BCA′′ , 0CAB′ , 0CAB′′ , 0ABC′  и 0ABC′′  притежават подобно 
свойство (фиг. 2).

Нека ( )k B+  и ( )k C−  са коничните сечения, описани съответно около триъгълници-

те 0 0A A C′ ′′  и 0 0A A B′ ′′ , центровете на които са съответно B  и C . За уравненията на тези 

криви се получава:

( ) :k B+ ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0x x yz y y zx z z xy y z x x x x y− + − + − + − − + − = ,

( ) :k C− ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0x x yz y y zx z z xy z y x x x x z− + − + − + − − + − =.

От резултатите, получени в (Grozdev & Nenkov, 2014), следва, че ( )k B+  и ( )k C−  са 

хомотетични на ( )k O  с коефициент на хомотетия 0

0 0

1 2x
y z
−

± . Следователно кривите 

( )k B+  и ( )k C−  са еднакви елипси.
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На английска земя българският монарх е посрещнат и поздравен на самия кей лично 
от лорд Луи фон Батенберг, под чиято команда се намира британската флота, и от мест-
ните жители на Дувър. Веднага към Негово Величество царя са аташирани високопоставени 
лица. Това са лорд Венлок и о.з. ген. майор сър Реджиналд Тин (пак там, л. 90). Депутацията 
е настанена в „Клеридж хотел“. Това голямо внимание свидетелства, че британските упра-
вляващи среди все пак държат на отношенията си с България и проявяват нужното ува-
жение към владетеля є. С това пътуването не приключва и до столицата се осъществява 
със специален влак. На гара ,,Виктория“ в 4,52 ч. след обяд българският цар е посрещнат 
лично от негово Величество новия крал Джордж V, от престолонаследника княз Едуард – дук 
Корнуолски, от принцовете и др. височайши особи. Царят представя на краля членовете на 
свитата си – секретаря на легацията г-н Джиджев, личния си секретар граф Бурбулон, пред-
ставители на българската колония в Англия, господата Венган Христов, Хр. Чатаров, Бонев 
и Планински. Те са дошли да поздравят с добре дошли двамата монарси (пак там л.90 гр.).  
Въпреки напрегнатата програма около поръчването на венец, който да се поднесе в Уиндзор-
ския дворец и др. (пак там, л. 52), лондонският министър държи непрекъснато в течение на 
нещата кабинета в София. Той донася, че царят е настанен в дома на сър Баркли Шефийлд 
(Barclay Sheffield) на улица South Audley Street 8. Същият ден, 6 май 1910 г., е посетена и 
кралицата майка Александра в Бъкингамския дворец. Проведени са срещи и с гръцкия крал 
Георги I и бившия американски президент и приятел на България Теодор Рузвелт (пак там, 
л.90 гр.). Ограниченият характер на посещението все пак не пречи да се пуснат в ход някои 
външнополитически похвати.  По същество тези разговори се оказват полезни и за укрепва-
не авторитета на царя, а и на страната, която представлява.  

Погребението става на следващия ден – 7 (20) май 1910 г., и се оказва най-голямото съ-
биране на едно място на царски особи и висши представители и последното изобщо от този 
род за XX век. Сред по-големите имена проличават: кайзер Вилхелм II, крал Георги I Гръцки, 
крал Алберт Белгийски, крал Алфонсо XIII Испански, крал Джордж V Английски, крал Фредерик 
VIII Датски, Мануел Португалски, Хаакон VII Норвежки (Konstant, 1992: 268 – 269). От дру-
гите велики държави републиканска Франция е представена от външния министър Стефан 
Пишон и посланик  Жул Камбон, а Съединените американски щати – лично от бившия пре-
зидент Т. Рузвелт. Те обаче остават крайно недоволни от мястото си в процесията (пак 
там, л.80). Деветима крале (царе) яздят след ковчега във великолепна погребална процесия, 
каквато само Британската империя може да направи и демонстрира своята мощ и блясък 
пред света. Представени са 70 страни, а цар Фердинанд I в униформата си е точно пред ер-
цхерцог Франц Фердинанд и пред главата на рода – принц Филип Сакс Кобург (Konstant, 1992: 
272). Отделно той се явява и пред белгийския крал и до португалския и датския. Спазен е 
принципът на старшинството при възкачване на трона, с изключение за кайзер Вилхелм II,  
който е отдясно на английския крал, за да изпревари Георги I Гръцки. За място на погребе-
нието е избрана капелата ,,Св. Георги“ в Уиндзор, а църковната служба е импозантна (ЦДА, 
Ф. 176 К, оп.2, a. e. 632, л.64, 91 гр.).  Цар Фердинанд I леко е раздразнен, че Вилхелм II е по-
напред, тъй като титлите им цар и император са равни, но няма как – България е малка 
балканска страна с претенции за отминала слава, разбирана само от историците (Konstant, 
1992: 272). 

