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НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
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Вестникът е правоприемник  
на първото официално издание  
на Министерството на просвещението –  
„Училищен преглед” – 1896 г.

Кои са младите учени, 
наградени за най-добра 
публикация в областта на 
микробиологията за 2021 г.

Четете ни на  www.azbuki.bg
 www.azbuki.eu
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Акад. Николай Денков – министър  
на образованието и науката:  
„Когато има желание, добра 
организация и пари, можем да видим 
малки чудеса и в България.  
В Медицинския университет в Плевен 
вече са с една стъпка по-близо  
до персонализираната медицина“ Н
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Проф. Мартин Вечев – учен  
в областта на компютърните науки  
и изкуствения интелект от ETH Цюрих: 
„Чрез новия институт за компютърни 
науки, изкуствен интелект и технологии 
България става пионер в Източна 
Европа. Наша приоритетна цел е да 
съживим и трансформираме страната“

Още 10 млн. лв. за ремонт 
на студентски общежития
Започва изпълнението на Националната научна 
програма в областта на математическите науки

Кабинетът одобри допълнителни  
10 млн. лева за саниране, ремонт и об-
завеждане на студентски общежития. 
Средствата се отпускат по бюджета на 
Министерството на образованието и 
науката за 2022 г.

През септември 2020 г. правителството 
предостави 66 млн. лева за ремонта на 
студентски общежития. За тази цел през 
2020 г. бяха усвоени 700 000 лв., а през 
2021 г. – 26 152 209 лева.

С ремонтите ще бъдат подобрени 
социално-битовите условия на студен-
тите – ще се инвестира в енергийната 
ефективност на сградите и ще се осигури 
съвременна среда за подготовка. Това 

ще подобри качеството на висшето об-
разование и ще стимулира интереса на 
студентите към обучението.

Правителството одобри и 600 000 лв.,  
с които да започне изпълнението на 
Националната научна програма „Пови-
шаване на изследователския капацитет 
в областта на математическите науки 
(ПИКОМ)“. С тях ще се подкрепи по-
литиката за равен достъп до качествено 
висше образование, развитие на научния 
потенциал и изграждане на устойчива 
връзка образование – наука – бизнес.

Научната програма ПИКОМ ще се 
изпълнява до 2025 г., като заложеният ѝ 
общ бюджет е 2 млн. лв. В нея могат да 

се включат всички научни организации 
и акредитирани висши училища с над 
20% принос към научната продукция на 
България в математическите науки през 
последните пет години.

В рамките на три години ще се създа-
ват и използват споделени ресурси, като 
по този начин ще се повиши научният 
капацитет на страната. Ще се провеждат 
специализирани курсове за магистри и 
докторанти и ще се осигури кариерно 
развитие в областта на математическите 
науки. Ще се стимулира и партньорство 
между БАН и Факултета по математика и 
информатика на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. 

Талантливите деца от клуб „Родолюбие“ на ботевградската детска градина „Кокиче“ се занимават с нишкография  
и се запознават с българските празници и обичаи Лазаровден, Цветница и Великден 
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Шанс да сме  
сред най-добрите

А

Откриването на INSAIT – 
най-големият в Източна Европа 
институт за компютърни науки, 
изкуствен интелект и технологии, е 
уникално за страната ни събитие по 
няколко причини.

Първо, така се реализира 
студентската мечта на нашия 
изтъкнат учен д-р Мартин Вечев 
да създаде в България център на 
световно ниво като в Кеймбридж, 
където той се дипломира. Тази меч-
та вече е факт. Редки са примерите, 
когато личната инициатива на един 
човек се подкрепя от толкова много 
съмишленици и постига такива 
мащабни резултати. Българското 
правителство и бизнес ще инвес-
тират 200 милиона лева в този 
нов световен център за изкуствен 
интелект и информатика.

Страната ни получава и 
изключителния шанс да се учим 
от най-добрите. Институтът се 
изгражда с подкрепата на двете 
водещи политехники в Европа –  
ETH Цюрих и EPFL. Основната цел 
е да използваме тяхното знание 
как да се развива компютърната 
наука заедно с изкуствения инте-
лект и други дигитални техно-
логии. Другият важен момент е 
да използваме техния опит как 
науката да влезе в производство-
то, как да се привлече бизнесът и 
как да се правят пари от научни 
изследвания. Или с други думи, как 
на практика да се реализират по-
бързо и ефективно идеите  
на най-инициативните и най-креа-
тивните в тази научна област. 

А защо не и в другите научни 
области, в които страната ни има 
силен потенциал. И в тях може да се 
приложи моделът на работа в двете 
швейцарски политехники. Защото, 
както казва д-р Вечев, научноиз-
следователската и образователна 
дейност на световно ниво е в 
основата както на всяка стабилна 
и конкурентна икономика, така и на 
технологичния прогрес.

збучни 
истини

Зина СОКОЛОВА
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Правителството отпусна 
1,5 млн.  лв., с които дарената 
кръв ще бъде проверявана за 
инфекции. През тази година ще 
бъдат извършени 40 000 теста 
и информацията ще бъде отра-
зена в базата данни на кръво-
дарителите в нашата страна. 
Дейността е в рамките на На-
ционалната научна програма 
„Създаване на база данни на кръводарителите в Република 
България за маркери на трансмисивни инфекции“. Тя се изпъл-
нява от 2020 г. до края на 2022 г. с общ бюджет от 4,5 млн. 
лв. Основната цел на Програмата е събиране и обобщаване 
на информация за инфекциите сред кръвните донори в Бъл-
гария. Хепатитните  вируси  B, C и вирусът на придобития 
имунен дефицит (ХИВ) имат способността да предизвикват 
в редица случаи хронични заболявания с тежки усложнения. 

Учебната година ще за-
върши присъствено, ако 
няма нова епидемична 
вълна, информират от 
МОН. Към момента забо-
ляемостта от COVID-19 
в страната е около 75 на  
100 000 души и тенденци-
ята е към устойчив спад. 

При тази ситуация МОН 
насочва усилията си към 
социалната интеграция 
и наваксването на евен-
туалните образователни 
пропуски при децата и 
младежите, които учиха в 
онлайн среда продължи-
телно време. Многобройни 
проучвания, включително 
анализът на МОН от лято-
то на 2021 г., показаха, че 
дългата изолация в млада 
възраст води до проблеми с 
психиката и трайни дефи-
цити при общуването и ин-
тегрирането в колективи на 
по-късен етап от живота. 

За да се компенсират 
тези негативни последици 
от пандемията, при се-
гашния минимален риск 
от зараза не се предвижда 

извънредно удължаване на 
възможността за обучение 
от разстояние в електронна 
среда извън разрешените 
от Закона за предучилищ-
ното и училищното обра-
зование до 30 учебни дни 
по здравословни или дру-
ги уважителни причини, 
удостоверени с документ. 
За да се ползват тези дни, 
медицинските причини 
трябва да са свързани със 
здравето на ученика. Ди-
ректорът на училището 
има право да реши дали да 
допусне онлайн обучение, 
поискано с други аргу-
менти. Ако 30-те учебни 
дни в електронна среда са 
разрешени от първия ден 
след пролетната ваканция, 
те изтичат на 31 май, защо-
то дните за задължените 
матури – 18 и 20 май, са не-
учебни за всички училища.  

Родителите, които не же-
лаят децата им да се върнат 
в училище до края на учеб-
ната година за по-големите 
ученици, могат да изберат 
между други две форми на 

обучение – самостоятелна 
и индивидуална. Промяна-
та става чрез заявление до 
директора на училището. 

Самостоятелното обу-
чение се организира след 
решение на експертна ко-
мисия, създадена към съот-
ветното регионално упра-
вление на образованието, 
в която се включва и пред-
ставител на Агенцията за 
социално подпомагане. 
Когато самостоятелната 
форма е избрана по жела-
ние, изпитите по предмети 
се провеждат в две сесии.  
В конкретния случай тряб-
ва да се организира изпит-
на сесия за втория учебен 
срок, като се вземат пред-
вид и получените текущи 
оценки.

За ученици със специал-
ни образователни потреб-
ности формата на обуче-
ние се препоръчва от екипа 
за подкрепа за личностно 
развитие в училището. 
Ученици със СОП, които 
се обучават в центрове за 
специална образователна 

подкрепа, не могат да пре-
минат към самостоятелна 
форма.

Друга възможна форма 
за обучение без всекидне-
вен контакт с много хора е 
индивидуалната. Индиви-
дуалното обучение се про-
вежда по индивидуален 
учебен план и график на 
учебните часове, утвърден 
от директора. Индивиду-
алните учебни часове се 
провеждат в училището. 
Когато ученикът по обек-
тивни причини не може 
да посещава училището, 
се допуска занятията да са 
в домашни или в болнич-
ни условия, а за ученици 
със СОП – и в център за 
подкрепа за личностно 
развитие.

Учениците, които пре-
минат към самостоятелна 
или индивидуална форма 
на обучение, запазват пре-
доставените им за безвъз-
мездно ползване учебници 
и учебни комплекти до 
края на учебната година.  

Учебната година 
завършва присъствено
Родителите, които искат децата им да 
учат онлайн, могат да избират между 
самостоятелно и индивидуално обучение

Стипендии за дарования
Проф. Дан Шехтман е израелски 

физик и химик, професор по мате-
риалознание. Лауреат на Нобело-
ва награда за химия през 2011 г. за 
откриването на квазикристалите.  
В момента е част от екипа на Technion 
– Израелския институт за техноло-
гии (един от най-добрите универси-
тети в региона и един от топ 100 на 
университетите в света). 

„Любопитството е ключова дума, 
никога не спирайте да преследвате 
целите си. Искам да окуража родителите да изграждат любо-
питство у децата си, като говорят с тях и ги учат. Съхраня-
вайте и пазете талантите на България в България – както ние 
запазихме нашите таланти в Израел. Това може да бъде напра-
вено чрез инициативи в света на високите технологии, висо-
котехнологичното образование и индустрия. Това означава да 
развивате изключително много компютърните науки“, каза при 
посещението си у нас проф. Шехтман.

Стипендия на името на проф. Дан 
Шехтман – носител на Нобелова 
награда за химия и Доктор хонорис 
кауза на БАН, е учредена по иници-
атива на Българската академия на 
науките за талантливи ученици от 
134. СУ – ORT School „Димчо Де-
белянов“, София. Новината съобщи 
лично председателят на БАН акад. 
Юлиан Ревалски пред възпитаници-
те на столичното училище. Гости на 
церемонията бяха също акад. Чавдар 
Руменин, който ръководи центъра за 
компетентност КВАЗАР, и директо-
рът на Института за ядрени изслед-
вания и ядрена енергетика – БАН, 
доц. Лъчезар Георгиев. 

„Една от основните ни цели е 
формиране на интерес у ученици-
те към природните науки. Важно 
е да се провокира във възможно 
най-ранна възраст интерес към 
биологията, химията, физиката, 
технологиите“, каза Весела Пал-
дъмова – директор на столичното  
134. СУ. За това помага и училищни-

ят STEM център. Според Палдъмова 
не по-малко важни са мотивираните 
преподаватели, които да развиват 

потенциала на децата. Част от ини-
циативата са и добрите контакти с 
учените от БАН, които помагат за 
разработването на образователните 
програми на центъра.

„Във вашия STEM център сте 
успели да свържете обичайно про-
тивопоставящи се науки в едно. 
Виждам как в 134. СУ природните 
науки помагат на творческите, 
каквато е например комбинацията 
между физиката, киното и театъра“, 
каза председателят на БАН акад. 
Юлиан Ревалски. Той обясни, че 
към науката са го насочили неговите 
учители, които са го поощрили да 
развива интересите си в областта 
на математиката, физиката, химията. 

След церемонията по обявяване 
на стипендията гостите разгледаха 
училищния STEM център и специ-
ално оборудваното телевизионно 
студио.  

Учениците от Украйна, 
записани в българските учи-
лища, вече могат да получат 
допълнително обучение 
както по български език 
като чужд, така и по отделни 
учебни предмети. Обуче-
нията ще се осъществяват 
в електронна среда, за кое-
то ще получат технически 
устройства за временно 
ползване.

Комисия в училището ре-
шава от какво обучение има 
нужда всяко дете. Допълни-
телните часове ще се водят 
от учители, които могат да 
преподават български език 
като чужд. Училищата, кои-
то нямат такива педагози, 
могат да наемат на граж-
дански договори. Същото 
важи и при необходимост 
от допълнителни учители по 
отделни предмети. Те могат 
да работят с децата инди-
видуално или с групи до 3 

или до 5 деца. За проведен 
час ще се плащат по 15 лева 
на учителите. Това стана 
възможно след промени в 
проекта „Равен достъп до 
училищно образование в 
условията на кризи“. 

Към момента са подаде-
ни заявления за 805 деца и 
ученици от Украйна, които 
искат да се включат в бъл-
гарската образователна сис-
тема. 237 от тях са за детска 
градина, 556 – за училище.  
Заявления за най-много ук-
раински деца са постъпили 
в област Бургас – 320.

Към момента са записа-
ни и посещават български 
училища в цялата страна 
115 украински ученици,  
13 украински деца са в 
детски градини. Основен 
проблем пред приема оста-
ва изясняването на здрав-
ния статус на кандидатите. 

Допълнителни уроци за 
учениците от Украйна

До края на април МОН 
ще предложи за обществено 
обсъждане проект на нова 
система за атестиране на 
преподавателите във висши-
те училища. Това стана ясно 
от отговорите на  министъра 
на образованието и науката 
акад. Николай Денков на 
актуални въпроси на членове 
на парламентарната Комисия 
по образованието и науката. 

„По редица причини и по 
отношение на оценките за 
акредитация, и по отноше-
ние на оценките за атестация 
системите работят така, че 
всички са отличници. Раз-
бира се, това не отразява 
реалното състояние, което 
е видно от данните на Рей-
тинговата система“, посочи 
министърът. Затова фокусът 
на усилията е тези системи 
да бъдат изградени отново 
и да започнат да работят 
правилно. „И да е ясно, че 
който се справя добре, който 
преподава на високо ниво и 
това е припознато от работо-
дателите и студентите, който 
прави научни изследвания, 
който прилага знанията за 
нещо полезно за обществото 
и икономиката, той ще по-

лучи висока оценка“, заяви 
министър Денков. 

Той коментира още, че 
МОН ще представи кри-
терии за разпределение на 
предвидените в бюджета 
допълнителни 20 млн. лв. за 
висшите училища тогава, ко-
гато има добре програмирана 
система за атестация. 

В отговор на въпрос ми-
нистър Денков обяви, че в 
момента се окомплектова 
и екипът на Националния 
STEM център. В него и в 
трите регионални центъра 
учителите ще се обучават 
как да преподават в STEM 
среда – както в учебните ча-
сове, така и като извънкласни 
дейности. И това обучение 
трябва да започне още от 
идващото лято, по думите на 
министър Денков. 

Пред Парламентарната 
комисия бяха представени 
и резултатите от пилотно 
проучване в средните учи-
лища в Бургас по инициатива 
на народния представител 
Христо Симеонов. В него са 
се включили над 300 дирек-
тори, учители и специалисти 
от образованието в областта. 

Нова система  
за атестиране  
на преподавателите

„Към науката ме насърчиха моите добри учители“, каза председате-
лят на БАН акад. Юлиан Ревалски (вляво) пред училищната телевизия
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и в. „Аз-буки“

Неин, а не нейн
Марияна ЦИБРАНСКА-КОСТОВА*

„Й“ се оказва проблемна буква за съвременните 
ученици, а и не само за тях. По-честата грешка е тя да 
„се забравя“ в думи от единствено число – край, герой; 
в повелителни форми на глаголите – стой, рисувай; в 
местоимения – мой, твой, свой, който и др. Наблю-
дава се обаче и обратното – да се пише „й“ противно 
на правописните норми на книжовния български език.

Такъв е случаят с пълната форма на притежателно-
то местоимение в 3 л. ед. ч. ж. р. неин. Това местои-
мение показва, че предмет или лице от мъжки род се 
съотнасят с тази, за която се говори, например: Това 
е неин стол; Той е неин приятел. В първия пример се 
посочва, че предмет, означен със съществително от 
мъжки род, принадлежи на лицето, за което се гово-
ри, означено със съществително от женски род: неин 
стол; във втория – че лице, означено със съществител-
но от мъжки род, е в някакви взаимоотношения с ли-
цето, за което се говори, означено със съществително 
от женски род: неин приятел. В публикации в интер-
нет често се среща грешното изписване *нейн: Тя няма 
да ти помогне и като нейн адвокат бих я посъветвал 
същото; Тръмп номинира най-гласовития критик на 
Световната банка за нейн президент; Бащата на 
Бритни Спиърс официално е отстранен като нейн 
попечител; Нейн скъп спомен от детството беше 
градината с цветята. Правилно е: неин адвокат, 
неин президент, неин попечител, неин скъп спомен.

Причина за честата правописна грешка в това мес-
тоимение е фактът, че формите за женски и среден род 
и за множествено число съдържат „й“: нейна, нейно, 
нейни. При членуване неин също променя правописа 
си: нейният син. По аналогия пишещият възпроиз-
вежда буквата й, повлиян от другите форми.

Местоименията са консервативна подсистема в 
езика и се отличават с голяма старинност. Ето защо е 
добре да научим как се пише неин.

*Марияна Цибранска-Костова e професор в Инс-
титута за български език „Проф. Любомир Андрей-
чин“ при Българската академия на науките.

Зина СОКОЛОВА

Архитект на INSAIT е проф. 
Мартин Вечев от ETH Цюрих – 
водещ световен учен в областта на 
компютърните науки и изкуствения 
интелект. INSAIT е подкрепен от 
двата най-големи технологични ин-
ститута в Швейцария – ETH Цюрих  
и EPFL, и е част от структурата на 
Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски“. 

„Когато се дипломирах в Кейм-
бридж през 2003 г., си пожелах след 
20 – 30 години да създам в България 
център на световно ниво като в 
Кеймбридж. Чрез този институт 
България става пионер в Източна 
Европа. Наша приоритетна цел е 
да съживим и трансформираме Бъл-
гария. Подобно на други западни 
институти, INSAIT има потенциал 
да окаже сериозно влияние както 
върху развитието на икономиката, 
социалната политика и образование-
то в България, така и върху ролята и 
авторитета на страната“, каза проф. 
Вечев на откриването. 

Институтът да се превърне в плат-
форма за Нобелови лауреати от Из-
точна Европа, пожела еврокомисар 
Мария Габриел. „Този ден бележи 
превръщането на една идея в реал-
ност – каза още тя. – Това е идеята 
на проф. Мартин Вечев България да 
бъде лидер за върхови постижения 
в науката. INSAIT може и трябва да 
се конкурира в световната шампи-
онска лига на научните институти. 
Институтът полага основите на 
иновационна екосистема в Източна 
Европа, гарантира, че иновациите 
ще бъдат движеща сила за бъдещето 
на европейската икономика и об-
щество. Екосистема, в която наука, 
образование, иновации, индустрия 
и полза за обществото вървят ръка 
за ръка. Екосистема, която се съз-
дава от новото поколение учени и 
новатори.“

„INSAIT е блестящ пример как 
личност със своите дълбоки позна-
ния, професионален авторитет, ви-

зия за бъдещето и огромна енергия 
може да промени хода на историята 
не само за една страна, а за цял ре-
гион“, отбеляза президентът Румен 
Радев. По думите му създаването 
на този институт успява да обедини 
усилията на четири правителства 
– две редовни и две служебни, 
които са постигнали единство и 
приемственост в името на висока 
национална цел.  