Преди Джордж V да се раздели с присъстващите чужди владетели, настоява да се 
направи една фотография на тази историческа група на девет короновани европейски дър-
жавни глави, събрани заедно. Отпътуването на българската делегация е на 8 (21) май 1910 г. 
в 14,10 ч., изпратена отново от висши особи от кралския английски дом и самия крал. Пред 
Хаджимишев Негово Величество споделя ,,височайшето си задоволство от оказания му тук 
прием от краля и целия му двор“ (пак там, л.90 гр., 91 гр.). Няколко дни след завръщането си 
в България цар Фердинанд споделя и на Финдли, че е повече от доволен от приема. Краткият 
престой в Лондон се оказва личен успех за царя, но и допринася за повишаване на имиджа 
на България в Европа. Впоследствие се появяват положителни отзиви, изразени от личния 
секретар на покойния крал Едуард VII сър Фредерик Пънзънби. Той пише, че от събраните 
множество крале на погребението германският император и българският цар са ,,определе-
но най-големите личности“ (Konstant, 1992: 272 – 273).

Английските домакини своевременно правят някоя и друга малка неточност. Предвид 
огромните трудности по организирането на това мащабно траурно мероприятие, грешки-
те са обясними и разбираеми. Българският пълномощен министър обръща внимание, че е 
била объркана титлата на българския суверен, написана ,,цар на България“, а не ,,цар на бъл-
гарите“. Английското правителство е признало титлата и затова външният министър ген. 
Паприков е приканен да сигнализира за тази нередност официално пред Финдли (пак там, 
л. 64). Сър Едуард Грей, въпреки тежестите по водене на делата на обширната колониална 
империя, намира време да приеме във „Форин офис“ българския министър. Той му благодари 
за споделените от него мисли в специално поставената съболезнователна книга по повод 
смъртта на крал Едуард VII (пак там, л. 83). Англичанинът допълнително се обръща с пи-

3. Конструкция на псевдоравностранните триъгълници. За да се изследват 
свойствата на ABC∆ , свързани с псевдоравностранни триъгълници, е необходимо да се 

знае как се построяват тези триъгълници при дадена описана около ABC∆  елипса ( )k O . 
От получените резултати следва, че псевдоравностранни триъгълници могат  да се постро-
яват по следните три начина.

1) Всяка от точките 0A′ , 0A′′ , 0B′ , 0B′′ , 0C′  и 0C′′  може да се построи по съответни-

те си координати, представени в ( )2 , ( )3  и ( )4 .
2) Построяването на точките 0A′  и 0A′′  може да се извърши с помощта на някоя от 

елипсите ( )k B+  и ( )k C− . Елипсата ( )k B+  може да се построи като хомотетична на 

( )k O  с коефициент 0

0 0

1 2x
y z
−

. След това да се намерят пресечните точки на ( )k B+  с 

правата aOM  (фиг. 2, 3).
3) Друг начин за построяване на точките 0A′  и 0A′′  с помощта на някоя от елипсите 

( )k B+  и ( )k C−  се основава на следните наблюдения. а) Втората пресечна точка 1C  на 

( )k B+  с ( )k O  лежи върху права, която е спрегната с правата OB  спрямо ( )k O . Зато-
ва точката 1C  може да се построи като пресечна точка на права през C  и ( )k O  (фиг. 3). 
б) Допирателните към ( )k B+  в точките C  и 1C  са спрегнати съответно с правите BC  
и 1BC  спрямо на ( )k O  (фиг. 3). Тези прави се пресичат във втората пресечна точка 1B  
на правата BO  с ( )k O  (фиг. 3). Ако 2C  е точката, която е симетрична наC  спрямо B ,  
то 2C  е точка от ( )k B+  (фиг. 3). Следователно ( )k B+  може да се построи като крива 
през точките C , 1C  и 2C  и допирателни в точките C  и 1C .  След като ( )k B+  е вече 
построена, точките 0A′  и 0A′′  се получават като общи точки на ( )k B+  и aOM .