„Институтът се изгражда с подкре-
пата на двете водещи политехники 
в Европа – ETH Цюрих и EPFL – 
заяви за „Аз-буки“ министърът 
на образованието и науката акад. 
Николай Денков. – Идеята е, че ще 
използваме тяхното знание как да се 
развие компютърната наука заедно 
с изкуствения интелект и други 
дигитални технологии. И второ – да 
използваме тяхното познание как на-
уката да влезе в производството, как 
да се правят пари от научни изслед-
вания. В това отношение Швейцария 
заедно с Великобритания са водещи 
страни в Европа. Така че има какво 
да научим от тях.“

„Науката изгражда културни мос- 
тове – нещо, от което светът се нуж-
дае повече от всякога. Радвам се, че 
ETH Цюрих, чрез партньорствата 
на нашите преподаватели с INSAIT, 
може да допринесе за укрепване 
на научните връзки с България и 
Европа“, коментира Жоел Мезо – 
президент на ETH Цюрих.

Мартин Ветерли – президент на 
EPFL в Лозана, отбеляза, че EPFL 
продължава да подкрепя научните 
изследвания на високо ниво в сфе-
рата на технологиите в Източна 
Европа. „Това показва, че вярваме в 
потенциала на страни като България 
в бъдеще да се превърнат в основни 
играчи на академичната сцена, особе-
но в областта на компютърните науки 
и изкуствения интелект.“

През следващите 10 години бъл-
гарската държава ще инвестира 
170 млн. лв. в INSAIT. Водещите 
технологични компании в света 
Google, DeepMind и Amazon Web 

Services разпознават значимостта на 
Института за развитието на научните 
изследвания и иновации в Източна 
Европа и за първи път подпомагат 
подобен проект в региона с над  
12 милиона лева. Google и DeepMind 
ще вложат в INSAIT близо 6 милиона 
лева през следващите три години, 
a Amazon Web Services – близо  
7 милиона лева.

Визията на INSAIT получава 
пълна подкрепа и от технологичния 
сектор в България. Към момента 
Институтът е привлякъл финанси-
ране в размер на 12 милиона лева 
от SiteGround – един от лидерите на 
международния уеб хостинг пазар 
със седалище в България, и 1,3 мили-
она лева от други известни техноло-
гични предприемачи и инвеститори.

Основната цел на Института е 
да превърне България в световна 
дестинация за изследвания и ино-
вации, а така също и в център на 
нова екосистема с пряко въздейст-
вие върху развитието на страната. 
Това е повратна точка в усилията за 
създаване на високотехнологична и 
конкурентна икономика, базирана на 
продукти с висока добавена стойност 
и интелектуална собственост, и за 
преодоляването на негативни тен-
денции като обезлюдяване и т.нар. 
изтичане на мозъци.

На откриването на INSAIT при-
състваха и министър-председателят 
Кирил Петков, представители на 
академичната и бизнес общността 
в България и гости от чужбина, 
министърът на иновациите и рас-
тежа Даниел Лорер, ректорът на 
Софийския университет Анастас 
Герджиков, председателят на Кон-
султативния съвет на INSAIT проф. 
Драгомир Радев (Yale), президентът 
на European Research Council (ERC) 
проф. Мария Лептин, директорът на 
Google AI Джеф Дийн, носителят на 
наградата „Тюринг“ („компютърният 
Нобел“) проф. Шафи Голдвасер от 
MIT и Berkeley, Нобеловият лауреат 
и двигател на израелската стартъп 
революция Дан Шехтман и други.

INSAIT – платформа 
за Нобелови лауреати
Открит е най-големият в Източна 
Европа институт за компютърни науки, 
изкуствен интелект и технологии 

Ученици от столичното 46. ОУ 
посетиха Института за косми-
чески изследвания и технологии 
при БАН в Деня на отворените 
врати по повод Международния 

ден на авиацията и космонав- 
тиката – 12 април. Те се запоз-

наха с работата на учените  
и разгледаха лаборатории.

Децата разбраха как се 
управляват дронове и какви са 
правилата за безопасната им 
употреба – например научиха, 

че на няколко метра от сграда-
та на Института започва зона, 
забранена за полети на дронове, 

наложена с цел безопасност на 
полетите на летище „София“. 

В Института е подредена и 
юбилейна изложба по случай 50 

години от признаването на Бъл-
гария за космическа държава. 

На 1 декември 1972 г. в Космоса 
полита първата българска науч-
на апаратура – „Прибор-1“ (П-1)
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Традиционните ателиета за писани великденски яйца 
организира Националният етнографски музей. В тях 

могат да се включат деца на възраст над 6 години. Ще 
бъдат представени техниката на изписване на яйца с 

восък, както и значението на символите, които са рису-
вали предците ни. Заниманията ще се провеждат всеки 

ден от 10.00 до 17.00 часа до 21 април 2022 г.  
Те ще бъдат с продължителност от 50 минути и ще за-

почват на всеки кръгъл час, а материалите за изписване 
са осигурени от екипа на Музея
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кръг за кандидатстване и още 35 000 в следващия, който 
е предвиден за октомври. 

Интегрирането на DiscoverEU в „Еразъм+“ дава въз-
можност на младежи от Исландия, Лихтенщайн, Северна 
Македония, Норвегия, Сърбия и Турция също да имат пра-
вото да кандидатстват за безплатни карти за пътуване 
из Европа за първи път. Младите хора, които получат кар-
ти за пътуване, пък ще могат да включат и тези държави 
като бъдещи дестинации.

Кандидатите, които са родени между 1 юли 2003 г. и  

Младежи кандидатстват 
по DiscoverEU до 21 април

Младите хора, които искат да спечелят правото да оби-
калят из Европа безплатно, могат да кандидатстват по 
новата покана по инициативата DiscoverEU до 12.00 часа 
на 21 април 2022 г. Право на това имат 18-годишните мла-
дежи, които живеят в страна от ЕС или включена по про-
грама „Еразъм+“. Така те ще имат шанс да спечелят една от  
35 000 безплатни карти за пътуване из Европа предимно с влак.

Тази година се отбелязва присъединяването на 
DiscoverEU в програма „Еразъм+“. С тази промяна и чрез 
извънредното финансиране в рамките на Европейската 
година на младежта, през 2022 г. ще бъдат предоставени 
общо 70 000 карти за пътуване – 35 000 в рамките на този 

ЕВРОНОВИНИ

30 юни 2004 г. и успешно са попълнили викторината за 
подбор, ще могат да пътуват из Европа до 30 дни между  
1 юли 2022 г. и 30 юни 2023 г. Младежите, които навърш-
ват 18 години през втората половина на тази година, ще 
могат да кандидатстват през октомври.

Получателите на картата за пътуване вече ще по-
лучават и карта за отстъпки от DiscoverEU. Тя ще им 
даде достъп до над 40 000 възможности за отстъпки в 
обществения транспорт, културата, настаняването, 
храната, спорта и други услуги в държавите от Европа, 
които изберат да посетят.

Инициативата стартира през 2018 г. и предоставя 
възможност на младежите да пътуват безплатно в Ев-
ропа, да изследват нейното разнообразие, да изучават 
европейското културно наследство и история, да натру-
пат ценен опит и полезни умения. Досега по нея са канди-
датствали 600 000 младежи и 130 000 от тях са получили 
карти за пътуване.

В НЯКОЛКО РЕДА

ВТОРО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА 
„ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ ще се про-
веде онлайн на 14 април 2022 г. в 
две части – публична лекция и прак-
тическа работилница. Фокусът на 
това издание ще бъде върху направ-
лението „Превод и разпространение 
на Европейска художествена лите-
ратура“, което дава възможност 
за финансиране, насочено към изда-
телства и издателски къщи, за да 
се стимулира преводът на литера-
турни произведения от един на друг 
официален европейски език. Целите 
са да се подпомогне културното и 
езиковото многообразие в Европа, 
да се насърчи транснационалното 
разпространение на високохудо-
жествени литературни произведе-
ния, и по-специално да се насърчат 
преводите от по-малко използвани 
езици на английски, немски, френ-
ски, испански и италиански, както и 
да се осигури достъп до тях, така 
че те да достигнат до нови чита-
телски общности. Практическата 
работилница ще наблегне на попъл-
ването на формата за кандидат-
стване и ще разгледа елементите, 
които най-често затрудняват кан-
дидатстващите организации. 

* * *
ПЛАТФОРМАТА „МЛАДЕЖКИ КОРЕС-

ПОНДЕНТ YOUTH WIKI“ представи-
ха в Министерството на младежта 
и спорта. Тя съдържа база данни на 
националните структури, политики, 
проекти, инициативи и дейности в 
подкрепа на младите хора. Плат-
формата покрива десет тематични 
области: управление на младежки 
политики, доброволчески дейности, 
заетост и предприемачество, соци-
ално приобщаване, младежко учас-
тие, образование и обучение, здраве 
и благосъстояние, творчество и кул-
тура, младежта и светът и младеж-
ка работа. 

* * *
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ 

ПРОЕКТА на Програмата за меж-
дурегионално сътрудничество  
ИНТЕРАКТ IV и тя може да бъде 
внесена за одобрение в ЕК. Общият 
бюджет на Програмата за периода 
2021 – 2027 г. е в размер на 56,25 
млн. евро. 80% от средствата са 
от Европейския фонд за регионално 
развитие, а останалите се осигуря-
ват от страните като национално 
съфинансиране. България трябва да 
осигури близо 180 хил. евро. Програ-
ма ИНТЕРАКТ IV обхваща всичките 
27 държави членки на ЕС, както и 
Норвегия и Швейцария. Насочена е 
към подпомагане на доброто управ- 
ление и изпълнението на всички 
програми за териториално сътруд-
ничество, за да се засили ефектив-
ността на политиката на сбли-
жаване чрез насърчаване обмена 
на опит, прилагане на новаторски 
подходи и изграждане на институ-
ционален капацитет. 
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Евродепутатите искат продуктите 
да са по-издръжливи и да могат  

да се поправят, защото 77%  
от гражданите на ЕС предпочитат 
да ремонтират закупеното от тях 

устройство, вместо да си купят 
ново. Според тях „правото на 

поправка“ трябва  
да обхваща проектирането  

на дълготрайни продукти, които 
могат да се поправят, както и 

по-информативно етикетиране 
и удължени гаранционни права. 
ЕП гласува своите искания за 
предстоящото предложение 

на ЕК, което предстои да бъде 
направено през 2022 г. Сред тях е и 

изискването при производството  
на новите продукти да се използват 

по-ефективно ресурсите,  
да се намаляват отпадъците и да се 

насърчава по-продължителната им 
употреба

Дезинформацията е вредна 
за 73% от българите
Важните проблеми за нашите граждани  
са най-вече икономически

Страница на  
Антоанета 
НАЙДЕНОВА

Увеличава се 
броят на бъл-
гарите, кои-
то определят 
дезинформа-
цията  като 

обществено вредна, отчита 
националният доклад за Бъл-
гария в последния „Стандар-
тен Евробарометър“. За 73% 
от българските граждани 
дезинформацията е проблем 
както в национален план, 
така и за демокрацията по 
принцип (81%). Този ръст на 
отрицателните нагласи към 
дезинформацията поставя 
България близо до средното 
равнище в ЕС. 

Българите и гражданите на 
ЕС имат доверие на медиите, 
като цяло, но се наблюдават 
различия в отношението им 
към различни медийни ка-
нали. Българите по-често се 
доверяват на телевизията, 
интернет и социалните мрежи 
в сравнение с европейските си 
съграждани. Делът на гражда-

ните, които се чувстват уве-
рени, че могат да разпознават 
„фалшивите новини“, е сходен 
между България и другите 
страни членки, но българи-
те по-рядко споделят, че са 
изложени на недостоверно 
съдържание в медиите.  

Българите продължават 
да имат по-високо доверие в 
Европейския съюз, отколкото 
в редица национални институ-
ции, като правителство, пар-
ламент и съдебна власт. Само 
23% от българските граждани 
имат доверие в съдебната сис-
тема в сравнение с 54% за ЕС, 
както и към полицията – 48% 
спрямо 70% за ЕС. 

Европейските граждани 
възприемат житейската си 
ситуация по-положително, 
отколкото българите. Докато 
малко повече от половината 
български граждани споделят, 
че са удовлетворени от живота 
си (54%, -5 спрямо пролет 
2021 г.). На равнище ЕС този 
дял е значително по-голям и 
обхваща повече от три чет-
върти от гражданите (83%, -2).  
Също така българите са по-
склонни да се съгласят, че в 

миналото качеството им на 
живот е било по-добро (Бълга-
рия – 65%, +6; ЕС – 55%, +3).

Проблемите, които бълга-
рите определят като важни 
в личен план, са най-вече 
икономически. Както в Бъл-
гария, така и на равнище 
ЕС покачването на цените 
е първостепенен проблем, 
засягащ все по-голяма група 
от обществото в сравнение с 
пролетта на 2021 г. (България 
– 61%, +14; ЕС – 51%, +15). 
Останалите икономически 
проблеми, върху които бълга-
рите поставят приоритет, са 
финансите на домакинството, 
пенсиите, условията на живот 
и икономиката на страната.

Запазва се тенденцията на 
ниско доверие на българите 
към ваксините срещу коро-
навирус като потенциален 
инструмент за справяне с пан-
демията. Докато на средноев-
ропейско равнище едва 15% 
от гражданите не са получили 
нито една доза от ваксината 
срещу COVID-19, в Бълга-
рия този дял е няколко пъти 
по-голям и обхваща мнозин-
ството от респонденти (56%). 

Така България се нарежда на 
последно място в ЕС по ниво 
на ваксинация. Малко повече 
от половината от българите, 
които изразяват скептични 
нагласи към ваксинацията 
(26%), декларират, че никога 
не биха се ваксинирали срещу 
коронавирус спрямо 8% за ЕС.

Европейската политика, 
насочена към справяне с пан-
демията, която получава най-
широко одобрение в България, 
е подпомагането на предпри-
ятията и работниците, засег-
нати от пандемията. Въпреки 
че повечето българи остават 
оптимисти за бъдещето на ЕС, 
отчетливият спад спрямо про-
летта на 2021 г. поставя Бъл-
гария под средната тенденция 
в ЕС (България – 55%, -9;  
ЕС – 62%, -4). От друга страна, 
очакванията за бъдещето на 
европейските граждани са 
по-положителни в България, 
отколкото на средноевропей-
ско равнище.

Проучването е проведено 
между 18 януари и 8 февруари 
2022 г., като данните за Бълга-
рия са в резултат от проведени 
1036 интервюта. 
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„Вие сте посланици на качест-
веното образование и на приоб-
щаващото образование. И всяка 
ваша дейност, всеки ден, трябва да 
бъде подчинена на тази основна 
цел.“ Това заяви зам.-министърът 
на образованието и науката Мария 
Гайдарова по време на среща с 
учители от страната, организирана 
от Центъра за междуетнически 
диалог и толерантност „Амалипе“ 
и от Центъра за образователна 
интеграция на децата и ученици-
те от етническите малцинства.  
В срещата се включиха педагози 
от предучилищното и училищното 
образование, помощник директори 
и директори на образователни 
институции, университетски пре-
подаватели. 

„Имате изключителна мисия – да 
подготвяте децата от ромски произ-
ход да бъдат конкурентни за едно 
дигитално и високотехнологично 
развито общество, така че да имат 
възможности за професионална ре-
ализация, да заемат своето място в 
обществото, да се чувстват полезни 
и удовлетворени. И пътят за това 

Учебното съдържание да се 
адаптира към индивидуалните 
характеристики на децата, да 
бъде интересно, достъпно и раз-
бираемо за тях. Върху тази тема 
успешно работят не само големи 
училища в областни центрове, 
а и малки иновативни училища 
като ОУ „Антон Страшимиров“ 
в с. Бохот, област Плевен. В това 
се увери министърът на образо-
ванието и науката акад. Николай 
Денков, който гостува там, съоб-
щават от МОН. В това училище 
задачата е особено предизвика-
телна, тъй като 90% от учениците 
са от социално слаби семейства, 
в които не се говори български.

В училището се обучават 73 
деца, като 12 от тях са в подгот-
вителна група. С тях работят 11 
учители и осем непедагогически 
специалисти. В ОУ „Антон Стра-
шимиров“ обучението започва от 
нулата, защото преди това децата 
не са посещавали детска градина. 
Усилията на преподавателите оба-
че дават видими резултати както 
при учениците, така и при тех-
ните родители, баби и дядовци,  
които често се учат да четат и 
пишат заедно с децата. В Бохот са 
успели да превърнат училището 
в желано и привлекателно място, 
където деца, ученици, учители и 
родители общуват с доверие и си 
помагат.

ОУ „Антон Страшимиров“ 
участва в различни програми и 
проекти, свързани с интеграция-
та на деца от етнически малцин-
ства и намаляване на отпадането 
им от образователната система. 
Учителите активно обменят 
добри практики със свои колеги 
от други училища в рамките на 
Националната програма „Ино-
вации в действие“. Участват в 
международен проект по про-
грама „Еразъм+“, чрез който се 
създават методология и онлайн 
ресурси за усвояване на базова 
четивна грамотност, насочена 
към деца, чийто майчин език е 
различен от официалния език в 
страната. 

Посланици на качественото образование

е образованието – качественото 
образование“, отбеляза зам.-ми-
нистър Гайдарова. По думите ѝ 
педагозите трябва да формират у 
децата убеденост, че образованието 
е важно, да ги научат да се учат, да 
работят в екип, да познават своите 
традиции и да имат граждански 
компетенции, които да им помогнат 
да се интегрират в обществото. Тя 
подчерта колко е важно след края 
на извънредната епидемична обста-
новка всички деца да бъдат върнати 

присъствено в класните стаи и 
да им се помогне да преодолеят 
пропуските от онлайн обучението. 

Зам.-министър Гайдарова отбеля-
за още, че е много важно учителите 
да имат обратна връзка, за да следят 
как напредва всяко дете в клас, да 
прилагат различни методи на рабо-
та, различни ресурси и допълнител-
ни надграждащи материали, така че 
всички учениците да се развиват. 

„Не бива учителят да бъде лек-
тор в учебния час и после само да 
изпитва. Времето за преписване от 
дъската свърши. Този модел трябва 
да се надгради с нови методи на 
работа“, категорична бе Гайдарова. 
По думите ѝ, тук е и ролята на вис- 
шите училища, в които се извършва 
квалификация на учителите, да им 
помогнат да въведат тези методи 
на работа. 

Зам.-министър Гайдарова заяви 
още, че МОН подготвя оценка на 
добавената стойност в училище, 
която да покаже кои образователни 
институции постигат най-значим 
напредък в резултатите на своите 
ученици. Това ще позволи да се 

изведат и добрите практики, които 
позволяват това. А тези училища 
ще бъдат подкрепени, включително 
и финансово. 