 k O  с коефициент 0

0 0

1 2x
y z
 . След това да се намерят пресечните точки на  k B  с 

правата aOM  (фиг.2, 3). 
3) Друг начин за построяване на точките 0A  и 0A  с помощта на някоя от 

елипсите  k B  и  k C  се основава на следните наблюдения. а) Втората пресечна 

точка 1C  на  k B  с  k O  лежи върху права, която е спрегната с правата OB  спрямо 

 k O . Затова точката 1C  може да се построи като пресечна точка на права през C  и 

 k O  (фиг. 3). б) Допирателните към  k B  в точките C  и 1C  са спрегнати съответно с 

правите BC  и 1BC  спрямо на  k O  (фиг. 3). Тези прави се пресичат във втората 

пресечна точка 1B  на правата BO  с  k O  (фиг. 3). Ако 2C  е точката, която е 

симетрична наC  спрямо B , то 2C  е точка от  k B  (фиг. 3). Следователно  k B  може 
да се построи като крива през точките C , 1C  и 2C  и допирателни в точките C  и 1C .  
След като  k B  е вече построена, точките 0A  и 0A  се получават като общи точки на 

 k B  и aOM . 
 

 
Трябва да се отбележи, че първите два метода за построяване на точките 0A , 0A , 

0B , 0B , 0C  и 0C  са свързани с предварителни пресмятания. Във втория случай 
пресмятанията са по-малко. При третия вариант имаме чисто конструктивно 
получаване на тези точки. 

4. Наполеонови триъгълници. Триъгълниците, образувани от центровете на 
еднопосочните равностранни триъгълници, построени върху страните на даден 
триъгълник, обикновено се наричат Наполеонови триъгълници. Тези триъгълници имат 
постоянна разлика на лицата. Оказва се, че такова свойство притежават и 
псевдоравностранните триъгълници. 

Фигура 
3 

Фигура 3

Трябва да се отбележи, че първите два метода за построяване на точките 0A′ , 0A′′ , 
0B′ , 0B′′ , 0C′  и 0C′′  са свързани с предварителни пресмятания. Във втория случай пресмята-

нията са по-малко. При третия вариант имаме чисто конструктивно получаване на тези 
точки.

4. Наполеонови триъгълници. Триъгълниците, образувани от центровете на едно-
посочните равностранни триъгълници, построени върху страните на даден триъгълник, 
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оп.2, a. e. 632, л.1). Новината за смъртта на Едуард VII изненадва и развълнува българските 
управляващи, в това число и цар Фердинанд I, въпреки предишни търкания между двамата 
владетели. За такъв пример можем да посочим края на 1908 г., когато Фердинанд I не изпра-
ща традиционните си приветствия по случай рождения ден на английския крал. Обтегнати-
те отношения са предизвикани от нежеланието на Англия да признае независимостта на 
България, и най-вече царската титла на владетеля є. 

Ръководителят на британската външна политика официално съобщава за смъртта 
на краля и датата на евентуалното негово погребение 4 (17) май 1910 г. Хаджимишев е из-
вестен, че до този момент само германският император Вилхелм ІІ е потвърдил личното си 
присъствие за погребението (пак там, л. 7).  Съседната на България Сърбия, която иска да 
се сближи с българите с английска подкрепа, също  изказва съболезнования. Това става чрез 
министрите Милованович и M. Спалайкович, а националните знамена са спуснати в знак на 
траур. Малко по-късно става известна и точната дата на погребението 7 (20) май 1910 г. 
(пак там, л.30). Политическите отношения между България и Великобритания за известен 
период от време се развиват под сянката на това трагично събитие, разтърсило монар-
хическите фамилии. В този ранен етап българският кабинет и царят не са сигурни как да 
подходят и дали владетелят да присъства лично в Лондон. С телеграма под №657 Хаджи-
мишев е осведомен, че Негово Величество няма да присъства на опелото на своя братовчед. 
Затова, когато от морското Адмиралтейство се обръщат към Българската легация с молба 
за съдействие, той е озадачен. Отнася се до това дали легацията има царското знаме и ще 
може ли да го предостави, за да се снеме негово копие от англичаните. По тяхна информация 
обаче българският цар щял лично да дойде. От българска страна се изказва съжаление, че не 
може да се отговори на английската молба, тъй като в легацията няма налично знаме (пак 
там, л.13). 

В крайна сметка, логиката на двустранните отношения и уважението надделяват 
и цар Фердинанд I е почти решен да присъства. За да разсее останалото у него минимално 
колебание, той посещава пълномощния министър Максфелд де Карденал Финдли в Британ-
ската легация в София. Англичанинът се изненадва от визитата, която е използвана от 
Фердинанд I да изкаже лично съболезнованията си по повод кончината на Едуард VII, както 
и да се запознае със сведения от първа ръка как ще протече процесията. Дългият разговор 
беседа е предаден от пълномощния министър с телеграма №150 от 29 април (11 май) 1910 г. 
до Ч. Хардинг във „Форин офис“. В него царят прави преглед на отношенията си с покойния, 
като споменава, че не са били така добри, а  даже са и често обтегнати  (BD, № 150 Findli 
do Kharding, vol. IX, p.I, p. 162, 11.V. 1910). Въпреки това Фердинанд I искрено се възхищава от 
братовчед си.  Първият импулс, който има след тъжната вест, е да предложи да присъст-
ва лично на погребението, но се засяга от направеното преди време съобщение от шарже 
д’афера Линдли. Пред дворцов служител той бил казал: ,,Le Roi Edouard ne pouvait pas me sentir, 
et qu’une visite de ma pas en Angleterre ne serait pas bienvenue“. Предвид това царят иска от 
Финдли съвет за своето колебание, въпреки че министрите желаят той да отиде в Англия. 
Ето и думите на Фердинанд I: ,,...Готов съм и се радвам да отида, ако мога да бъда сигурен в 
добър прием. Аз Ви моля да ми кажете честно какво да правя?“ (BD, № 150 Findli do Kharding, 
vol. IX, p.I, p. 163, 11.V. 1910)  Финдли обяснява, че в негово отсъствие е станало някакво не-
доразумение и надали г-н Линдли е направил подобно изявление по такъв деликатен въпрос. 
Очевидно това е грубо и умишлено направено от някой неизвестен или нещо е прочетено от 
царя между редовете, защитава английската позиция посланикът. Получавайки обяснение, 
Фердинанд I заявява, че желае занапред да се установят постоянни приятелски връзки с 
кралската фамилия на Англия. Повторно към Финдли е отправена молба да телеграфира във 
външното министерство предложението да присъства на погребението. Посланикът веднага 
се съгласява да направи това, но с това събеседването не свършва. Българският суверен се 
обръща с въпрос как ще бъдат организирани официалните лица – дали по азбучен ред според 
ранга (по старшинство), или по степени на отношения (роднински връзки), за да не бъде под-
ложен на унижения. Финдли не може да даде задоволителен отговор, а Фердинанд продължава 
,,тормоза“, като се жалва този път от английската преса, показваща предразсъдъци срещу 
него (BD, № 150 Findli do Kharding, vol. IX, p.I, p. 162 – 164, 11.V. 1910; Konstant, 1992: 272). 

През това време на Хаджимишев е съобщена добрата новина от София относно пъ-
туването на царя. Това е сторено точно навреме, тъй като англичаните също стават не-
търпеливи от развитието на въпроса (ЦДА, Ф. 176 К, оп.2, a. e. 632, л.51). От „Форин офис“ 
сър Грей пък дава да се разбере, че поради дълбокия траур няма да се правят никакви офи-
циални посрещания на чуждите владетели, които са обявили намерението си да присъстват 
на траурната церемония (пак там л. 84). До Лондон цар Фердинанд пътува с влак заедно с 
австрийския престолонаследник ерцхерцог Франц Фердинанд (Konstant, 1992: 270 – 271). Мор-
ското разстояние през Ламанша от Кале до Дувър е изминато с парахода Ouward, изпратен 
от Адмиралтейството, а не с яхтата ,,Александра“, като предвид траура българският флаг 
резонно не се развява на мачтата (пак там, л.89).  