Зам.-министърът отговори и на 
редица въпроси относно средствата 
за уязвими групи, които получа-
ват училищата, парите за ПКС, 
бъдещето на програмата „Отново 
заедно“, изграждането на STEM 
центрове във всяко училище. Тя 
заяви, че не подкрепя идеята за обу-
чение на две скорости и учебници 
за напреднали. 

„Всички деца трябва да имат 
равен шанс и тук е важна ролята на 
учителя. Учебникът трябва да дава 
стандарта. Оттам нататък учебните 
помагала, допълнителните ресур-
си, които са вече навсякъде около 
нас, съчетани с методите на работа 
или индивидуалния подход, дават 
това, от което има нужда учени-
кът“, отбеляза тя.

От своя страна, доц. д-р Йосиф 
Нунев постави въпроса дали приоб-
щаващото образование не поглъща 
интеркултурното образование. „А то 
е изключително важно за образова-

телната ни система, защото е един-
ствената образователна политика, 
която се занимава със запазване и 
развитие на идентичността на раз-
личните деца“, смята той. 

Председателят на „Амалипе“ 
Деян Колев също засегна въпроса 
за по-широкото въвеждане на ин-
теркултурното образование, така че 
в училище всички деца да учат за 
традициите и културата на различ-
ните етноси. Той подчерта още, че в 
момента протича процес на преход 
от патриархалност към модерност 
в ромската общност. И че образо-
ванието вече е приоритет за 90 на 
сто от родителите в нея. „Разбира 
се, много болезнен е въпросът за 
десегрегацията и за това как наши-
те деца да учат заедно“, каза Колев. 
И цитира данни на МОН, според 
които през миналата учебна година 
907 общообразователни училища 
и 152 професионални гимназии 
са с концентрация на ученици от 
уязвими групи. „От тези училища 
198 са в градове, където можем да 
имаме процес на десегрегация“, 
заяви той.  

Иновациите 
са възможни 
навсякъде

Мария Гайдарова,  
зам.-министър

Безплатна единна 
електронна образо-
вателна платформа 
ще посрещне уче-
ниците, учителите 
и родителите в на-

чалото на следващата учебна 
година. Тя ще бъде инсталирана 
върху облачната среда на Ми-
нистерството на образованието 
и науката, а достъпът до нея ще 
бъде с електронните профили в 
edu.mon. Това е следваща стъпка 
от започналата дигитализация 
на образованието в България и 
предхожда въвеждането на пер-
сонализирано обучение.  

Платформата ще се състои от 
пет отделни модула, обединени 
в обща рамка. Учениците ще 
ползват „дигитална раница“. 
Потребителският интерфейс 
за работа ще бъде еднакъв за 
всички независимо от използва-
ната от училището платформа за 
дистанционно обучение. Самото 
съдържание ще бъде филтри-
рано и поднесено на учениците 
съобразно тяхната учебна про-
грама. Модулът ще предоставя 
също достъп до хранилище с 
персонализирано дигитално 
учебно съдържание, определено 
от преподавателя и насочено към 
конкретния ученик. Така той ще 
получава на едно място цялата 
информация, необходима за него-
вото обучение, вместо да я търси 
на различни места в интернет.

Новата платформа дава въз-
можност на учителите сами 
да създават дигитално учебно 
съдържание – уроци, упражне-
ния, тестове. За изработването 
им те ще имат възможност да 

ползват огромен обем от налични 
електронни ресурси – текстове, 
изображения, интерактивни 
презентации, 3D модели, видео 
и аудио клипове, виртуална и 
добавена реалност. 

Освен че ще могат да подготвят 
съвременни интересни уроци за 
своите ученици, в специален мо-
дул учителите ще могат да пред-
лагат уроците си за национално 
ползване. Те ще бъдат оценявани 
от двама експерти – университет-
ски преподавател и специалист 
по предмета. Одобрените уроци 
ще станат достъпни за всички 
останали учители, а авторите 
им ще получават заплащане. 
За това е предвиден бюджет от 
над 1,2 млн. лв. Целта е да бъде 
създадена „банка“ с качествени 
интерактивни уроци, упражне-
ния и тестове, разработени от 
учители, която да покрива всички 

предмети и теми от общообразо-
вателната подготовка.

В отделен модул за анализ 
МОН ще може да следи кои 
електронни уроци и инструменти 
се използват най-често, какви са 
постигнатите резултати по отдел-
ните учебни предмети, групира-
ни по региони, възрастови групи, 
типове училища и редица други 
критерии. Тези данни ще подпо-
магат управленските решения 
за подобряване на обучението и 
повишаване на резултатите.

Платформата ще е полезна и 
за родителите, на които също 
ще бъде осигурен достъп. Те ще 
получават конкретна информа-
ция какво учат децата им, как се 
справят, какви са оценките им и 
седмичната им програма.

Паралелно с внедряването на 
платформата ще бъдат органи-
зирани мащабни обучения за 

учителите. 6200 педагози ще се 
научат да създават качествени ин-
терактивни уроци по утвърдена 
методика, а други 12 000 – да ра-
ботят с платформата и да използ-
ват структурираното съдържание 
в учебния процес. Съвместно 
със СУ „Климент Охридски“ ще 
бъде проведено обучение на 2200 
учители по програмиране/коди-
ране, киберсигурност и защита 
на интелектуална собственост.

През следващите три години 
МОН ще инвестира в единна-
та електронна образователна 
платформа 24 417 000 лв. Сред-
ствата са осигурени по проект 
„Образование за утрешния ден“ 
на Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен 
растеж“ 2014 – 2020 г., съфинан-
сирана от ЕС чрез европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове.  

МОН пуска „дигитална 
раница“ наесен
Новата национална образователна платформа дава 
възможност на учителите сами да създават електронно 
учебно съдържание – уроци, упражнения, тестове

През следващата учебна година учениците от цялата страна ще могат да използват 
новата дигитална платформа, която е стъпка към персонализираното обучение
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Росица РАНЧЕВА

Модерно оборуд-
вана сензорна 
зала откриха 
в старозагор-
ското Основно 
училище „Ге-

орги Райчев“. Новата придобивка е 
реализирана по проект „Подкрепа 
за приобщаващо образование“ на 
Министерството на образованието 
и науката. Целта е да се осигурят 
по-високо качество и достъп до 
образование на деца и ученици 
със специални образователни 
потребности.

„Идеята за създаване на сензор-
на зала се роди от големия брой 
деца със специални образователни 
потребности в училището – каза 
психологът Кремена Динева. – 
Желанието ми за това е от много 
години, но осъществяването му 
стана възможно, след като канди-
датствахме по проекта „Подкрепа за 
приобщаващо образование“. Така се 
стигна до осигуряване на 10 000 лв.  
за оборудване на сензорна зала.“

Училището от години работи с 
деца със специални потребности. 
Педагозите, заедно с ресурсните 
учители, се справят успешно. На 
място са 15 ученици от предучи-
лищна възраст до VII клас и още 
двама – с изнесено обучение в 
Центъра за специална образова-
телна подкрепа (бившето помощно 
училище).

Заниманията са индивидуални 
и колективни. Провеждат се от 
психолог и логопед, а при необхо-
димост – и с участието на ресурсни 
учители. Решенията се вземат от 
екипа в зависимост от потребността 
на съответния ученик.

Обзавеждането на залата е само 
един от компонентите на проекта. 
Има заложени и доста други дейнос-
ти. Очакват се „пакети“ с часове, за 
да се знае по колко часа продължа-
ват занятията.

Залата представлява голяма стая 
със специално организирана среда, 
в която има различни видове уреди. 
Те стимулират органите на зрението, 
слуха, обонянието, докосването и 
вестибуларните рецептори.

Условно оборудването е разделе-
но на два функционални блока – за 
релаксация и за активиране. В блока 

за релаксация са включени меките 
покрития, подложки, различни 
видове огледала – от нормални до 
такива с различни изпъкналости, 
които променят формата на оглеж-
дащия се. Тук има още устройства, 
които създават разсеяна светлина, 
уредба за различни звуци и музика 
за релаксация и други. В т.нар. зона 
за активиране спадат уредите със 
светлинно-оптични ефекти, т.нар. 
водна бълбукаща стена, фиброоп-
тичните влакна и др.

„Възможностите за обзавеждане 
на сензорна зала са много. МОН, 
като бенефициент на проекта, ни 
предостави списъци, по които да 
избираме. Имаме още елементи 
за получаване. Очакваме маслени 
гел-плочи за активиране и стиму-
лиране на дактилните усещания, за 
внимание, памет и т.н. Предстои да 
получим и активни панели за стена, 
които стимулират децата към раз-
лични активности и манипулации. 
Те задействат фината моторика, 
координацията око – ръка и други 
– коментира Кремена Динева. – Ко-
гато открихме залата, естествено, 
при първите няколко влизания  
учениците бяха учудени, показаха 
еуфория, радост. Един ученик, който 
е невербален, беше изключително 
щастлив и реагира с непознати 
досега възгласи. Всички срещи там 
ще бъдат с различен интензитет. 
Очакваме много добри резултати.“

По Проекта са предвидени до-
пълнителни часове с допълнително 
финансиране на преподавателите. 
Проектът е гъвкав и дава възмож-
ност при необходимост да бъдат 
включени и деца в риск, които имат 
нужда от работа в сензорна зала.

Сензорната зала е първата, откри-
та в училище в Стара Загора. Досега 

се ползваше стаята към Регионалния 
център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование.

В началото на 2022 г. в училището 
е открита и стая за четене. Осъщест-
вена е по Националната програма 
„Съвременна образователна среда“, 
модул „Библиотеките като образо-
вателна среда“, в сътрудничество с 
Регионалната библиотека „Захарий 
Княжески“ и библиотека „Родина“. 
Основните цели на Програмата са 
обогатяване на библиотечния фонд 
и провеждане на съвместни иници-
ативи с обществените библиотеки. 
Това води до създаване на интерес 
и любов към книгите, формиране на 
навици за четене и отношение към 
културата.

Стаята се използва от учениците 
и учителите, които в съвременна 
неформална среда могат да се под-
готвят за учебния процес, да правят 
дискусии. Там ще се провеждат и 
съвместните прояви с двете старо-
загорски библиотеки, партньори по 
проекта.

„ОУ „Георги Райчев“ е училище 
с дългогодишна история, отворило 
врати, за да посрещне своите жадни 
за знание възпитаници, поемащи 
по пътя към новото, непознатото, 
неизвестното, пътя към бъдещето“, 
споделя директорът Николай Ши-
ров. Води началото си в далечното 
минало и през всички години гради 
своя облик на училище с утвър-
дени традиции. То е средище на 
духовна изява, превърнало се е в 
културно-образователен център за 
квартала. Разположено е в един от 
най-красивите и екологично чисти 
райони на Стара Загора. Потънало 
е в зеленина и спокойствие. На фона 
на тази зелена красота се откроява 
обновената сграда на училището, 
която отразява лъчите на слънцето 
и смеха на децата. 

Училището е с доказани възмож-
ности и перспективи. Предоставя 
качествено обучение, възпитание, 
развитие и успешно завършване на 
основно образование. Изгражда зна-
ещи и можещи личности с широка 
култура и национални добродетели. 
От четири години е и иновативно.

„Да си завършил училището и 
сега е привилегия, повод за гордост, 
мерило за трайни знания и умения, 
стимул за съзидателна дейност“, 
заявява Николай Широв.

Спортното училище 
„Юрий Гагарин“ е все по-
близо до своята мечта – да 
има собствена модерна сгра-
да и с прилежаща спортна 
инфраструктура към нея. 
Това става ясно от прескон-
ференция с участието на 
Иван Ченчев – председател 
на Парламентарната коми-
сия за децата, младежта и 
спорта към 47. НС, дирек-
тора на СУ „Юрий Гагарин“ 
Янчо Стойчев и легендата на 
родните щанги Антон Ко-
джабашев, който в момента 
е съветник на министъра на 
младежта и спорта Радостин 
Василев. Трикратният свето-
вен шампион по вдигане на 
тежести, който е родом от 
Бургас, признава, че новият 
дом на младите спортни 
таланти е негова мечта.

Вероятно новата сграда 
на Спортното училище ще 
се намира до зала „Арена 
Бургас“ в ж.к. „Изгрев“. 
Неговият директор заявява, 
че идейният проект е почти 
готов, като крайният срок е 
до края на май 2022 г. 

„Община Бургас пое анга-
жимент да предостави идеен 
проект, конкретно място и 
разрешение за строеж. При 
нужда Общината може да 
дофинансира проекта, ко-
гато дойде време за това“, 
информира Янчо Стойчев. От 
кметството са обещали да съ-
действат на държавното учи-
лище за бързо строителство 
с издаване на всички нужни 
книжа в най-кратък срок.

Проектът за сградата е 
амбициозен – тя ще има 
общо 8000 кв. м разгърната 
застроена площ с басейн, 
спортни зали и функционал-
ни класни стаи. По думите 
на Иван Ченчев изграж-
дането ѝ ще се финансира 
основно от държавата. Ще 
се направи всичко възможно 
парите да се осигурят при 
предстоящата актуализа-
ция на държавния бюджет, 
като още през юли да бъде 

отпуснат първи транш от 
необходимите средства.

На 12 април Спортното в 
Бургас отбелязва и своя 49-и 
рожден ден. В зала „Бойчо 
Брънзов“ възпитаниците на 
училището представят бога-
та програма с демонстрации 
по акробатика, художестве-
на гимнастика, баскетбол 
и борба – спортове, които 
в годините са донесли и 
продължават да носят мно-
го отличия от световни и 
европейски първенства, 
престижни международни 
турнири и държавни шампи-
онати. На събитието кметът 
Димитър Николов анонсира, 
че с новото Спортно учи-
лище ще се кандидатства 
за филиал на НСА „Васил 
Левски“ в Бургас.

„Имаме изключително 
добър екип. Придвижваме 
и проекта за нова сграда. 
Благодаря на парламен-
тарната комисия, на Ми-
нистерството на младежта 
и спорта и на Общината, 
които оказват невероятна 
подкрепа“, коментира пред 
местни медии директорът 
Стойчев. Той отбелязва още, 
че от 290 в началото на 
учебната година сега уче-
ниците са 321. „Избират ни 
качествени деца, шампиони 
на България, което показва, 
че се движим в правилната 
посока. Ако разполагаме с 
добрата база, резултатите 
ни ще са още по-видими“, 
заявява той. 

Ангел ДОБРИКОВ 

Четене на класически 
текстове в превод на видния 
родопски книжовник, про-
светен деятел и преводач 
Николай Вранчев за попу-
ляризиране на творчество 
му, както и четене на Паи-
сиевата „История славяно-
българска“ по повод 260-ата 
годишнина от нейното на-
писване са главните акцен-
ти на поредния „Маратон 
на четенето“, организиран 
от смолянската Регионал-
на библиотека „Николай 
Вранчев“ от 15 до 21 април. 
Основната цел е да прово-
кира и повиши интереса на 
подрастващите и младежите 
към четенето.

Сред полезните за учащи-
те дейности, инициирани от 
екипа на Библиотеката през 
април, е отбелязването на 
Международния ден на дет-
ската книга, в който членове 
на клуб „Приятели на Дет-

ския отдел“ и библиотеч-
ни специалисти посещават 
общински детски градини 
и четат пред малчуганите 
произведения от български 
и чуждестранни автори.  
С презентация и изработва-
не на картички от ученици 
се провежда работилницата 
„Весел Великден“. Под-
готвена е благотворителна 
мобилна изложба с велик-
денски творби. Презентация 
и изложба са посветени на 
570-годишнината от рожде-
нието на италианския скулп-
тор и живописец Леонардо 
да Винчи. Дни на отворе-
ните врати са обявени от 18 
до 21 април – Седмицата на 
детската книга и изкуствата 
за деца. През този период в 
Детския отдел на Библиоте-
ката се извършва безплатна 
регистрация на нови малки 
читатели. Провеждат се и 
занимания с деца добровол-
ци под наслов „Днес аз съм 
библиотекар“.

Спортното в Бургас 
по-близо до нова сграда

Маратон на четенето

Да стимулираш 
любовта към книгите
Съвременна сензорна зала откриха  
в ОУ „Георги Райчев“ в Стара Загора
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Николай Широв,  
директор

Сензорната  
зала е 

обособена на 
две зони – за 

релаксиране и 
за активира-
не на децата 

със специални 
образовател-
ни потребно-

сти

Янчо Стойчев,  
директор
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SILVER PEARL GOLD PEARL

Акрилните бои Арт бои на водна основа  са комплект от висококачествени бои в  
6  цвята – бял, черен, зелен, син, жълт и червен и 2 цвята брокат ефектна перла - 
сребърна и златна. Комплектът съдържа и четка.
Свойства: Бърза съхливост, водоустойчивост, водоразредими, дълготрайност 
на цвета след изсъхване, безвреден продукт.
Предназначение:
-  за рисуване 
-  декорация върху дърво, метал, керамика, текстил, декупаж и други 
декоративни елементи 
-  лесно нанасяне
-  бързосъхнещи, с комбинация на смесване на цветовете
- многообразие на ефектите от брокатените бои, които се проявяват след 
нанасяне на изсъхнал слой цветна боя.
Нанасяне: С четка, тампонче или гъба върху сухи повърхности за постигане на 
декоративни ефекти. Разнообразие на декорациите чрез златен и сребърен 
перлен ефект.
Разреждане и почистване на инструменти и зацапани места – с вода, преди да 
са засъхнали. При нанасяне и след изсъхване не отделя вредни емисии. Не 
оказва вредно въздействие върху околната среда, хората и животните. 

АКРИЛНИ БОИ  ACRILYC PAINTS

АРТ БОИ НА ВОДНА ОСНОВА

®

Николай КЪНЧЕВ

Да се познава исто-
рията, е не само по-
лезно, но и твърде 
потребно, любомъд- 
рий читателю!“ Този 
родолюбив и прос- 

ветителски призив на първия 
български възрожденец Паи-
сий Хилендарски е поставила 
на видно място Профилирана-
та гимназия „Пейо Яворов“ –  
Петрич. И това никак не е само-
надеяно – напротив. В съзнание-
то на петричани това училище е 
не само дом за техните деца, но 
и културна институция, която ги 
подкрепя в съдбовни за истори-
ята на града моменти. Основана 
като наследник на Солунската 
гимназия „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, отворила тук врати през 
далечната 1919 г. , през годините 
ПГ „Пейо Яворов“ се превръща 
в място, обединяващо интелекту-
алния елит на града и общината.

Ако началото на текста ви се 
струва прекалено приповдигнато, 
не сте прави. Със своя външен вид, 
с организацията и с мотивацията 
на екипа си гимназията наистина 
въплъщава възрожденския идеал 
на българина да даде образование 
на децата си. И възпитаниците 
ѝ могат да се гордеят не само с 
получени знания, но и с отличната 
атмосфера, в която учат и общуват 
с връстниците си. Затова ще започ-
нем разказа не със задължителните 
учебни часове, а с извънкласните 
занимания. 