обикновено се наричат Наполеонови триъгълници. Тези триъгълници имат постоянна раз-
лика на лицата. Оказва се, че такова свойство притежават и псевдоравностранните три-
ъгълници.

Нека aG′ , aG′′ , bG′ , bG′′ , cG′  и cG′′  са медицентровете съответно на триъгълниците 

0BCA′ , 0BCA′′ , 0CAB′ , 0CAB′′ , 0ABC′  и 0ABC′′ . За координатите на тези точки от ( )2 ,  

( )3  и ( )4  се получава
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От формулата за лице на триъгълник и тези координати се получават 

равенствата 

 0 0 0
38 3

.
6a b cG G G

x y z
S S  

  
 , 

 0 0 0
38 3

.
6a b cG G G

x y z
S S  

  
 . 

Оттук следва, че 
a b c a b cG G G G G GS S S       . Следователно триъгълниците a b cG G G    и a b cG G G    

притежават същото свойство, което има при равностранните. Затова можем да 
наричаме триъгълниците a b cG G G    и a b cG G G    Наполеонови триъгълници (фиг. 4). Трябва 
да се отбележи, че последното свойство на Наполеоновите триъгълници не зависи от 
описаната около ABC  елипса. 

5. Точки на Ферма. Класическите точки на Ферма се получават чрез правите, 
свързващи върховете на ABC  с върховете на равностранните триъгълници, построени 
върху страните му. Това свойство се запазва и когато разглеждаме псевдоравностранни 
триъгълници. 
 

Фигура 
4 

Фигура 4

Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 6/2019 г.
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ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ
Просветното дело и „културна-

та революция“ в модернизацион-
ната политика на Българската 
комунистическа партия спрямо 
туркините в България / Георги 
Бурнаски

Спомени и рефлексии за все-
кидневието на българските турци 
по време на тоталитарния режим / 
Надежда Жечкова

ЦИВИЛИЗАЦИОННИ  
ГРАНИЦИ 

Смъртта на крал Едуард VII и 
политическите отношения меж-
ду България и Великобритания / 
Емил Александров

ХРОНИКА
100 години Ньойски договор / 

Цветозар Йотов 

февруари е посетен С. Петербург, като са проведени 
руско-български преговори по балканските въпроси, а от 
8 до 15 март – и Цариград, в опити за възвръщане на 
разколебаното доверие на османска Турция след незави-
симостта. Визитите се оказват на високо ниво, деле-
гациите са приети с нужното внимание и уважение, но 
не се оказват много успешни (Statelova, Popov, Tankova, 
1994: 404, 414; Malinov, 1938: 143, 155, 158).

След Цариград българската дипломация се насоч-
ва към Франция и Великобритания. Това говори определе-
но за подчертан приоритет към страните от блока на 
Антантата. Заплануваните посещения се налагат, за 
да се изкажат благодарности на правителствата им за 
големите услуги, които ни правят в османската столи-
ца при преговорите за признаване на независимостта. 
Двете визити, трябва да се използват ползотворно и за 
политически разговори по злободневни въпроси. Според 
спомените на Малинов и за да ,,посверим часовниците 
си“ (Malinov, 1938:159). 

По-конкретно интересът на цар Фердинанд към 
Англия е по-силен, тъй като редовно се осведомява за 
положението там, а и за обществените нагласи. За по-
следно това става чрез пълномощния министър Панчо 
Хаджимишев и неговото известие от 24 март 1910 г. 
под №204. Дипломатът специално отбелязва статията, 
публикувана във вестник ,,Модерно общество“ (Modern 
Society) на 20 март (2 април) 1910 г. Английските журна-
листи се занимават с образа на българския владетел в 
материал под заглавие ,,Царят на България“ (The King 
of Bulgaria). Фердинанд със специфично внимание, уязвим 
за обиди (Konstant, 1992: 267), следи за всички мнения, 
които се появяват за неговата княжеска, а отскоро 
и царска особа. Вестникът се спира на роднинските 
връзки между Едуард VII и Фердинанд, като заключава, 
че последният не се нрави много на английския суве-
рен, защото не държи на дадената си дума. При все 
това статията завършва с известна надежда, че ,,ако 
той би довел в Англия на посещение втората си съпру-
га..., би получил без съмнение един радушен прием от 
страна на английското население, което обича да вижда 
по лондонските улици да се возят един цар и царица“.  
Хаджимишев препоръчва за неизлишно този факт да се 
вземе под внимание и час по-скоро Техни Величества да 
посетят двореца ,,Сейнт Джеймс“ (ЦДА, Ф. 176 К, оп.2, 
а. е. 885, л. 3 – 5).