„Госпожо, може ли и ние да  
мислим по този въпрос?“ – това 
питане  се чува все по-често в пе-
тричката гимназия от деца, които 
искат да се включат в работата по 
различни инициативи. Един уче-
ник може да отпадне само ако не 
му подадеш ръка, смятат в „Пейо 
Яворов“. Затова тук изобщо не 
подлагат на съмнение принципа 
децата и педагозите да работят 
заедно във и извън час. Допъл-
нителните дейности са застъпени 
не по-малко от работата в клас. 
„Имаме различни клубове по ин-
тереси – краеведство, научен клуб, 
дори издаваме две ученически 
списания“, обяснява директорът 
Кристина Касабова. Като месеч-
ното ученическо списание „Арена 
физика“ например. Водеща тема 
на априлския брой е „Изобретени-
ята, които промениха света“. 

Всъщност думата „учениче-
ско“ е леко дискусионна. От една 
страна, списанието се списва от 
ученици. От друга – нивото на 
публикуваните в него текстове 
е много над нивото, което сме 
свикнали да очакваме под това 
определение. Идеята стартира 
трудно, началото е доста обезку-
ражаващо. Работата започва по 
проект за извънкласни дейности, 
финансиран от МОН. Едва се 
събират пет деца, инициативата е 
на косъм от безславен завършек.  
В началото учениците идват наси-
ла, колкото да угодят на учителя 
си. Много скоро обаче истински се 
запалват – не само започват да да-
ват свои предложения за текстове 
и снимки, но водят истински битки 
да убедят останалите в правотата 
на идеите си. „През списанието 
се вижда еволюцията на децата, 
техният напредък“, обяснява д-р 

Средище, където се раждат идеи
В Профилираната гимназия „Пейо Яворов“ – Петрич, поощряват 
извънкласните занимания, в които децата изявяват креативността си

Георги Малчев – учител по физика 
и „мотор“ на инициативата. 

Друга редколегия – тази на уче-
ническото списание „Тайната на 
здравето“, преди дни е изработила 

и разпространила сред учениците 
си свой тематичен постер, посве-
тен на Световния ден на здравето 
и здравния работник. В началото 
изданието тръгва с амбицията да 
пише по теми, свързани с биоло-
гия, физиология, профилактика на 
здравето. Рубриките непрекъснато 
се увеличават, в момента особено 
популярна е „Работилничка“, пред-
ставяща рецепти за биодесерти или 
идеи за организиране на парти. 
„Непрекъснато развиваме нашите 
идеи, виждам, че заедно с децата 
и аз израствам професионално“, 
споделя ръководителят на проекта 
– учителят по биология и здравно 
образование Даниела Харизанова. 

В училището е високо ценено и 
ученето чрез преживяване. Уче-
ниците са заснели поредица от 

родолюбиви филми, разказващи за 
живота на бележити българи като 
Левски и Вазов. За целта децата 
влизат не само в ролята на артисти, 
но и на сценаристи, режисьори 
и оператори. Възпитаниците на 
петричкото училище често са 
канени да участват във възста-
новки на исторически събития, 
нерядко – и в национален ефир. 
Докато участват, децата научават 
материала по-добре от който и да 
е урок. За последните три години 
спечелените награди за литератур-
но творчество са над 270. 

Не по-малко активни са члено-
вете на клуб „Туризъм и екология“, 
чиито усилия са насочени към 
опазване на околната среда. Вече 
са засадени над 30 борчета, за 
Деня на земята е организирана 

специална образователна кампа-
ния за разделното събиране на 
отпадъците. Учениците, които изу-
чават френски език, и тази година 
се включват в Международния 
ден на Франкофонията – този 
път с мултимедиен проект, посве-
тен на френския език и култура.  
И през тази година, в края на март 
е организирана акция, насочена 
към търпението, търпимостта, раз-
бирането и приемането. Ученици, 
облечени с посветени на Деня на 
търпението тениски, четат в кла-
совете от горния гимназиален курс 
подготвен материал по темата, 
чието послание е свързано с вярата 
ни в добрите думи, мисли и дела, 
които внасят в живота ни благост. 

Инициативи като „Тайната на 
здравето“ със сигурност допри-
насят досега биологията да е най-
предпочитаният предмет за ДЗИ. 
Много е вероятно обаче това да се 
промени – заради изключително 
усложнения в момента материал. 
Трудно е да запалиш децата с един 
час седмично, още повече ако тряб-
ва да изучават и свързани с химия 
постановки, смятат учители. Няма 
единно мнение сред педагозите и 
по въпроса дали да има един, или 
няколко учебника по предмет. За 
да бъдат оценени качествата на 
даден учебник, трябва да мине поне 
година, да се „пробва“ в час – про-
читането му в рамките на седмица 
не е достатъчно за придобиване 
на реална представа, смятат те. 
Най-важно обаче е училището да 
продължи да бъде храм на духа и 
знанието. В който да кипи живот, 
да се раждат нови идеи и да се фор-
мират личности, всяка от които да 
дава своя отпечатък върху богатата 
и пъстра картина на общеуствения 
и културния живот. По този на-
чин виждат в ПГ „Пейо Яворов“ 
възрожденската мечта науката и 
образованието да променят света, 
в който живеем.

Кристина Касабова,  
директор

Възпитаниците на гимназията се включват активно през март 2022 г. в кампанията на МОН 
„Деца помагат на деца“ в подкрепа на учениците от българските неделни училища в Украйна

Сн
им

ка
 П

ро
ф

ил
ир

ан
а 

ги
м

на
зи

я 
„П

. Я
во

ро
в“

 –
 П

ет
ри

ч



8 брой 15, 14 – 20. IV. 2022 г.www.azbuki.bg РЕГИОНИ

Надя КАНТАРЕВА

Евридика“  е 
у ч и л и щ е т о 
в Кърджали, 
което се отли-
чава. Не само 
с достолепна-

та си възраст – първата 
професионална гимназия в 
града е открита през 1932 г.,  
а и с днешния си облик. 
Още оградата, дворът, 
часовникът във фоайе-
то – всичко е пипнато, 
както казва директорката  
Зорница Иванова. На деца-
та трябва да им е приятно, 
ако не ги привлече учили-
щето, то къде отиват... За 
това „привличане“ Профе-
сионалната гимназия по об-
лекло и дизайн „Евридика“ 
има преимущество. Просто 
изучаваните професии ис-
кат фантазия и красиви 
резултати – дизайнът на 
облекла и фризури е по 
вкуса на младите хора. 

От учебната 2019/2020 г. 
,,Евридика“ е иновативно 
училище. При обмяната 
на опит по Национална-
та програма ,,Иновации в 
действие“ партньори на 
гимназията стават ПГ по 
облекло ,,Станка Николица  
Спасо-Еленина“ в Разград 
и ПГ по лека промишленост, 
екология и химични техно-
логии в Ямбол. 

Специалностите в учили-
щето са две – ,,Производство 
на облекло от текстил“ и 
,,Организация и технология 
на фризьорските услуги“. 
При първата учениците по-
лучават втора степен на про-
фесионална квалификация, а 
при втората – трета степен, 
която им дава възможност 
не само да усвоят професи-
ята, а дори да отворят свой 
собствен фризьорски салон 
с повече от един работник.

В „Евридика“ не крият 
гордостта си от успехи-

те – второ и трето място 
завоюват възпитаниците на 
гимназията в Международ-
ния ученически конкурс по 
фризьорство, проведен в 
София. Първо и второ място 
печелят за най-добър мани-
кюр и прическа на учениче-
ско национално състезание 
във Варна. Многобройни са 
отличията от националното 
състезание ,,Млади таланти 
в модата“. 

„За съжаление, децата 
в училищата намаляват – 
споделя Зорница Иванова. 
– Предишната учебна година 
учениците ни бяха 132, а 
тази са 107. Спадът не е само 
при нас, а и при колеги от 
сродни професионални гим-
назии.  С малки изключения 
те споделят същото по отно-
шение броя на учениците, 
който е доста по-нисък от 
капацитета на училищата 
им. Вероятно значение има 
и ковид епидемията. Но 
при нас причината не е само 
тази. Имаме ученици, които 
заминават при родителите 
си в чужбина. Майките и ба-
щите живеят и работят там, 
а оставят децата на грижите 
на баби и дядовци. И за съ-
жаление, ние, учителите, не 
сме сигурни, че тези деца ще 
продължат образованието 
си. Затова търсим начини 
да им помогнем. След време 
записваме голяма част от тях 
в самостоятелна форма на 

обучение, за да имат шанс 
да усвоят професия или да 
добият нови умения“, спо-
деля директорката. 

Ранните бракове също 
са сериозен проблем. Не 
минава ден, без учителите 
да разясняват на учениците 
си за възможностите, които 
ще се разкрият пред тях, 
ако завършат XII клас. Раз-
говарят и с родителите, за 
да ги убедят в значимостта 
на образованието. „Важно 
е и институциите да имат 
връзка едни с други и да 
взаимодействат на практи-
ка. И друго – наказателните 
мерки да са по-строги към 
родители, които не спазват 
родителските си отговорно-
сти. Ако искаме децата ни 
да вървят напред, трябва да 
се търси системна връзка на 
институциите с училището и 
с родителите.“

Зорница Иванова твърди, 
че има много добра предста-
ва за всичко, което се случва 
в гимназията. Самата тя е с 
професионални умения и 
правоспособност да упраж-
нява и двете изучавани в 
училището професии. Най-
голямото ѝ предизвикател-
ство е да мотивира ученици-
те си. Не е лесно, но когато 
успее, чувството на удов- 
летворение е незаменимо. 
Като директор, прави много 
и за модерното цялостно 
оборудване на двата учеб-
ни салона по фризьорство 
за практическите часове. 
Ремонтиран е основно физ-
културният салон, обновени 
са учебните работилници по 
облекло и машинният парк. 
Учениците разполагат с 
безжичен интернет и над 
100 нови лаптопа и таблета. 

,,На децата трябва да им е 
приятно. Участваме в про-
екти и програми, за да им 
осигурим добри условия. 
Виждаме как всяко усилие е 
имало смисъл. На учениците 

им харесва да са при нас и с 
нас! За трета година учили-
щето получава финансиране 
и по ,,Еразъм+“, благодаре-
ние на което учениците имат 
възможност да обменят опит 
за професионално израст-
ване.“

По-тежък е проблемът 
с недоброто владеене на 
български език от някои 
деца. Средата на децата би-
лингви, в която не се говори 
на български език, ги още-
тява. Още от 15 септември 
учителите започват работа 
с тях, за да наваксат. Невла-
деенето на български не се 
отнася само до децата, чийто 
майчин език е различен от 
официалния. Според Зорни-
ца Иванова неправилно е 
решението да не се повтарят 
началните класове. Липсата 
на базова подготовка в на-
чалните класове става и една 
от причините учениците да 
не успяват да издържат ма-
турите. В тези случаи добро  
решение е сертификатът 
след завършен Х клас. 

Помощта на образова-
телния медиатор е ценна, 
особено когато дете не идва 
на училище. „Подкрепа на 
образователните медиатори 
и социалните работници“ 
е националната програма, 
която ги подпомага. С 10-те  
милиона лева по нея се 
финансират не само въз-
награжденията на близо 
900 социални работници и 
медиатори, а и дейности с 
родители, за които образова-
нието не е ценност. Целта е 
техните деца да влязат в дет-
ски градини или училища. 
Педагозите ще разчитат и на 
НП „Заедно за всяко дете“. 
През 2022 г. ще продължи 
подпомагането на екипите 
за обхват за включване на 
децата и учениците в задъл-
жителна предучилищна и 
училищна възраст в образо-
вателната система. 

Нова гора е създадена в местността Градище 
край Габрово, съобщи за „Аз-буки“ Росица 
Чернева-Тодорова – директор на Регионалния 
център за подкрепа на процеса на приобщаващо 
образование. В събитието се включиха 30 деца със 
специални образователни потребности, техни учи-
тели и родители. Подкрепа оказват от Регионалния 
център, Държавното горско стопанство – Габрово, 
Дирекция „Природен парк „Българка“ и спортен 
клуб „Равен старт“.

„Идеята се зароди преди почти две години, 
но по ред причини бе осъществена сега. Днес 
вече са факт 30 засадени дръвчета, усмихнати 
и щастливи дечица със специални потребности 
и обещание да се грижат всяко за своето дърво. 
Всеки, който се изкачва по пътя към кулата, 
може да види гората. Сега е много шарена от 
прекрасните табелки, а надеждата ни е един ден 
да стане величествена. На табелките всяко едно 
дете съвместно със специалистите, които работят 
с него, беше измислило своя визитна картичка, 
която отразява неговата същност в момента“, 
разказва директорката на РЦПППО – Габрово. 

По време на инициативата децата участват в 
целия процес на засаждане на дърветата – от 
изкопаването на дупките, през поставянето на 
дърветата, тяхното заравяне и всички останали 
дейности. Освен това всяко получава книжки за 
гората, предоставени от партньорите на иници-
ативата. 

С над 240 нови камери е разширена системата 
за видеонаблюдение на общинските училища в 
София през 2021 г. Към нея вече са включени и 
последните 5 училища – 65. ОУ „Св.св. Кирил и 
Методий“ в район „Искър“, 152. ОУ „Св.св. Ки-
рил и Методий“ в район „Витоша“, 24. СУ „П.К. 
Яворов“ в „Подуяне“, 202. ОУ „Христо Ботев“ 
в „Панчарево“ и Професионалната гимназия по 
селско стопанство „Бузема“ в „Овча купел“. Тези 
данни от доклада на столичния кмет Йорданка 
Фандъкова за предприетите действия в сектор 
сигурност през 2021 г. бяха докладвани на сесия 
по сигурността на Столичния общински съвет. 

„Разширяването на мрежата за видеонаблюде-
ние на територията на Столична община е важен 
елемент за превенцията и намаляването на прес-
тъпленията. През 2021 г. поставихме общо 240 
нови камери. В системата за видеонаблюдение 
са включени Южният парк, парк „Дружба“, парк 
„Герена“, парк „Гео Милев“ и градина „Иван 
Вазов“, Ларгото при църквата „Св. Петка Самар-
джийска“ и зони от кв. „Факултета“, се казва още 
в доклада. В процес на реализация е включването 
на още 5 зони, сред които такива в кв. „Димитър 
Миленков“, кв. „Абдовица“ и в районите „Нови 
Искър“ и „Кремиковци“.

Чрез системата за видеонаблюдение на Столич-
на община през миналата година са установени 
912 случая за увреждане на имущество, ванда-
лизъм, пътнотранспортни произшествия и др. 
Над 520 са записите за откриване на нарушители, 
които Общината е предала на правоохранителните 
органи, а 264 записа са преглеждани на място от 
полиция.  

Гората на 
нашите деца

Всички столични 
училища са  
с видеонаблюдение

Днешният ден на едно 
90-годишно училище
По-строги наказателни мерки към родители, 
които не спазват своите отговорности, 
предлагат от ПГ „Евридика“ в Кърджали

Зорница Иванова,  
директор
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Антоанета НАЙДЕНОВА

През тази учебна 
година учители 
о т  П р о ф и л и -
раната езикова 
гимназия „Йоан 
Екзарх“ във Вра-

ца създадоха две нови учебни 
помагала по „Химия и околна 
среда“ за X клас на английски 
и на немски език. Те вече имат 
опит в тази област, тъй като пре-
ди това младата учителка Хрис-
томила Каменова стана автор на 
помагалото по философия за IX 
клас на английски език. 

„Идеята за помагалата тръгна 
миналата година именно от наша-
та млада колега Христомила Ка-
менова, която тогава имаше само 
2 години трудов стаж като учител 
по философия. Но беше толкова 
запленена от идеята да направи 
помагало по философия, че от 
ръководството изцяло я подкрепи-
хме – разказва директорът на ПЕГ 
– Враца, Валентина Михайлова. – 
Помагалото по философия получи 
една от най-добрите оценки през 
миналата година и беше наистина 
много добре прието, което пък 
за нея, като млад учител, е едно 
сериозно постижение. Нашите 
ученици го ползват с удоволствие 
и се надявам то, както и новите 
ни помагала да бъдат полезни и за 
колегите от други училища.“

Автор на новите помагала е Да-
ниела Ангелова – старши учител 
по английски език, която препо-
дава и по първата си специалност 
– химия. Тя преподава предмета 
на английски, а другият член на 
екипа е колегата по немски език 
Йорданка Младенова, както и 
още двама учители – по инфор-
мационни технологии Диана Гер-
гова и по изобразително изкуство 
Мариета Иванова. Консултант по 
съдържанието на двете помагала, 
което е едно и също, е Владислава 
Иванова от ХТМУ. Учителката по 
информационни технологии раз-
работва графичното оформление 
на помагалата като книжно тяло, 
така че да отговарят на изисква-
нията на НП „Разработване на 
учебни помагала и на методи-
чески ръководства, оценяване и 
одобряване на проекти на учебни 
помагала за подпомагане на обуче-
нието, организирано в чужбина, на 
проекти на учебници и на проекти 
на учебни комплекти“ на МОН. 
Учителката по изобразително 
изкуство пък създава кориците и 
някои от елементите за графично-
то оформление на помагалата. Към 
момента новите помагала могат 
да се ползват само в електронен 
вариант, но в училището очакват с 
нетърпение и книжните им тела, за 
да ги раздадат на учениците, както 
са направили и миналата година.

„За тазгодишните помагала ини-
циативата беше първоначално моя, 

За откриване на нов STEM център 
преди Великден се подготвят  
в ПЕГ „Йоан Екзарх“ във Враца

МОН финансира за втора година Националната про-
грама „Разработване на учебни помагала за обучение по 
общообразователни учебни предмети на чужд език, оце-
няване и одобряване на проекти на учебни помагала за 
подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на 
проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“. 
По модул „А“ на Програмата – „Разработване на учеб-
ни помагала за обучение по общообразователни учебни 
предмети на чужд език“, е одобрено изготвянето на  
27 учебни помагала. 

Национално издателство „Аз-буки“ отново се включи 
в работата по подготовката на учебните помагала и 
тяхното отпечатване.

В. „Аз-буки“ представя училищата, чиито педагоги-
чески екипи са разработили 27-те учебни помагала по 
общообразователни предмети на немски, английски, ис-
пански, италиански и френски език.

Новите помагала са достъпни на интернет сайта на 
МОН – https://www.mon.bg/bg/100940.

Учебно помагало за изучаване на предмети  
на чужд език, разработено от авторски екип 

към Профилираната езикова гимназия  
„Йоан Екзарх“ – Враца

„Химия и опазване на околната среда“ за X клас на англий-
ски език – Даниела Ангелова (автор на текста), Диана Гергова 
(графичен дизайн), Мариета Иванова (автор на корицата и 
илюстратор).

„Химия и опазване на околната среда“ за X клас на немски 
език – Даниела Ангелова (автор), Йорданка Младенова (прево-
дач), инж. Владислава Иванова (консултант), Диана Гергова 
(графично оформление и дизайн), Мариета Иванова (художник 
на корицата).