Българската страна обаче трябва да се откаже 
от намеренията си за височайше официално посещение 
във Великобритания (Malinov, 1938:159). Както инфор-
мира с телеграма Хаджимишев, на 23 април 1910 г. по 
частни сведения английският крал Едуард VII получава 
апоплектичен удар (ЦДА, Ф. 176 К, оп.2, a. e. 632, л.1). На 
следващият ден данните са по-точни, като вече е ясен 
и точният час на смъртта на Негово Величество, а 
именно 11 и ¾ вечерта. Съгласно дипломатическия про-
токол лондонският министър се подписва в съболезнова-
телната книга на кралица Александра и крал Джордж V.  
В проведена среща със секретаря У. Тирел  последният 
е помолен да предаде на своя шеф съболезнованията на 
Царство България и личните на представителя є. 

Този трагичен момент раздвижва европейската 
дипломация. Пълномощните министри, акредитирани 
в британската столица, начело с доайена Пол Камбон, 
поднасят на външния министър сър Едуард Грей събо-
лезнования от дипломатическия корпус (ЦДА, Ф. 176 К, 

 Откъс от „Квалификацията  
на учителите в контекста на съвременните 
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Няма друга така коментирана професия като тази 

на учителя. Той е обект на дискусии, в които участници-
те са както с различни социални роли, така и на различни 
позиции в държавните и обществените структури. Профе-
сия, която издържа проверките на времето, преминавайки 
през разнообразни определения, и отношението към нея 
претърпява метаморфози. Като се започне от възрожден-
ското преклонение пред дейността на просветителите, 
премине се през почитта и уважението пред  учителя на 
XIX век и се стигне до взискателността към преподавате-
ля на съвременния етап. 

Уважаван, възхваляван, унижаван, потиснат, огра-
ничаван – учителят е будител, чийто дух е непреклонен.

Просветител, който превръща професията в мисия. 
Личност, която е мотивирана да създава качествено 

образование. 
В основата на този профил стои стремежът към 

усъвършенстване по посока на знания, умения и компе-
тентности.

Знанията придобити в образователно-квалифика-
ционна степен бакалавър и след това надградени в обра-
зователно-квалификационна степен магистър, са основа за 
формиране на уменията на педагогическите специалисти. 
Те получават общотеоретична, специализирана и практиче-
ска подготовка чрез задължителните, избираемите, факул-
тативните дисциплини и практическото обучение. С това 
не приключва етапът на формиране на умения. Умения – 
българска дума, която според Н. Колишев подсказва своя 
смисъл с разбираемата си етимология. Да умееш, означава 
да прилагаш своя ум за значими въздействия върху мате-
риалния и духовния свят (Kolishev, 2018). Уменията осигуря-
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Повратни времена: Ихтиман-
ският вакъф на Михалоглу Мах
муд Бей от неговото създаване 
през ХV до началото на ХХ в. / 
Веселин Янчев, Мария Кипровска 

Откъс от „Смъртта на крал Едуард VII  
и политическите отношения между 

България и Великобритания“

Емил Александров
След обявяването на независимостта на България 

се налага активизиране на българската външна полити-
ка. Обстановката на Балканския полуостров, а и в цяла 
Европа, продължава да е взривоопасна. Главна цел пред 
цар Фердинанд I и правителството на Александър Мали-
нов е в час на опасност да защитят съществуването на 
държавата, както и да работят за националния идеал 
на обединението (Malinov, 1938: 142 – 143).  

На дневен ред стои търсенето на общи допирни 
точки и език с балканските страни (относно Македо-
ния), както и с Великите сили от двата блока. Може 
да се констатира, че в навечерието на Балканските 
войни българската външна политика трудно открива 
своя път, въпреки че официалната линия е ориенти-
рана към Русия (Statelova, Popov & Tankova, 1994: 377, 
406 – 407).