защото, като езикова гимназия, 
имаме задължително изискване да 
преподаваме предмет на чужд език 
– обяснява Валентина Михайлова. 
– И колегата Даниела Ангелова, 
която е на „ти“ и с химията, и с 
английския, е най-подготвеният 
човек, който би могъл да направи 
такова нещо. В началото беше 
малко притеснена, тъй като от ня-
колко години преподава химия, а 
през повечето време е била учител 
по английски език. Но крайният 
резултат е много добър и ще ни 
бъде от полза, защото химията е 
един от основните предмети, кои-
то преподаваме на език.“

Английският е основен език в 
ПЕГ – Враца, като първи чужд, но 
ръководството се опитва да запази 
и останалите 4 езика, които се 
преподават в училището – немски, 
испански, френски и руски. Чуж-
доезиковите паралелки са с първи 
език английски и втори – немски 
или испански. Традиционно уче-
ниците от гимназията имат много 
добри постижения по езиците и 
тази година не прави изключение. 
Отново ще имат представители на 
националните кръгове на олим-
пиадите по руски и по испански 
език, както и по други предмети, 
като български език и литература 
и история.

Врачанският регион е сред 
най-засегнатите в демографско 
отношение, затова в гимназията от 
няколко години е намален приемът 
в профилираните паралелки, които 
са само с чужди езици. Но от учеб-
ната 2017/2018 година училището 
предлага и професионално обуче-
ние по специалност „Туристическа 
анимация“, а от 2019/2020 – и по 
специалност „Графичен дизайн“.  
„През последните години приемът 
ни беше намален на 3 паралелки, 
но за 2022/2023 г. отново сме зая-
вили 4 паралелки – две с профил 
чужди езици и две професионал-
ни“, казва директорът на ПЕГ 
– Враца. 

През тази учебна година в гим-
назията учат 451 ученици, разпре-
делени в 18 паралелки. За обуче-
нието им се грижат 34 учители, 
от които един е ръководител на 
направление ИКТ, старши учите-
лите са 25, учителите са 5, един 
педагогически съветник, един 

зам.-директор и директорът. 
„При нас е трудно с намира-

нето на кадри. В момента освен 
по философия имаме и млада 
колега по биология, която е пред 
дипломиране – споделя моята 
събеседничка. – Проблем са учи-
телите не само по природни науки, 
а и по информатика и по езиците, 
с изключение на английския. На-
мирането на учители по френски 
и немски език в нашия регион е 
сериозен проблем.“ 

Училището разполага с добра  
база за внедряване на ИКТ в обра-
зованието. Създадена е интерак-
тивна мобилна класна стая, обо-
рудвана с 14 лаптопа, в наличност 
е и един интерактивен дисплей. 
Обзаведени са три компютърни 
кабинета, снабдени с мултиме-
дийни устройства и смарт дъски. 
Изградена е електронна система 
за видеонаблюдение, обхващаща 
цялата сграда и дворното прос-
транство.

Миналата година гимназията 
печели проект по НП „Изграждане 
на училищна STEM среда“, който 
в момента е пред завършване и 
ще бъде открит официално преди 
Великден. За него училището 
получава 300 000 лева от МОН 
и участва с около 38 хил. лв. съ-
финансиране. Общата площ на 
центъра е около 250 кв. м. 

„STEM центърът основно е 
ориентиран към професията 
„Графичен дизайн“. Но идеята 
е да може да се използва в ин-
тегрирано обучение и по други 
учебни предмети – обяснява 
Валентина Михайлова. – Основ-
ната ни идея беше да разширим 
учебната програма, като въве-
дем нов предмет, който се казва 
„Дигитално предприемачество“. 
Предвиждаме той да се изучава в 
часовете за разширена подготовка 
или избираемите учебни часове, 
за да могат и учениците, които не 
са в професионалната паралелка 
„Графичен дизайн“, да навлязат 
по-дълбоко в сферата на техно-

логиите и да получат ориентация 
за бъдещото си професионално 
развитие. За новата учебна година 
няма да успеем, но се надявам да 
се получи за по-следващата, след 
като вече имаме центъра и екип, 
който да работи там. Група от 
колеги работят по съдържанието 
на новия предмет, но още са в 
начален етап на подготовка.

Ковид ситуацията в последните 
две години много обърка планове-
те ни и по-трудно се получаваха 
нещата, тъй като през по-голямата 
част от времето учихме дистан-
ционно. Имахме затруднения и със 
снабдяването с техника за STEM 
центъра пак заради пандемията, 
защото се оказа, че това, което 
бяхме заложили в проекта, трудно 
се намира. Предстоят обученията 
на колегите, заложени в проекта 
за центъра, които не можаха да 
се осъществят заради невъзмож-
ността да се организират присъст-
вените обучения. В партньорство 
сме с „Враца Софтуер общество“ 
и очакваме техни представители 
да дойдат при нас, за да обучат 
учителите. Общо петима педагози 
ще преминат обучението – трима 
по информационни технологии и 
още двама, които имат интерес в 
тази област.“

В момента в гимназията се 
прави график по кои предмети ще 
се използва новият STEM център, 

който разполага със съвременна 
техника – интерактивни дисплеи, 
таблети, лаптопи и т.н. Засега в 
графика са се записали учители 
по чуждите езици, по история и по 
география, които са и основните 
профили, избирани от учениците 
във втория гимназиален етап. 

Ще се отрази ли пандемията 
върху резултатите на предстоящи-
те НВО и ДЗИ? 

„За националното външно оце-
няване в X клас нямаме големи 
притеснения, но по отношение на 
ДЗИ заради новите формати има 
лека несигурност – признава ди-
ректорката. – Другата седмица ще 
направим пробните матури, които 
традиционно провеждаме всяка 
година, и тогава вече ще имаме по-
реална представа дали са основа-
телни притесненията на колегите и 
на учениците. Те са продиктувани 
по-скоро от новите изисквания на 
ДЗИ, а не толкова от това, че не са 
достатъчно подготвени учениците. 
Затова винаги правим пробните 
матури през пролетната ваканция, 
за да се почувстват по-спокойни 
бъдещите абитуриенти, като видят 
как протича изпитът чисто техно-
логично на практика. Полезно е 
и за учителите, за да могат да си 
сверят часовниците по отношение 
на знанията и уменията на децата 
към момента.“

Учениците са нетърпеливи и ползват част от новия STEM център  
още преди официалното му откриване
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Валентина Михайлова,  
директор

Пробните матури 
осигуряват спокойствие
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Институтът „Големи 
данни в полза на инте-
лигентното общество“ 
(GATE) към Софий-
ския университет „Св. 
Климент Охридски“ 
и Институтът по от-
брана „Проф. Цветан 
Лазаров“ са избрани 
за тестови центрове на 
НАТО за разработване 
на нови технологии в 
областта на големите 
данни и изкуствения 
интелект. Това каза 
генералният секретар 
на НАТО Йенс Стол-
тенберг на специална 
пресконференция в 
рамките на министер-
ската среща на НАТО в 
Брюксел, информират 
от МВнР.

Тестовите центро-
ве на НАТО за нови 
технологии са ключов 
елемент от Ускори-
теля за иновации в 
отбранителния сектор 
в северноатлантиче-
ския регион (Defence 
Innovation Accelerator 
for the North Atlantic 
– DIANA). Той е съз-
даден от съюзниците 
през 2021 г., за да за-
сили общия техноло-
гичен потенциал на 
Алианса за отговор на 
новите предизвикател-
ства. Ускорителят за 
иновации ще подпома-
га технологичното сът- 
рудничество и обмена 
на информация между 
съюзниците чрез за-

силване на способнос- 
тите за граждански 
иновации, сътрудни-
чеството между ака-
демичния и частния 
сектор, вкл. с ново-
създадени компании, 
както и развиване на 
следващото поколение 
технологии, които от-
говарят на нуждите за 
сигурност и отбрана.

Министерството на 
външните работи, съв-
местно с Министер-
ството на отбраната и 
Постоянната ни деле-
гация в НАТО оказаха 
подкрепа и съдействие 
на българските научни 
институти през всички 
етапи на кандидатства-
не и оценяване в Меж-

дународния секретари-
ат на НАТО. 

Получената висо-
ка оценка от НАТО 
доказва безспорно, 
че България е дър-
жава, която има ог-
ромен потенциал да 
развива и внедрява 
н о в и  т е х н о л о г и и . 
Позиционирането на 
България сред воде-
щите технологично 
развити държави ще 
позволи на български 
компании и научни 
институти да участват 
пълноценно в разра-
ботване и прилагане 
на нови технологични 
продукти и решения за 
трансатлантическата 
сигурност. 
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60 фиданки от сребролистна липа засадиха в Държавния 
горски разсадник студенти от ТУ – Варна, и академичното 

ръководство. Ректорът на Университета проф. д-р инж. 
Венцислав Вълчев засади първото дръвче и го посвети  

на 60-годишния юбилей на ТУ. Инициативата е първата от 
поредица събития, свързани с честването на годишнината

Родни институти тестват 
технологии на НАТО 

Второкурсничката Цветелина Стефанова получи големия 
приз от министъра на образованието акад. Николай Денков

Второкурсничка-
т а  Цветелина 
Сте фанова  от 
Русенския уни-
верситет спече-
ли нaциoнaлния 

пpиз „Cтyдeнт нa гoдинaтa“ 
зa 2021 г. Тя изучава специал-
ност „Компютърни системи и 
технологии“, факултет „Елек-
тротехника, електроника и ав-
томатика“. Отличиeто ѝ връчи 
министърът на образованието 
и науката акад. Николай Ден-
ков на официална церемония в 
Университета по архитектура, 
строителство и геодезия.

През декември миналата 
година русенският кмет Πeнчo 
Mилĸoв награди Цветелина 
Стефанова и като cтyдeнт нa 
гoдинaтa нa общинa Pyce. Тя 
е член на Залата на славата на 
Международната олимпиада 
по лингвистика със завоювани 
един сребърен и два бронзови 
медала в индивидуалното със-
тезание при три участия в тази 
престижна проява.

По време на обучението си 
в Русенския университет ак-
тивно участва в различни сту-
дентски състезания, на които 
заема призови места. Член е 
на международната организа-
ция Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) и е 
председател на IEEE Electronics 
Packaging Society Student 
Branch Chapter към Русенския 
университет „Ангел Кънчев“.

Oщe двaмa pyceнци ca в 
чeлнaтa тpoйĸa нa cвoитe 
ĸaтeгopии – иcтopиĸът Oĸтaй 
Aлиeв oт Coфийcĸия yни-
вepcитeт и Йopдaн Гaнeв oт 
Pyceнcĸия yнивepcитeт.

Най-добрите студенти в Бъл-
гария са отличени за 15-и 
път в 14 направления. В ка-

тегорията „Хуманитарни и 
социални науки“ наградата е 
връчена от Ирена Анастасова 
– председател на Комисията 
по образованието и науката в  
47-ото народно събрание. 

„В този динамичен и все 
по-технологичен свят вие сте 
тези, които с приноса си към 
развитието на хуманитарните 
науки ще съхранявате всичко, 
което ни прави човеци!“, обър-
на се тя към номинираните в 
категорията.

Олимпийската шампионка 
от националния ансамбъл по 
художествена гимнастика и 
възпитаник на Националната 
спортна академия „Васил Лев-
ски“ Ерика Зафирова грабна 
приза „Студент на годината“ в 
направление „Спорт“.

Второкурсничката Гергана 
Атанасова от Варненския сво-
боден университет „Чернори-

зец Храбър“ спечели отличието 
в направление „Правни науки“. 
Тя е отличен студент, член е 
на Студентския съвет на ВСУ 
„Черноризец Храбър“, а така 
също и на Клуба на кримина-
листа, съобщават от Съвета.  
В свободното си време Гергана 
се занимава с народни танци в 
танцова формация „Родина“.

В категория „Сигурност и 
отбрана“ на първо място е 
класирана курсант-старшина 
Мадлен Пенева – курсант в 
Националния военен уни-
верситет „Васил Левски“. 
Нейни подгласници в същата 
категория са курсант-стар-
шина Димо Савов – курсант 
във Висшето военноморско 
училище „Н. Й. Вапцаров“, 
и младши сержант Борислав 
Иванов – курсант във Висше-
то военновъздушно училище  
„Г. Бенковски“. 

Русенка е „Студент 
на годината“ 
За 15-и път са отличени най-добрите 
бъдещи бакалаври и магистри  
в България

Държавата ще субсидира 
през учебната 2022/2023 г. обу-
чението в 38 държавни висши  
училища (включително и во-
енните) на 41 012 студенти, 
от които 35 281 след средно 
образование. В сравнение с 
настоящата академична година 
това означава ръст от 655 места 
(1,62%) за студенти. Това пред-
вижда проект на Решение на 
Министерския съвет за утвър-
ждаване броя на приеманите 
за обучение студенти и докто-
ранти в държавните висши учи-
лища и научните организации 
през учебната 2022/2023 г.

В предложението е заложено 
увеличение на приема по 23 
професионални направления 
от особена значимост за нацио-
налната икономика. Най-голям 
е ръстът в професионални 
направления „Растениевъд-
ство“ – 17%, „Математика“ 
– 16,4%, „Животновъдство“ 
– 15%, „Общо инженерство“ – 
7,6%, „Машинно инженерство“ 
– 6,2%, „Материали и материа-
лознание“ – 6,9%, „Енергети-
ка“ – 5,1%, „Комуникационна 
и компютърна техника“ – 5%.

За следващата академична 
година е предвиден прием на 
16 026 студенти, които да се 
обучават срещу заплащане в 
държавните висши училища.

Министерството на образова-
нието и науката предлага още за 
учебната 2022/2023 г. в държав-
ните висшите училища да бъдат 

приети 1932 докторанти. От тях 
1398 в редовна и 534 в задочна 
форма на обучение. Общо 303 
ще бъдат местата за докторанти 
в научните организации, като от 
тях 174 в БАН (127 в редовна 
и 47 в задочна форма) и 59 в 
Селскостопанската академия. 

Проектът предвижда още 
местата по Постановление 103 
на МС за обучение на наши 
сънародници от чужбина в 
държавни висши училища за 
придобиване на образователно-
квалификационните степени 
„Бакалавър“ и „Магистър“ да 
бъдат 2000, а за образователната 
и научна степен „Доктор“ – 40. 
По реда на Постановление 228 
на МС държавата ще осигури 
300 места за обучение на граж-
дани на Република Северна 
Македония за придобиване 
на образователно-квалифика-
ционните степени „Бакалавър“ 
и „Магистър“ и 5 места за об-
разователната и научна степен 
„Доктор“. Предложеният прием 
е съобразен с предложенията 
на организации на българ-
ските общности в чужбина и 
българските дипломатически 
представителства, както и с 
предложенията на висшите 
училища.

Индикативният размер на не-
обходимите средства за издръж-
ка на обучението на студентите 
и докторантите за I курс на обу-
чение през учебната 2022/2023 г.  
е 134,4 млн. лв. 

Средна такса за обучение в размер на 1150 лева в 
държавните висши училища и такса за кандидатства-
не от 50 лв. предвижда проект на Решение на Минис-
терския съвет за утвърждаване на таксите за канди-
датстване и за обучение за учебната 2022/2023 г.

Предложеният документ ще обхване над 149 793 
учащи – 144 971 студенти и 4822 докторанти в редов-
на и задочна форма на обучение.

За държавните висши военни училища средният 
брой учащи е 6516. Индикативният размер на такса-
та за кандидатстване е 40 лева, а средната такса за 
обучение – 900 лв.

Индикативният размер на таксата за кандидат-
стване в БАН и научните организации е 30 лева при 
средна такса за обучение на докторанти в размер на 
460 лева за учебната 2022/2023 г.

Индикативният размер на приходите от такси 
за кандидатстване и обучение в държавните висши 
училища на студенти и докторанти, обучаващи се на 
места, субсидирани от държавата, е 175,9 млн. лева. 
За държавните висши военни училища приходите ще 
са приблизително 6 млн. лева.

Държавата  
ще плаща за повече 
първокурсници
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Кристиана Ами-
рова завършва 
молекулярна 
биология в 
Пловдивския 
университет. 

После прави магистратура по 
молекулярна биология и би-
отехнологии. Продължение 
на нейните научни интереси 
е и докторантурата в Инсти-
тута по микробиология на 
БАН с научни ръководители 
проф. Милен Георгиев и доц. 
Петя Димитрова. „Благодаре-
ние двамата съм постигнала 
всичко в научната си кариера 
до момента“, казва Амирова. 

Кристиана признава, че 
винаги се е интересувала от 
това кое причинява заболява-
нията и как малка молекула 
като ДНК може да генерира 
толкова много информация. 
Това се оказва и определящо 
за избора ѝ на професия. 

През последните години тя 
изследва влиянието на един 
протеин – сензор, наречен 
Nrf2, за промени в метабо-
лизма и антиоксидантната за-
щита. Той регулира над 1000 
гена и затова на молекулно 
ниво контролира процеси в 
организма, важни за нашето 
здраве и за ограничаване 
развитието на болести, като 
хронично възпаление и деге-
неративни заболявания.

През последните години 
има голям интерес към този 

транскрипционен фактор, 
към начините на въздейст-
вие върху него с природни 
молекули и като тема е една 
от най-иновативните. В ми-
налото хората са се обръщали 
към химично синтезирани 
препарати и лекарствени хи-
мично синтезирани вещества 
като лекарствени средства. 
Но в момента учените са се 
насочили към природните 
молекули и това какво ни 
дава природата, за да поддър-
жаме нашето здраве.  

„Изолираме тези природни 
молекули от растенията чрез 
различни подходи – биотех-
нологични или чисто химич-
ни – обяснява Кристиана. 
– Стараем се да повлияем на 
този протеин-сензор Nrf2. 
Знанията за него може да 
ни дадат много отговори на 
въпроси, свързани със здра-
вето ни, защото отговаря за 
контрола на механизми, про-
менени при рак, възпаление и 
дори при невродегенератив-
ни болести като алцхаймер“.

Разработката, заради 
която Кристиана Амирова 
е отличена, представлява  
биотехнологично получа-
ване на природни молекули 
от ендемично за България 
растение, което е в Червена-
та книга на страната ни. На-
рича се Haberlea rhodopensis 
– по-известно като Орфеево 
цвете, и е едно от групата на 
т.нар. възкръсващи растения. 
То може да се изсуши и да 
загуби почти изцяло своите 

функции. Но при подходящи 
условия се възстановява. 

„Опитваме се да открием 
кои са механизмите, за да 
може това растение и ос-
таналите от тази група да 
възкръсват по този начин – 
казва младата изследовател-
ка. – Чрез биотехнологични 
подходи в лабораторни ус-
ловия успяхме да получим 
екстракт и да изследваме 
веществата в него. Рабо-
тим съвместно с колегите 
от Центъра по растителна 
системна биология и био-
технология (ЦРСББ) и Ин-
ститута по органична химия 

с Център по фитохимия при 
БАН. Иначе това не би било 
възможно. Изследвахме  
ефекта на тези вещества 
върху определен тип клет-
ки. Установихме, че те 
могат да повлияят върху 
активността и експресията 
на този протеин-сензор и 
на гени, които са под негов 
контрол. Надявам се да има 
много нови проекти, по 
които да работя тук, у нас, и 
да допринеса за развитието 
на българската наука, която 
в последните години има 
много силно присъствие в 
световен мащаб.“

Д-р Йордан Калчев е главен асистент 
в Катедрата по микробиология и иму-
нология на Медицинския университет 
в Пловдив. През 2021 г. защитава док-
торска степен по микробиология. А от 
декември е специалист по клинична 
микробиология.

Решението му да следва медицина, 
е напълно спонтанно. Причината е, че 
завършва средното си образование в 
Националната търговска гимназия в 
Пловдив. Но поради големия си интерес 
към химията решава да кандидатства  
„Фармация“, а няколко месеца преди 
кандидатстудентския изпит избира 
медицина без конкретна причина.  
И до днес не съжалява за избора си и се 
радва на възможността да бъде полезен 
на хората. 

Професионалното му развитие започ-
ва като специализант по неврология. Но 
след това се ориентира към по-базисни 
научни изследвания и по-специално към 
микробиологията, която дава по-големи 
възможности. Научните му интереси са 
свързани по-конкретно с инфекциите на 
централната нервна система. 

„Разработката, за която получих на-
градата, е комбинирано тестване на два 
параметъра – казва д-р Калчев. – Това 
са интерлевкин 12 p(40) в ликвор и ед-
новременното тестване на С-реактивен 
протеин в серум. Изследванията доказ-
ват, че това комбинирано въздействие 
има много висок диференциално диаг-

ностичен, дискриминативен потенциал 
за разграничаване на бактериални 
от вирусни инфекции. От практична 
гледна точка, това е сериозен проблем в 
патологията, тъй като пациенти с бакте-
риални инфекции са много по-рискови, 
с по-тежко протичане на болестта и по-
неблагоприятна прогноза. Докато при 
тези с вирусна етиология заболяването 
протича по-леко и пациентите не се нуж-
даят от ненужна терапия с антибиотици. 
Идеята ми беше да подпомогна диаг-
ностичния процес при тези пациенти. 
И на базата на изследването смятам, че 
комбинираното въздействие на тези два 
маркера има по-голям диференциално-
диагностичен потенциал, дори по-висок 
от стандартните клинично-лабораторни 

показатели, които се използват за оп-
ределяне причините за заболяването.“ 
Статията с резултатите от изследването е 
публикувана през 2021 г. в списание със 
затворен достъп и висок импакт-фактор 
и това донякъде ограничава тяхното 
популяризиране. Той се надява изслед-
ването му да заинтригува и други негови 
колеги и така да се разшири обхватът на 
проучванията и да се валидират резул-
татите. Това би ускорило евентуалното 
прилагане на този диагностичен метод 
в практиката, за да подпомогне уточня-
ването на неидентифицирани остри 
инфекции и работата на клиницистите.

Д-р Калчев продължава проучванията 
в тази сфера. Сега работи по спечелен 
вътрешноуниверситетски проект, при 
който ще се разшири спектърът на 
тези биомаркери, които ще се използ-
ват в диференциално диагностична 
и прогностична роля. Към този тип 
изследвания младият учен се насочва, 
след като натрупва известен опит като 
специализант по неврология. Освен 
това инфекциите на централната нервна 
система в последно време се увеличават. 

„Но покрай ковид пандемията леко 
намаля броят на случаите с остри невро-
инфекции – казва д-р Калчев. – Тъй като 
често пъти тези менингити се разпрос-
траняват вследствие на лоша хигиена 
на ръцете, мерките покрай пандемията,  
дадоха своето положително отражение 
и върху заболеваемостта.“

Мерките срещу ковид намалиха 
и други инфекции

Същността на живота
Как една малка молекула като ДНК генерира 
толкова много информация

Д-р Йордан Калчев

Кристиана Амирова

Лидия Циго-
рийна е катего-
рична, че любов- 
та към дадена на-
ука у едно дете 
може да запали 
главно първият 
учител по кон-
кретния предмет. 
С нея се случва 
точно това – учи 
в профилирана 
паралелка био-
логия и химия. 
Това я отвежда в 
Софийския уни-
верситет, където 
завършва бака-
лавърска степен 
по биотехнологии в Биологическия факултет, 
а след това завършва и магистърска степен по 
„Индустриални биотехнологии“. В момента е 
докторант в Института по инженерна химия 
и продължава да изследва темата, над която 
работи още за магистърската степен.

„Получих втора наградата за най-добра рабо-
та на млад български микробиолог от фондация 
„Акад. проф. д-р Стефан Ангелов“ за своята 
статия с най-висок импакт-фактор, като в нея 
съм първи автор“, казва младият учен.

Обект на нейните проучвания е микро-
организъм, който синтезира съединението 
2,3-бутандиол. То е източник за получаване на 
по-ценни съединения и може да се използва 
като антифриз, като добавка към горива, има 
разнообразни приложения. Затова учените тър-
сят начин за неговото по-евтино произвеждане. 
Другите два проблема са трудното му извличане 
от течната среда и използването на непатогенни 
микроорганизми. В световен мащаб най-високи 
резултати в това отношение са получени чрез 
организъм, който обаче е патоген и е опасен за 
хората, които работят с него.

„Съединението 2,3-бутандиол се получава 
чрез ферментация, като се използва микро-
организъм, наречен Bacillus licheniformis,  
в случая вид от род бацили – казва Лидия. – За 
неговото развитие е нужна хранителна среда. 
Основният компонент в нея са азотните и най-
вече въглеродните източници, които са и по-
скъпи. Главната ни цел е да сведем до минимум 
себестойността на използваните субстрати. 

Още докато правех дипломната си работа, 
започнахме с оптимизация на хранителната 
среда на микроорганизма и на технологичните 
параметри. С подготвяната от мен дисертация 
ще продължим изследванията в тази посока. 
Опитваме се да постигнем генна  модификация 
на организма, за да може той да консумира 
алтернативен субстратен източник – инулин. 
Инулинът е полизахарид и може да бъде 
получен от растителни източници в големи 
количества на ниска цена. Досега работехме 
с глюкоза и фруктоза и видяхме, че има добри 
резултати. Главната ни цел е да използваме 
алтернативни субстратни източници, които 
са евтини и широко достъпни. При оптимални 
условия те биха могли да са отпаден продукт 
от други производства – например за други 
наши изследвания работим и с глицерол, кой-
то е отпаден продукт при производството на  
биогорива. Така че, ако ползваме като субстра-
ти такива отпадни продукти, ще се допринесе 
за развитието на  кръговата икономика. Може 
да се ползва и целулоза от всякакъв източник, 
например от растителни отпадъци. Надявам 
се в бъдеще да постигнем и желаната генна 
модификация, върху която още работим.“

Трима  млади български учени са наградени за 
най-добра публикация в областта на микро-
биологията за 2021 г. Това са Кристиана Ами-

рова (Институт по микробиология на БАН), Лидия 
Цигорийна  (Институт  по  инженерна  химия  на 
БАН) и Йордан Калчев (Медицински университет – 
Пловдив). Наградата за най-добра научна работа 
на млад микробиолог е на фондация „Акад. проф. д-р 
Стефан Ангелов“.

Субстрати 
от отпадни 
продукти

Лидия Цигорийна
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Нова специализирана 
микологична лаборатория 
откриха в сградата на Ин-
ститута по биоразнообразие 
и екосистемни изследвания 
при БАН (ИБЕИ – БАН). Тя е 
изградена през 2021 – 2022 г. 
към микологичната колекция 
на Института за изследване 
и дълготрайна поддръжка на 
депозираните в нея матери-
али. Тя запълва една праз-
нина – досега в Института 
е нямало специализирана 
микологична лаборатория,

„В лабораторията ще 
се извършват съвременни 
молекулярно-генетични и 
морфологични изследва-
ния, целящи изучаването 
и опазването на гъбното 
разнообразие“, обясни доц. 
Анна Ганева, директор на 
ИБЕИ – БАН. 

Модерната апаратура, 
с която е оборудвана, ще 
позволи на специалистите 
да правят изследвания, за 
които преди се е налагало 
да пътуват по няколко пъти 
в чужбина. Това заяви ръко-
водителят на лабораторията 
доц. Теодор Денчев. Той се 
надява възможностите за 
съвременни изследвания да 
привлекат и млади учени. 
Изграждането на научната 
инфраструктура е било глав-
ната задача на екипа през 
последните години. Спе-
циализираната микологична 
лаборатория е реализирана 
в рамките на Националната 
пътна карта за научни ин-
фраструктури на България, 
финансирана от Министер-
ството на образованието и 
науката. Тя ще позволи на 
екипа да участва и в големи 
международни проекти.  

Микологичната колекция 
на Института е най-голямата 
българска колекция от гъби 
и гъбоподобни организми 
от всички групи. Създаде-
на е през 1954 г. и в нея са 
депозирани 30 700 образци. 
Колекцията е регистрирана 
в Международния индекс на 

хербариумите, поддържан 
от Ботаническата градина 
на Ню Йорк, който включва 
най-значимите ботанически 
и микологични колекции в 
света. Научният състав на 
колекцията е от пет души, 
работещи в секция „Миколо-
гия“ на Института. Тази ко-
лекция е един от значимите 
български обекти, които са 
част от европейската научна 
инфраструктура „Разпре-
делена система от научни 
колекции“. В нея от българ-
ска страна са включени като 
партньори ИБЕИ – БАН, и 
Националният природонау-
чен музей към БАН. 

„В момента работим по 
проект, насочен към при-
родонаучните колекции на 
двете институции – казва 
проф. Бойко Георгиев, за-
местник-директор на ИБЕИ 
– БАН, и председател на 
Научния съвет. – Те са част 
от европейския консорциум  
DISSCO – „Разпределена 
система от научни колек-
ции“, която е разпозната от 
ЕК като европейска стра-
тегическа научна инфра-
структура. В нея участват 
125 институции от 17 стра-
ни от ЕС. Идеята е приро-
донаучните колекции, кои-
то се съхраняват в музеи и 
други институции, да имат 
общ дигитален каталог, 
достъпен в интернет. И в 
него освен данни за съхра-
няваните образци да има и 
техни дигитални изобра-
жения. Ние, като българско 
звено в този европейски 
консорциум, работим за 
това след 3 години, когато 
започне изграждането на 
общоевропейския каталог, 
да можем да представим 
записи за нашите образци. 
На европейско равнище се 
очаква базата да съдържа 
данни за 70 млрд. екземпля-
ра, които се намират в тези 
125 институции. Нашият 
дял е по-скромен – при нас 
и в Националния приро-
донаучен музей има около  
2  млн. образци.“

Лаборатория за 
микологична колекция 
с 30 700 образци

Когато има 
желание, 
д о б р а 
органи -
з а ц и я 
и  пари , 

можем да видим мал-
ки чудеса и в Бълга-
рия. В Медицинския 
университет в Плевен 
вече са с една стъпка 
по-близо до персона-
лизираната медицина“. 
Така министърът на об-
разованието и науката 
акад. Николай Денков 
обобщи впечатленията 
си от новия Център 
за компетентност по 
персонализирана ме-
дицина, 3D и телемеди-
цина, роботизирана и 
минимално инвазивна 
хирургия „Леонардо 
да Винчи“, който откри 
в плевенското висше 
училище.

През очила за вир-
туална реалност акад. 
Денков наблюдава ла-
пароскопска операция 
на миомен възел, а в 
лабораторията по би-
опринтиране разгледа 
първите тестови про-
тотипи на крайници и 
вътрешни органи. „Тук 
има не само апаратура 
на европейско и све-
товно равнище, но и 
добре подготвени спе-
циалисти, които могат 
да работят с нея. Част 
от тях са се върнали 
от чужбина, донасяй-
ки нови знания, нови 
методи, нови идеи“, 
отбеляза министърът.

Министър Денков 
и официалните гости 
разгледаха изградена-

та високотехнологич-
на инфраструктура на 
Центъра за компетент-
ност и се запознаха с 
учените и изследовате-
лите в новоразкритите 
10 лаборатории: лабо-
ратория по геномна ме-
дицина и прецизна он-
кология, лаборатория 
по прецизна патология 
с приложение на мето-
ди на телепатология, 
морфометрия и теле-
медицина; лаборато-
рия за 3D принтиране, 
моделиране и анализ и 
лаборатория за изслед-
ване и обучение в среда 
на виртуална реалност 
(VR). 

Академик Денков 
отбеляза, че изграде-
ните лаборатории са на 
изключително високо 
европейско, дори све-
товно ниво. По думите 
му оттук нататък за-
почва другата дейност 
– как да се използва 
базата по най-полезния 
начин за обществото. 
Предимството е, че в 
Центъра за компетент-
ност има не просто 
апаратура, а лаборато-
рии с експерти, които 
също могат да работят 
на много високо ниво. 
Министърът подчерта, 
че изграденият център 
е уникален за България 
в направленията, по 
които ще работи.    

Медицински уни -
верситет – Плевен, и 
партньорите завършиха 
изграждането на ино-
вативен, високотехно-
логичен и съвременно 
базиран Център за ком-

петентност в областта 
на персонализираната 
медицина. Целта на 
центъра е реализира-
нето на високи пости-
жения в научноизсле-
дователската дейност и 
в обучението на специа-
листи. През следващите 
10 години Центърът ще 
функционира на базата 
на високотехнологич-
на иновативна инфра-
структура, включваща 
съвременно оборуд-
ване и специализиран  
софтуер. Това ще по-
виши конкурентоспо-
собността на същест-
вуващите институции 
и ще стимулира пред- 
приемачеството в реги-
она и страната. Ще се 
създадат възможности 
за осъществяване на 
научноизследовател-
ска и развойна дей-
ност, трансфер на нови 
знания и технологии, 
обучение на студенти, 
специализанти, докто-
ранти и други клинични 
специалисти в целевите 
области: обща хирур-
гия, гинекология, уро-
логия, УНГ, ортопедия, 
патология, медицинска 
генетика и др. 

В иновативния и ви-
сокотехнологичен Цен-
тър за компетентност в 
Плевен ще работят 66 
изследователи. Там са 
изградени четири де-
партамента с модерни 
лаборатории. Хирурзи, 
млади лекари и студен-
ти ще се обучават на 
хирургични манипу-
лации, наблюдавайки 
истински операции на 

запис или на живо във 
виртуална реалност с 
помощта на VR очила. 
Ще се извършват науч-
ни клинични изследва-
ния в минимално ин-
вазивната хирургия от 
областите ушно-нос-
но-гърлени болести, 
онкологична хирургия 
и оперативна гинеко-
логия. Ще се правят 
също морфологични и 
генетични изследвания 
за пациенти с карцином 
на гърдата, бял дроб, 
дебело черво, яйчници. 

Проектът за създаване 
на Център за компе-
тентност по персона-
лизирана медицина, 3D 
и телемедицина, робо-
тизирана и минимал-
но инвазивна хирургия 
„Леонардо да Винчи“ е 
на стойност 23,695 млн. 
лв. Водещ партньор е 
Медицинският универ-
ситет в Плевен. Основ-
ни партньори са Меди-
цинският университет 
„Проф. д-р Параскев 
Стоянов“ във Варна и 
Институтът по роботика 
към БАН. Включени са 
също университетските 
болници в Плевен и 
Варна, компанията за 
иновативни решения 
5th Degree и Онкологич-
ната гинекология към 
Института по ракови 
заболявания във Florida 
Hospital, Флорида. По 
проекта в МУ – Варна, е 
закупена роботизирана 
система Da Vinci Xi. 
Изградена е и Лаборато-
рия за експериментална 
хирургична роботика 
към БАН. 

Стъпка към 
персонализираната 
медицина
Модерен Център за компетентност 
откриха в Медицинския университет 
в Плевен

Доц. Теодор Денчев показва как работи новата апаратура

Центърът ще разшири възможностите за качествено обучение на студенти,  
специализанти, докторанти и други клинични специалисти
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Планът на Бъл-
гария отговаря 
на изискващите 
критерии, които 
заедно устано-
вихме. Той ком-

бинира инвестиции в зеления и 
дигиталния преход с реформи 
по отношение на структурните 
предизвикателства, които има-
ме“, каза председателят на ЕК 
Урсула фон дер Лайен. Тя добави 
още, че „Това в никакъв случай 
не е краят на пътя. Всъщност 
усиленият труд започва сега, с 
изпълнението на Плана“.

„Този план е работещ, инова-
тивен и наистина ще финансира 
промяната в България“, каза 
премиерът Кирил Петков. Той 
уточни, че сумата, която страната 
ни може да получи по европей-
ския Механизъм за възстановя-
ване и устойчивост в размер на  
6,3 млрд. евро, се равнява на 10% 
от брутния вътрешен продукт 
(БВП) на България.

В оценката на ЕК се констати-
ра, че Планът на България пос-
вещава 59% от общия размер на 
отпуснатите средства за мерки в 
подкрепа на целите в областта на 
климата. Това включва значител-
ни инвестиции за ускоряване на 
декарбонизацията на енергийния 
сектор, утрояване производство-
то на електроенергия от възоб-
новяеми източници до 2026 г., 
изграждане на голям капацитет 
за съхранение на електроенер-
гия, намаляване емисиите на 
парникови газове от енергийния 
сектор с 40% до 2025 г. и опре-
деляне на рамка за постепенното 
премахване на въглищата. 

„Това е увеличаване използва-
нето на възобновяемите енергий-
ни източници и на съхранението 
на енергия — много важна тема. 
Това е реформиране на пазара 
на електроенергия, инвестиции 
в интелигентни мрежи, а всички 
ние знаем колко важно е това 
в настоящите времена. Това 
са инвестиции в увеличаване 
на междусистемните връзки с 
Румъния и Гърция, което също 
е много важно за диверсифици-
ране на енергийните доставки, с 
които разполагаме. Така че вече 
да не бъдем зависими от руските  
въглища, газ и нефт, а да извър-
шим диверсификация с насочва-
не към надеждни доставчици“, 
подчерта Фон дер Лайен.

Планът обхваща също така 

България може да получи 
6,3 млрд. евро
Парите са за изпълняване на мерките от Плана за възстановяване  
и устойчивост и преодоляване на последиците от пандемията

Европейската комисия даде своята положител-
на оценка за Плана за възстановяване и устойчи-
вост на България. Председателят на ЕК Урсула 
фон дер Лайен дойде у нас, за да я връчи лично на 
премиера Кирил Петков. Положителната оценка 
е важна стъпка, която създава условия до края на 
2026 г. ЕС да отпусне 6,3 млрд. евро под формата 
на безвъзмездни средства по линия на Механизма 
за възстановяване и устойчивост. Финансирането 
ще подпомогне изпълнението на мерките за инвес-
тиции и реформи, очертани в Плана на България за 
възстановяване и устойчивост, за да може Бълга-
рия успешно да преодолее последиците от панде-
мията от COVID-19.

подкрепа за саниране на сград-
ния фонд с цел повишаване на 
енергийната ефективност, както 
и целенасочени реформи за улес-
няване на такива инвестиции. 
Насърчава се и устойчивият 
транспорт. Мерките в областта 
на управлението на водите и 
опазването и възстановяването 
на биологичното разнообразие 
също ще бъдат от ключово зна-
чение в контекста на целите на 
екологичния преход.