За това логично допринасят редица обективни 
и субективни обстоятелства. Цар Фердинанд определя 
ситуацията като ,,затворен кръг“ (Konstant, 1992: 279) 
описан около него и България. Той се явява „лице“ на бъл-
гарската външна политика, особено подходящ и подкре-
пящ инициативите на правителството на Демократи-
ческата партия. Неговото продължително управление и 
връзките му с редица управляващи кралски династии в 
Европа го правят такъв незаменим и естествен помощ-
ник на Малинов и ген. Стефан Паприков. Това е далеч 
преди да увеличи своите правомощия след промяна на 
чл. 17 от българската Конституция. На хоризонта се 
появяват възможности, които навременно трябва да се 
оползотворят. 

През 1910 г. българските ръководители решават 
да предприемат серия от посещения на европейските 
столици, в това число и на английската. От 10 до 19 

„Совалките“  
на българската 
дипломация

ват оптимално съотношение между постигнат резултат 
и изразходвани време и усилия. Те се формират в практиче-
ската дейност в резултат на продължителни усилия, кое-
то, от своя страна, превръща формирането им в перма-
нентен процес. Продължаващото образование го обезпечава, 
нещо повече – то създава максимални условия за квалифика-
цията на педагогическите специалисти, която е част от 
предизвикателствата на съвремието. Пред учителя стоят 
не едно и две предизвикателства, някои от които се пре-
връщат в проблеми. Новата обществена ситуация и про-
менящите се ценностни ориентации се проектират върху 
българското образование. То се хуманизира и демократизира, 
синхронизира се с европейските стандарти, превръща се в 
съвременно, достъпно и качествено. Пред учителя се изправя 
трудната и отговорна задача да реализира този хуманен и 
демократичен акт, но… има ли условия в българското учи-
лище за това?! Така от предизвикателство новата социална 
реалност се превръща в проблем. Но очертаният профил в 
началото на текста не поставя учителя в позиция на без-
действащ и демотивиран участник в образователно-възпи-
тателния процес, в който има ключова роля. Тази роля се 
определя от факта, че преподавателят реализира целите, 
заложени в държавната образователна политика. Учителят 
общува с всички участници – с ученици, родители, директори 
и други педагогически специалисти. Общуване, което е регла-
ментирано от нормативна уредба, намираща израз в закони, 
наредби, правилници, учебни програми и др. Нещо повече – по-
следните перманентно се променят и всяка промяна изисква 
адекватна и навременна реакция от страна на учителите. 
Така нормативната уредба е едно предизвикателство, което 
пряко кореспондира с очакванията. Тя често демотивира и е 
основа за липса на удовлетвореност.

Според една от теориите за очакванията (Врум, В.)  
мотивацията се основава на решението на човек колко уси-
лия да употреби, за да постигне това, което се иска от 
него.  Решенията, които учителят трябва да вземе, са по 
посока на обучението, възпитанието и социализацията на 
децата/учениците, т.е. „това се иска от него“ – да обучава 
и възпитава.  Врум твърди, че изборът на решение зависи 
от очакванията на човека, а те се образуват в два последо-
вателни етапа:

– през първия етап мотивацията се влияе от очак-
ванията за това какви усилия ще са необходими, за да се 
постигне определено равнище на изпълнение на задачата;

– през втория етап мотивацията се влияе от уве-
реността на индивида, че изпълнението на задачата, като 
резултат от положените усилия, ще способства за получа-
ването на очаквания резултат.

Тези етапи на мотивация са в основата на квалифи-
кацията на учителя, която повече отвсякога става перма-
нентен процес и би трябвало да се разглежда в контекста 
на разбирането, че съвременната квалификация е групов 
процес, доколкото групов е характерът на съвременното 
образование. Квалификацията дава възможност на учителя 
да погледне на проблемите на професионалното и личност-
ното си развитие извън рамките на тясно разбираната 
професионална общност от педагози и на формалната обра-
зователна система. Квалификацията насочва учителя към 
области, досега запазени за отделни специалисти или педа-
гогически общности. Това означава, че от отделния учител 
се изисква вниманието да се насочва към работата в екип 
от преподаватели, осъществяващи съвместно образовател-
ния процес. Всички заедно постигат резултати по посока 
на обучение, социализиране и възпитание.