26% от общия размер на сред-
ствата в Плана на България се 
отделят за мерки в подкрепа на 
цифровия преход. Това включва 
инвестиции в цифрова свърза-
ност, цифрови умения, цифро-
визация на публичната адми-
нистрация и на предприятията, 
както и цифровизация на транс-
портния и енергийния сектор. 
Подкрепата за разгръщането на 
широколентова инфраструктура 
в цялата страна ще спомогне за 
преодоляване на цифровото раз-
деление и ще даде възможност 
за по-добър достъп до онлайн 
услуги.

„Почти 

450 млн. евро  
ще бъдат насочени 
към придобиването 

от българските 
студенти 

и българските работници на 
необходимите цифрови умения 
за работните места на бъдеще-
то. По този начин българският 
план съчетава инвестиции за 
екологичния и цифровия преход 
с реформи на структурните пре-
дизвикателства, пред които сме 
изправени“, каза още председа-
телят на ЕК.

Според ЕК планът на България 
включва широк набор от взаим-
но подсилващи се реформи и 
инвестиции, които допринасят 
за ефективното справяне с всич-
ки или със значителна част от 
икономическите и социалните 
предизвикателства, очертани в 
специфичните за държавата пре-
поръки, отправени към България. 
Той съдържа всеобхватни мерки 
за борба с корупцията, включи-
телно реформи за гарантиране 
на отчетността и наказателната 
отговорност на главния проку-
рор, укрепване на институциите 
за борба с корупцията и повиша-

В областта на образованието 
имаме амбициозна програма за из-
граждането на над 2000 STEM ка-
бинети в училищата, които ще по-
могнат на учениците и на децата 
от малки да виждат нещата визу-
ално, да работят на практика и с 
ръцете си, а не само да наизустя-
ват формули. Така ще им е по-лесно 
да припознаят някаква професия 
от тези, в които има дефицит и 
в България, и в Европа. Фокусът е 
върху инженерните науки и здравеопазването, а уменията за 
тях се усвояват в тези кабинети. 

След това в университетите ще бъдат изградени из-
следователски институти, в които да има лаборатории за 
развиване на научна дейност, а получените резултати да се 
публикуват в научните списания. Надяваме се така българ-
ските университети да станат разпознаваеми и да привли-
чат отлични студенти от цял свят. Изграждането на изсле-
дователски институти е реформа във висшето образование, 
защото там е важно дали и как точно обвързваме тяхното 
финансиране с броя студенти и с научните постижения.

Цветан Кюланов –  
ръководител на Представителството  
на ЕК в България, пред „Аз-буки“:

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен лично връчи на премиера Кирил Петков одобрения  
План за възстановяване и устойчивост на България 

ване на прозрачността и конку-
ренцията в областта на общест-
вените поръчки, както и реформа 
за подобряване управлението на 
държавните предприятия. Пла-
нът включва също така реформи 
и инвестиции за насърчаване 
на социалното приобщаване, 
по-специално чрез укрепване на 
пригодността и обхвата на схе-
мата за минимален доход, чрез 

подобряване  
предоставянето  

на заетост 

и социални услуги и тяхната 
интеграция, чрез модернизиране 
на дългосрочните грижи и чрез 
подкрепа за секторите на култу-
рата и творчеството.

Планът на България включва 
мерки за модернизиране на 
болниците и медицинските за-
ведения, създаване на система за 
въздушен транспорт за спешна 
помощ, изграждане на амбула-
торни отделения в отдалечени 
райони и райони с недостатъчно 
обслужване и за справяне с не-
достига на здравни специалисти 
в цялата страна.

В плана на България се пред-
лагат проекти във всички седем 
европейски водещи области. 
Това са конкретни инвести-
ционни проекти, насочени към 
общи за всички държави членки 
въпроси в области, които създа-
ват работни места и растеж и са 
необходими за екологичния и 
цифровия преход.

Например България предло-
жи програма на стойност 924 
млн. евро за саниране на част-
ни и обществени сгради с цел 
подобряване на енергийните 
им характеристики. Това ще 
намали търсенето на първична 
енергия в страната, ще ограничи 
разхищението на енергия, ще 
намали въглеродните емисии, 
като същевременно ще осигури 
положителни социални, здрав-
ни и екологични последици. В 

подкрепа на цифровия преход  
297 млн. евро ще бъдат инвестира-
ни в цифровизацията на публич-
ната администрация, а 270 млн.  
евро ще бъдат инвестирани в 
широкомащабното разгръщане 
на цифрова инфраструктура, 
като по този начин ще се увеличи 
покритието на мрежите с много 
голям капацитет в цялата страна, 
включително в селските и слабо 
населените райони.

„Следващата стъпка е Планът 
за възстановяване и устойчивост 
на България да бъде одобрен и 
от Съвета на Европейския съюз 
– информира ръководителят 
на Представителството на ЕК 
в България Цветан Кюланов. – 
След това в рамките на около 
два месеца представители на 
ЕК и българските власти ще 
уточняват общи правила, по 
които да се оценява прогресът по 
изпълнението на набелязаните в 

него мерки. Това е важно, защото 
държавата изпълнява инвести-
ции и реформи, за които след 
това ще получава предварително 
договореното плащане. Когато 
бъде изпълнена първата част от 
плана, ще изпратим искане за 
плащане от ЕК, което се очаква 
да стане през третото тримесе-
чие. Най-вероятно е България 
да има едно плащане през тази 
година, което да е в рамките на 
20% от целия план. От 2023 г. ще 
имаме право на две искания за 
плащане годишно.

Ако ЕК прецени, че част от 
мерките в дадена сфера не са 
изпълнени, може да направи 
частично плащане. Срокът за 
изпълнението им е 6 месеца и ако 
това не бъде направено, парите 
за тях няма да бъдат получени.  
В случай че някоя реформа от пла-
на на България бъде отменена, то 
тя няма да бъде платена.“ 
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● Национален календар за изяви  
по интереси на децата  
и учениците

● Национален спортен календар

Медиен партньор – Национално издателство „Аз-буки“

Общо 106 са инициативите в национален и в меж-
дународен план, включени в Националния календар 
за изяви по интереси на децата и учениците и в 
Националния спортен календар на МОН за учебната 
2021/2022 г.  

Традиционно в. „Аз-буки“ публикува информация за 
пъстрата палитра от извънучилищни и извънкласни 
дейности, които са любими за младите хора. 

Участници на различна възраст завладяват сцената в тридневния фолклорен конкурс

Стела Петрова (НУИ 
„Добри Христов“ 
– Варна) и Нико-
ла Делев (2. СУ 
„Проф. Никола 
Маринов“) са от-

личени с приза на Национал-
ния дворец на децата на XXVII 
национален детски фолклорен 
конкурс „Диньо Маринов“. Ор-
ганизатор на проявата е ЦПЛР 
– ОДК, Варна. Форумът се про-
вежда с финансовата подкрепа на 
Община Варна и под патронажа 
на кмета на морския град. Кон-
курсът е включен в Националния 
календар на МОН за изяви по 
интереси на деца и ученици и в 
Програмата с мерки за закрила на 
деца с изявени дарби.

Журито с председател Димитър 
Христов – диригент на народен 
оркестър при БНР и преподавател 
в Националната музикална акаде-
мия, оценява в трите конкурсни 
дни изпълненията на над 250 
участници в Младежкия дом – 
Варна: певци, инструменталисти, 
камерни вокални и инструмен-
тални групи, народни хорове, 
оркестри и ансамбли.

Специалната награда на кмета 
на Варна получава група „Каба 
гайди“ (НУИ „Добри Христов“ 
– Варна). Директорката на ЦПЛР 
– ОДК, Варна, Монка Николова 
връчва приза на Центъра – гайда, 
на Славомир Петров (НУИ „До-
бри Христов“). Специална награ-
да – гъдулка, от члена на журито 
Ангел Добрев получава Ивайло 
Марков (ОУ „Георги Бенковски“ 
– с. Черни Вит). Специална на-
града на БНР – участие в концерт 
с Оркестъра за народна музика – 
София, е присъдена на Божидар 
Маринов (НУИ „Добри Хри-
стов“). Призът на Радио Варна  
– запис, е за Иван Йорданов и 
Павел Лазаров (НУИ „Добри 
Христов“).

Наградата „Сборник северняш-
ки песни“ е за Емил Младенов 
(СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – 
Пордим). Специалната награда на 
журито – сборник „Малка книга 
за кавалджиите в България“, 
отива при Алишан Апостолов 
(Пордим). Наградата за най-до-
бър съпровод получава Росица 
Илиева (Търговище).

С приз за най-добър музикален 
педагог са отличени Женя Рай-
чева (НУИ „Добри Христов“),  
Алексей Енчев (НУИ „Добри 
Христов“), Борислава Симеонова 
(СУ „Св.св. Кирил и Методий“ 
– Пордим), Ваня Друмева (НУИ 
„Добри Христов“), Красимир 
Калинков (СУ „Св.св. Кирил и 
Методий“ – Пордим), Констан-
тин Фиданчев (144. СУ – София) 
и Недко Царев (НУИ „Добри 
Христов“).

Специалната награда на жури-
то за изключително майсторско 
изпълнение на гайда заслужават 

Павел Лазаров, Иван Йорданов и 
Божидар Маринов (НУИ „Добри 
Христов“).

В раздела за индивидуални 
изпълнители на народно пеене на 
първо място в първа група – I – IV 
клас, в категорията за училища 
по културата, по изкуствата или с 
профилирано обучение по музика 
е класирана Паулина Георгиева 
(НУИ „Добри Христов“). В гру-
пата V – VII клас победител е Ра-
лица Генчева (НУИ „Добри Хрис- 
тов“). При учениците от VIII – X 
клас първа е Габриела Галориева 
(СУ „Св.св. Кирил и Методий“ 
–  Пордим). В групата XI – XII 
клас начело е Калина Петрушева 
(НУИ „Добри Христов“).

В първа група на категорията 
за общообразователни училища, 
читалища и извънучилищни шко-
ли победител е Дарина-Наталия 
Янева (школа по народно пеене 
„Фолклорна магия“ – Варна). 
Във втора група първа е Селин 
Зюлбей (ЦМДИ – Търговище). 
В трета група печели Надежда 
Паскалева (СУ „Св. Климент 
Охридски“ – Дългопол). При 
най-големите начело е Анита 
Стойчева (ЦМДИ – Търговище).

В надпреварата за изпълнения 
на гайда победител в първа група 
на I категория e Кирил Йорданов 
(НУИ „Добри Христов“). Във 
втора група начело е Славомир 
Петров (НУИ „Добри Христов“), 
а в трета – Даниел Колев (НУИ 
„Добри Христов“). В групата  
XI – XII клас първи е Стефан 
Димов (НУИ „Добри Христов“). 

Във втора категория победител 
в първа група е Диян Михалев 
(СУ „Св. Климент Охридски“ – 
Аксаково). Във втора група първо 
място не се присъжда, а второто 
е за Теодора Бонева (СУ „Любен 
Каравелов“ – Добрич). Първи в 
трета група е Стелиян Василев 

(НЧ „Искра 1909“ – с. Константи-
ново). И в четвърта група не е обя-
вен победител, като на второ място 
е класиран Кристиян Калев (НЧ 
„Искра 1909“ – с. Константиново).

При изпълнителите на гъдулка 
в първа група на I категория е 
присъдено само второ място за 
Дарина-Наталия Янева (НУИ 
„Добри Христов“). Във втора 
група печели Кристиян Нико-
лов (НУИ „Добри Христов“), в 
трета – Антония Гъркова (НУИ 
„Панайот Пипков“ – Плевен), и 
в четвърта – Давид Каменчов 
(НУИ „Добри Христов“). Във 
II категория победител в първа 
група е Стефани Митева (Со-
фия). В останалите групи няма 
класиране. 

Най-добър в изпълнението 
на тамбура в първа група на I 
категория е Калоян Митков (144. 
СУ – София). Във втора група 
печели Боян Димитров (144. СУ 
– София), в трета – Александра 
Атанасова (НУИ „Добри Хрис- 
тов“), и в четвърта – Велиян Иво 
Господинов (144. СУ). В първа 
група на II категория начело е 
Даниел Донев (ОУ „Антон Стра-
шимиров“ – Варна). Първа във 
втора група е Джемиле Горелска 
(ОУ „Виделина“ – с. Сейдол).  
В другите две групи няма награди.

При изпълнителите на кавал 
победител в първа група на I ка-
тегория е Мирослав Янев (НУИ 
„Добри Христов“). Във втора 
група печели Божидар Димитров 
(НУИ „Добри Христов“), в трета 
– Томас Цакирис (НУИ „Добри 
Христов“), и в четвърта – Алишан 
Апостолов (СУ „Св.св. Кирил и 
Методий“ – Пордим). В първа 
група на втора категория наче-
ло е Александър Николов (ОУ 
„Антон Страшимиров“ – Варна). 
Първи във втора група е Божидар 
Иванов (ОУ „Георги Бенковски“ –  
с. Черни Вит). В останалите две 
групи няма присъдени награди.

В раздела „Народни оркестри“ 
победител в групата I – VII клас 
на I категория е Гайдарски оркес-

тър при НУИ „Добри Христов“ 
– Варна, с ръководител Алексей 
Енчев. В групата VIII – XII клас 
печели Народен оркестър при НУИ 
„Добри Христов“ – Варна. В първа 
група на II категория първото място 
е за школата за народни инстру-
менти „Потомци“ – Лясковец. Във 
втора група няма награди.

В раздел „Народни хорове“ 
в първа група на I категория е 
присъдена само поощрителна 
награда на Детския народен хор 
при СУХНИ „Константин Пре-
славски“ – Варна.

В раздел „Музикални ансам-
бли“ победител в първа група на 
I категория е Детският вокален ан-
самбъл при СУХНИ „Константин 
Преславски“ – Варна. Във втора 
група печели Фолклорният ансам-
бъл при НУИ „Добри Христов“. 
Във втора категория няма награди.

В раздел „Камерни вокални 
групи“ във втора група начело е 
вокално трио „Пордим“ при СУ 
„Св.св Кирил и Методий“ –  Пор-
дим. Победител в първа група във 
II категория е детската фолклорна 
студия „Неранза“ при НЧ „Елин 
Пелин 1977“ – Варна. Във втора 
група първото място е за камерна 
група „Шарено герданче“ при 
ЦМДИ – Търговище.

В раздел „Камерни инстру-
ментални групи“ победител в 
първа група на I категория е 
Тамбурашката камерна група при 
144. СУ – София. Във втора група 
печели трио „Гайдари“ при НУИ 
„Добри Христов“. В първа група 
на II категория първото място е 
за „Весели струни“ (ОУ „Георги 
Бенковски“ – с. Черни Вит), а във 
втора – за „Гайдуница“ („Св. св. 
Кирил и Методий“ – Пордим).

От Националното сдружение 
на сираците в България осигуря-
ват за всички участници лаком-
ства и минерални води. Сдруже-
нието подкрепя и участието на 27 
деца от град Пордим, като поема 
пътните и разходите по престоя 
им във Варна, съобщават орга-
низаторите. 

Магията  
на музиката
250 участници събира 
детският фолклорен конкурс 
„Диньо Маринов“
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УЧИЛИЩЕ В МУЗЕЯ

Антоанета НАЙДЕНОВА
  

Как да стигнат по въз-
можно най-краткия 
път до къщата музей 
„Любен Каравелов“ 
в Копривщица и там 
да открият какво е 

наименованието на земеделското 
оръдие за вършитба на зърнени 
култури и от какъв материал е на-
правено, както и за какво е служила 
ортамата. Това е само първата цел 
от изследователската задача, поста-
вена на учениците от иновативното 
ОУ „Св. Иван Рилски“ в Хасково и 
неиновативното ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ в с. Антон, които са 
партньори на СУ „Любен Караве-
лов“ в Копривщица. 

„Работим активно по различни 
поводи с всичките 8 музея на те-
риторията на Копривщица – 6 са 
под шапката на Дирекцията на му-
зеите, както и Живият музей, има 
и един частен. Правим изнесени 
открити уроци в тях, участваме в 
тържествата, които организират – 
разказва директорът на СУ „Любен 
Каравелов“ в Копривщица Мари-
яна Цолова. – Последната изява е 
по НП „Иновации в действие“ на 
МОН. Колегите, с които сме парт-
ньори от училищата в Хасково и  
с. Антон, бяха тук със свои уче-
ници. В продължение на два дни 
участваха в бинарен урок и се 
превърнаха в изследователи. Въ-
оръжени с карта на Копривщица, 
те трябваше да търсят различни 
предмети, свързани с традицион-
ните за града занаяти.“

Учениците от VI клас на учи-
лището домакин в Копривщица 
изнесоха бинарен урок „Радини 
вълнения“ по едноименната глава 
от романа на Иван Вазов „Под 

Парламентарната комисия по образованието и науката 
учреди през 2019 г. награда в конкурса „Училището в 
музея, музеят в училището“. По-късно прекрасната ини-

циатива прерасна и в Национална програма на МОН – „Осигу-
ряване на съвременна образователна среда“. 

Национално издателство „Аз-буки“ реализира специален 
проект „Училище в музея“, в рамките на който ученици от ня-
колко столични училища се включиха в занимателни уроци в 
класните стаи и в музейните зали.

„Училището в музея, музеят в училището“ обхваща все по-
вече културни и образователни институции в цялата страна. 
Идеята е учебните занятия и извънкласните форми да се про-
веждат в музеи, в галерии и библиотеки. Няма как да говорим 
за модерно образование, без да дадем възможност на децата 
да учат чрез преживяване, чрез практики и игри. Именно това 
прави знанията трайни. 

В своята специална рубрика „Аз-буки“ представя опита на 
училища и музеи, включили се в прекрасната инициатива.

Ученици стават 
изследователи
Гостите от Хасково и с. Антон издирват предмети от 
традиционни за Копривщица занаяти и сами правят плъсти

Ученици 
 от Хасково 

и с. Антон се 
потопиха в 

атмосферата 
на старите 

българи  
в музеите на 
Копривщица

игото“. Той комбинира целите на 
два учебни предмета – български 
език и литература и история и 
цивилизации. Проведе се в музей с 
подходяща обстановка – в сградата 
на Старото училище „Св. св. Кирил 
и Методий“, което е първото класно 
училище, организирано от Найден 
Геров. 

Урокът е изнесен под формата 
на театрална постановка, като ос-
новният текст на произведението 
е перифразиран така, че в него 
да се вмъкнат основни моменти 
от средновековната българска 
история. Учениците са облечени в 
подходящи за историческия период 
костюми и носии, за да се потопят 
в атмосферата от романа на Вазов. 
Бинарният урок е подготвен от 
Мария Мухова – учител по история 
и цивилизации, и Дияна Георгиева 
– учител по български език и лите-
ратура в СУ „Любен Каравелов“ в 
Копривщица.

Изследователската задача също 
е изнесен урок в различни музеи.  
В него се включиха ученици от IV, 
VI и VII клас от Копривщица, Хас- 
ково и с. Антон. Целта е учениците 

да изследват предмети, свързани 
със стопанството на възрожденски-
те българи. Те трябва да открият 
и научат старите наименования 
на предметите, които са били или 
оръдия на труда или плод на този 
труд. Да обогатят своите познания 
по история и български език и да 
извличат информация от теренни 
изследвания.