ОБРАЗОВАНИЕ  
ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Управление на иновациите в 
образователната организация на 
ХХІ век / Галин Цоков 

Квалификацията на учители-
те в контекста на съвременните 
предизвикателства за качест
вено образование / Виолета 
Кюркчийска

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
И ПАРАДИГМИ

Подготовката на док-
торанти по педагогика: 
нормативни измерения  
и удовлетвореност (ситуация 
от Факултета по педагогика, 
ЮЗУ „Неофит Рилски“) / Траян 
Попкочев, Александър Попкочев

Emotional Competence of 
the Social Teacher / Kadisha 
K. Shalgynbayeva, Ulbosin 
Zh.Tuyakova 

Здравната култура на учени-
ците в контекста на Стратегията 
на Световната здравна органи-
зация за промоция на здраве-
то / Никол Донева, Маринела 
Грудева

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Детската агресия като модел 

на поведение / Албена Симова
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Резултатите, които трябва да постигне учителят в процеса на обучение, са регла-
ментирани в учебни програми, утвърдени от Министерството на образованието и наука-
та. Всеки предмет е обезпечен с програма за всеки клас, която включва: 

– кратко представяне на учебната програма;
– очаквани резултати от обучението в края на класа;
– учебно съдържание;
– препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за го-

дината;
– специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците;
– дейности за придобиване на ключовите компетентности, както и междупредметни 

връзки. 
През първия етап, за който вече бе посочено, характерното за мотивацията, а имен-

но усилията, които ще са необходими, за да се постигне определено равнище на изпълнение, 
учителите полагат такива както на ниво учебна програма, така и на ниво етап на образо-
вателна степен. Към този етап има отношение и степента на познаване на нормативните 
документи, като основен сред тях е Законът за предучилищното и училищното образование в 
сила от 1.08.2016. В него са регламентирани задължителните изисквания за резултатите, ус-
ловията и процесите за тяхното постигане чрез държавни образователни стандарти (ДОС).

Според чл.22 (2) те са 19, а именно стандарт за:
1. предучилищното образование; 
2. усвояването на българския книжовен език;
3. учебния план;
4. общообразователната подготовка; 
5. профилираната подготовка; 
6. придобиването на квалификация по професия; 
7. приобщаващото образование;
8. гражданското, здравното, екологичното, интеркултурното, образование;
9. оценяването на резултатите от обучението на учениците; 
10. информацията и документите; 
11. институциите; 
12. физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските 

градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
13. познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
14. статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти;
 15. управлението на качеството в институциите;
 16. инспектирането на детските градини и училищата;
 17. финансирането на институциите; 
 18. нормирането и заплащането на труда;
 19. организацията на дейностите в училищното образование.
Всички стандарти имат пряко или косвено отношение към работата на учителя. 

Някои от тях са свързани с това, „което се иска от него“, а други – с „оценката за работа-
та му“. Към учителя се поставят много и разнообразни изисквания, които перманентно се 
променят. Това предполага продължаващо образование, което е част от стремежа към са-
моусъвършенстване на учителя. Предизвикателствата към него са мост към втория етап 
на мотивация, който бе посочен, а именно: увереността на индивида в изпълнението на 
задачите. За да се справя адекватно с променящите се обстоятелства, с новата социална 
реалност и произтичащите от нея условия за работа, учителят е необходимо да участва в 
квалификационни форми, в които би трябвало да открива търсените отговори (уточнение-
то би трябвало e резултат от наличието на множество курсове и други квалификационни 
форми, които се предлагат на учителските колективи независимо от техните предпочи-
тания и потребности).  Увереността му за справяне с предизвикателствата кореспондира 
с продължаващата квалификация, която според чл. 45. (2) от Наредба №15 за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специали-
сти е насочена към непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване в рамките 
на ученето през целия живот, ориентирана към кариерното развитие на педагогическите 
специалисти и успешната им реализация. Нова наредба, влязла в сила от 2.08.2019 г. и заме-
няща Наредба 12 от 27.09.2016. Както едната, така и другата обезпечават стандарт 14 от 
Закона за предучилищно и училищно образование.

Пълния текст четете в „Стратегии на образователната и научната по-
литика“, кн. 6/2019 г.
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