„Децата бяха разделени на две 
групи. Едната обикаляше из музе-
ите, а другата трябваше да направи 
проучването и да открие предмети-
те в интернет – обяснява Марияна 
Цолова. – Учениците, които пра-
виха дистанционно проучване, не 
успяха да открият всички обекти в 
онлайн пространството. Например 
не можаха да намерят, че ортамата 
е дебело въже, което се е ползва-
ло за конските впрягове. Така те 
сами стигнаха до извода, че човек 
трябва да извлича информация от 
различни източници, да я сравнява 
и доказва.“

Изследователската задача включ-
ва учениците първо да открият раз-
лични предмети, използвани от въз-
рожденските българи, и след това 

да ги разпределят според тяхното 
предназначение  – дали са продукт 
на занаяти, или са употребявани в 
селското стопанство, съответно за 
земеделие или животновъдство. 

Част от първата им задача е в 
къщата музей „Любен Каравелов“ 
да открият и как се нарича съдът, 
в който старите копривщенци са 
приготвяли своя деликатес – коп-
ривщенските луканки. След това 
трябва по възможно най-краткия 
път да стигнат до къщата музей 
„Тодор Каблешков“, където да 
открият от какво е направен съдът, 
от който Каблешкови са пиели 
вино. Да научат какво представ- 
лява предметът бешик и от какъв 
материал е направен. Каква е 
уникалната украса на тавана на 
втория етаж в къщата музей „Тодор 
Каблешков“. Как се нарича уредът, 
на който са прели вълна старите 
копривщенки. И по какъв начин 
са се справяли с дребните гризачи, 
като мишки и плъхове, в дома на 
Каблешкови. 

Третата им цел е да стигнат по 
най-краткия път до музея „Лютова 
къща“ и да открият по какъв начин 

са ароматизирали дома си Лютови. 
Какво представлява хромелът и от 
какъв материал е направен. Какво 
представлява кенето и какво е 
особеното при неговата изработка. 
Как се нарича нетъканият вълнен 
килим, който е служил като постеля 
за спане на пода. 

Четвъртата им задача е да стиг-
нат възможно най-бързо до сгра-
дата на Старото училище „Св. св. 
Кирил и Методий“, да открият на 
какъв уред са изработвали платната 
си старите българи и от какъв мате-
риал е изработен той.  

„Така нашите гости научиха, че 
кенето е специална шита дантела, 
която се прави с игла на основа от 
конски косми, които ѝ придават 
здравина и еластичност. Разбраха, 
че плъстите са нетъкани килими, 
които се изработват по специална 
технология. И накрая изработиха и 
оцветиха сами своя плъст, която си 
отнесоха вкъщи“, казва Марияна 
Цолова. И добавя, че на децата им 
е било много интересно, защото са 
се запознали със занаяти, които ги 
няма в цяла България, а са типични 
за Копривщица.

С изложба, космически ателиета и дегустация на космиче-
ска храна посрещна своите посетители Националният воен-
ноисторически музей този уикенд по повод Международния 
ден на авиацията и космонавтиката. 

Децата се запознаха отблизо с планетите на атрактивна кос-
мическа инсталация и се превръщаха в истински космонавти, 
облечени в костюми за пътешествие из Слънчевата система. 

Учени от Института по криобиология и хранителни 
технологии разказаха как се прави космическата храна и 
как трудът на нашите изследователи отваря възможности 
за полети до Марс. А тридесет от най-големите почитатели 
на космическите приключения успяха лично да опитат ли-
офилизирана храна.

Галактическите навигатори от Военноисторическия музей 
посрещаха всички деца, които мечтаят да се докоснат до 
звездите, и им помогнаха да направят сами съзвездие и да 
създадат свой собствен музей на Космоса. 

През космическия уикенд гостите на Музея имаха възмож-
ността да разгледат фотоизложбата „България и Космосът“, 
която представя българския принос в проучването на Все-
лената. Те се запознаха с моменти от работата на двамата 
български космонавти Георги Иванов и Александър Алек-
сандров и с любопитните разработки на българските учени, 
които улесняват живота в Космоса. 

Направи сам 
съзвездие С междузвездно кулинарно пар-

ти отбеляза Деня на авиацията и 
космонавтиката Националният по-
литехнически музей (НПТМ). То се 
проведе в залата, където в момента 
са изложени над 100 Lego Star Wars 
модела. Някои от посетителите дой-
доха с тематичен костюм на герой 
от популярната междузвездна сага. 

Любимата храна на космонавти и 
астронавти представиха пред децата 
и техните родители ас. д-р Николай 
Солаков и ас. д-р Камелия Логинов-
ска от Института по криобиология и 
хранителни технологии (ИКХТ) към 
Селскостопанската академия. Те раз-
казаха и как се произвеждат техните 
храни. По-любопитните посетители 
опитаха част от космическото меню. 

След САЩ и Русия, България е 
третата в света страна, произвеж-
даща лиофилизирани храни, използ-
вани в ситуации, в които човешкото 
тяло трябва да устои на екстремни 
изпитания – космически полети, 
продължителни експедиции, тежки 

заболявания.
В специалната витрина са пред-

ставени още уреди и апаратура, 
създадени от български учени, из-
ползвани в различни научни косми-
чески програми и истински полети. 

Интерес предизвика и моделът на 
космическата оранжерия. 

„Кулинарното парти“ е част от 
инициативите, свързани с отбе-
лязването на 65-ата годишнина от 
основаването на НПТМ. 

Галактическо кулинарно парти

Феновете на „Междузвездни войни“ опитаха различни храни, 
които са част от менюто на космонавтите
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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” (библиотеката), 
ул. „Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73.

Абонирайте се  
В РЕДАКЦИЯТА  
с отстъпка

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

тел.: 02/425 0470; 
azbuki@mon.bg

АБОНАМЕНТ

2022

Брой 48 (1550) 2 – 8 декември 2021 г. Година XXX. Под името „Аз-буки“ вестникът излиза от 10 април 1991 г.   Цена 1,50 лв.

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

®

Вестникът е правоприемник  
на първото официално издание  
на Министерството на просвещението -  
„Училищен преглед” - 1896 г.

Европа се нуждае от 
повече жени в науката, 
посочва нов доклад  
на Еврокомисията

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

Днес в броя

Н
а 

ст
р.

 1
9

Изследователят Петър Стефанов, 
организатор на  Експерименталната 
лаборатория по карстология  
към БАН, разказва за тайните  
на карста, който е и уникална 
природна лаборатория с оригинални 
подземни кабинети – пещерите
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Акад. Николай Денков, министър  
на образованието и науката: Големият 
проблем е, че сме бавни в реакциите 
към промените, които се случват около 
нас. Свързани са с инспектирането, 
атестирането, с това как ще се 
оценява добавената стойност

Българска академия на науките
www.bas.bg

По-модерни  
и по-иновативни
Национални програми увеличават обхвата  
и финансирането си

Министерският съвет одобри допълни-
телно 2 088 222 лева за подкрепа на инова-
циите в образованието и модернизацията 
на материалната база на училища. От тях 
1 682 170 лева се отпускат по Национал-
на програма „Иновации в действие“ за 
популяризиране и мултиплициране на 
добри иновации между образователните 
институции. Всяко иновативно училище 
сключва по два договора с други училища 
за взаимна мобилност. 

Общо 261 общински и 6 частни училища 
ще получат по 3710 лева за изпълнение на 
съвместни дейности. Други 263 общински и 
3 частни училища, които не са иновативни, 
имат сключен по един договор. Техните па-
кети са на стойност 2600 лева. Съвместната 

работа между училищата спомага за обмен 
на добри практики и идеи за провокиране 
на иновациите в образователния процес.

Правителството одобри и 406 052 лева 
по НП „Професионално образование и 
обучение“. Средствата се предоставят за 
14 общински професионални гимназии и 
средни училища за окончателни плащания 
по проекти за ремонт. С модернизирането 
на сградите учениците ще имат възмож-
ност да работят с най-новото техническо 
оборудване и да придобият професионални 
компетентности в реални трудови условия.

Правителството одобри и 6 058 630 лева 
за пристрояване, реконструкция и изграж-
дане на нови сгради на детски градини и 
учебни корпуси в училища. Средствата са 

за 31 училища и детски градини.
Общо 21 общини ще получат 6 051 121 

лева за финансиране на дейности в общин-
ски училища и детски градини. Останалите 
7509 лева са за подобряване материалната 
среда на Неврокопската професионална 
гимназия „Димитър Талев“ в община Гоце 
Делчев.

С одобрените средства ще се обезпечат 
дейности по Програмата за изграждане, 
пристрояване, надстрояване и реконструк-
ция на детски ясли, детски градини и учи-
лища 2020 – 2022 г. Изграждането на нови 
учебни сгради и корпуси ще съдейства и 
за организирането на едносменен режим 
на обучение в училище.

На стр. 3

Талантливите деца от трета група на ДГ „Пролет“ в Севлиево, под ръководството на музикалния ръководител 
Цветина Маринова, изпратиха с танци есента. „Децата ни са изключително талантливи. С четвърта група 

подготвяме програма за Коледните празници. „Сцена“ ще бъде нашият битов кабинет“, радва се на успехите  
на децата и на колегите си педагози директорката Виолета Василева
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Подкрепа
А

Младите учители имат нужда 
от подкрепа, за да останат в профе-
сията. Това е най-важният извод от 
проучване на Световната банка по 
поръчка на МОН. В."Аз-буки" го прави 
от години с рубриката Verba magistri.

Стряскащо звучат данните, 
че през 2016 г. едва около 10% от 
новоназначените в системата са 
останали в професията. Оттогава 
започва плавното повишаване на 
заплатите в сектора и резулта-
тът е, че през 2019 г. отпадналите 
преподаватели след първата година 
вече са 23%. Според авторите на из-
следването обаче този ефект може 
да е временен, ако не се вземат 
допълнителни марки за задържане на 
специалистите.

Защо младите учители не се 
задържат в професията? Причини-
те са най-различни – може да не са 
добре приети в училището, може 
да се сблъскват с много предиз-
викателства, за които не са били 
подготвени във висшето училище, 
да не знаят как се преподава на 
деца, които не говорят български и 
т.н. Коронавирусът допълнително 
усложнява положението. 

Сред краткосрочните мерки, 
предложени от Световната банка, е 
програма за въвеждане на начина-
ещи преподаватели в учителска-
та професия, предшествана от 
обучение на учителите наставници, 
както и постоянно повишаване  
на квалификацията им. 

Звучи чудесно, но за да не се 
получи поредното изливане на пари 
и раздаване на кредити на калпак 
без резултат, е необходим сериозен 
контрол. На входа и на изхода. От 
програмите, по които се подготвят 
учителите, мине се през фирмите, 
които организират квалифика-
ционните курсове, и се стигне до 
проверката в клас – прилага ли се на-
ученото от учителите в часовете 
и повишили ли са се знанията на тех-
ните ученици. Иначе ще продължи 
преливането от пусто в празно. Така 
че, да заложим на подкрепа за млади-
те учители, съчетана с контрол.

збучни 
истини

Антоанета НАЙДЕНОВА

3% от цената –
при ТРИ 

и повече издания

5% от цената –
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и повече издания

15% от цената –
за ПЪЛЕН комплект 

от изданията

www.azbuki.bg
www.azbuki.eu

 Изданията на „Аз-буки“ Цена  
за година

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  
„Обучение по природни науки  

и върхови технологии
53 лв.

Научно списание  
„Чуждоезиково обучение“ 39 лв.

И
зображения на Светите 
братя върху ордени, медали, 
училищни знамена, монети, 
банкноти, пощенски мар-
ки (включително и една от 
Мозамбик), както и снимки 
на техни паметници в раз-
лични държави са събрани 
в двуезичния албум „Кирил 
и Методий. Образи. Памет. 
Идентичност“. Изданието  
представиха Кирило-Мето-
диевският научен център 
към БАН и Държавният кул-
турен институт към минис-
търа на външните работи по 
повод празника Успение на св. 
Методий. То е изготвено от 
проф. д-р Веселка Желязкова 
и доц. д-р Десислава Найде-
нова от Центъра в рамките 
на ННП „Културно-историче-
ско наследство, национална 
памет и обществено разви-
тие“.

Учените от Центъра 
правят науката достъпна за 
поколенията, отбеляза при 
представянето на албума 
научният секретар на БАН 
в направление „Културно-
историческо наследство и 

културна идентичност“ доц. 
Елка Трайкова. Изданието е 
обявено за най-важно науч-
но-приложно постижение на 
Центъра за 2021 година. То е 
много ценно, защото създава 
мост между поколенията и 
културите, събирайки в уни-
кален албум каноничното и 
светското в изображенията 

на Светите братя.
Албумът прави достояние 

на българската и европей-
ската публика непроучвани 
досега светски изображения 
на двамата братя – образци 
на фалеристиката (военните 
отличия), нумизматиката, 
филателията, вексилология-
та (науката за знамената). 

Много са интересни и знаме-
ната на Македоно-одринското 
опълчение с изображения на 
Кирил и Методий. Репродуци-
раните в албума артефакти  
имат специално място в „кул-
турата на паметта“, подчер-
тава проф. Славия Бърлиева 
– заместник-директор на Цен-
търа. Те са свидетелство за 
културната политика на раз-
лични държави в процеса на 
формиране на колективната 
идентичност. Тяхното посла-
ние отразява променящите 
се мотиви в интерпретация-
та на Кирило-Методиевото 
дело в дългия хронологически 
отрязък от средата на XIX в. 
до наши дни в един огромен ге-
ографски ареал – от Европа до 
Югоизточна Африка и Север-
на Америка. Изданието още 
веднъж показва кириломето-
диевската традиция като ос-
новен стълб на националната 
идентичност на българите и 
на други европейски народи, 
превърнала се в символ на ди-
алога и разбирателството в 
обединена Европа.

ова техника може да даде възможност на робот 
да обработва меки предмети като тесто за пица 
например. За робот работата с тесто е трудна, 
защото формата му може да се промени по много 
начини, които са трудни за представяне с урав-
нение. Създаването на форми от тесто изисква 
и множество стъпки и използване на набор от ин-
струменти. За робота е особено трудно да усвои 
обработка с дълга последователност от стъпки, 
при които има много възможни избори.

Изследователи от Масачузетския технологи-
чен институт, Университета „Карнеги Мелън“ и 
Калифорнийския университет в Сан Диего измис-
лят по-добър начин. Те създават рамка на робо-
тизирана система за обработка, която използва 
двуетапен процес на обучение и може да позволи 
на робот да изпълнява сложни задачи за продължи-
телна манипулация на тесто. Алгоритъм „учител“ 
решава всяка стъпка, която роботът трябва да 
предприеме, за да изпълни задачата. След това 
чрез модел на машинно обучение подготвя „уче-
ник“, който усвоява абстрактни идеи за това кога 
и как да изпълни всяко умение, от което се нуждае 
по време на задачата, като например как да из-
ползва точилка, докато изпълни цялата задача.

Според изследователите методът, който те 
наричат   DiffSkill, може да изпълнява сложни мани-
пулационни задачи в симулации, като рязане и раз-
стилане на тесто, и той превъзхожда други мето-
ди за машинно обучение.   DiffSkill може да се приложи 
и в други дейности.

З

Обучават 
робот как  
да прави пица

амръзналата луна на Юпитер – Европа, има подпочвен 
океан, чиято вода е топла, солена и с подходяща за живот 
химия. Ново изследване показва, че луната черпи кислород 
под ледената покривка, където може да подхранва прости 
форми на живот, пише scitechdaily.com.

НАСА планира да изпрати на Европа сателита Europa 
Clipper. Той ще трябва да проучи състава на океана, за да оп-
редели дали са налице необходимите компоненти за поддър-
жане на живот, да изследва геологията на спътника, както 
и да определи дебелината на ледената покривка и дали има 
вода вътре и под нея.  Europa Clipper ще бъде пуснат през 
октомври 2024 г. и ще достигне Юпитер след 5,5 г., където 
ще извършва проучвания в продължение на 4 г.   

Наличието на кислород е сред най-важните въпроси. Евро-
па има повечето компоненти за поява на живот. Водата е в 
основата, а спътникът на Юпитер има изобилие от вода в 
подземния си океан, повече от океаните на Земята. В него 
има и необходимите химически вещества. Замръзналата 
луна има кислород на повърхността си, който се генерира, 
когато слънчевата светлина и заредените частици от 
Юпитер се удрят в повърхността на Европа. Проблемът е, 
че ледената покривка е бариера между кислорода и океана. 

Според ново изследване, публикувано в сп. Geophysical 
Research Letters, басейни от солена вода в ледената покрив-
ка може да транспортират кислорода от повърхността към 
океана. Учените смятат, че ледената покривка на Европа е 
с дебелина от 15 до 25 км. Проучване от 2011 г. показва, че 
на спътника има огромни езера само на 3 км под леда, кои-
то не са пряко свързани с подземния океан, но могат да се 
оттичат в него. Според учените солените езера могат да 
се смесват с повърхностния кислород и да доставят големи 
количества кислород в по-дълбокия подпочвен океан. Симула-
ция показва как кислородът може да се транспортира през 
леда до солената вода. Проучването сочи, че около 86% от 
кислорода, поет от повърхността на Европа, стига до оке-
ана.

Н

Двуезичен албум за Кирил и Методий

Изследват луната  
на Юпитер за форми 
на живот
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main = do
  input1 <- getLine
  let quantities = read input1 :: [Float]
  
  input2 <- getLine
  let prices = read input2 :: [Float]
  
  let pricesWithVAT  = map calculateVAT prices
  let pricesWithVAT1  = map (\x->x*1.2) prices -- alternatively
 
  let values = zipWith (*) quantities prices
  let totalSum = foldl (+) 0 values

  let valuesWithVAT = zipWith (*) quantities pricesWithVAT
  let totalSumWithVAT = foldl (+) 0 valuesWithVAT
 
  print(values)
  print(totalSum)
  print(totalSum*1.2)

  print(valuesWithVAT)
  print(totalSumWithVAT)

This task presents different basic techniques for data processing based on FPS with the help of 
foldl, map, zipWith and lambda functions.

Problem 3 and 4 are given as a test for individual solving. The students are divided in two groups.
3. Cargo 1
Different by size and count full tanks contain liquid, which should be transported by a 

tanker, which provides a given capacity. Help the team by deciding if it is possible to fit the cargo 
by taking into account the tanker’s capacity. You will receive the capacity (free space as volume 
measure) of the tanker, a list of the diameters, a list of the lengths, and the amount of 
each tank type. If the cargo does fit in the tanker, output “It is possible to carry”, otherwise 
print “The load is too large”.

Solution: https://replit.com/@MuharemMollov/Prisms#main.hs
isPossibleToCarry x y 
  | x <= y =”It is possible to carry”
  | otherwise = “The load is too large”

isPossibleToCarry1 x y =
    if x<=y
    then “It is possible to carry”
    else “The load is too large”

main = do
  input <- getLine
  let tankerVolume = read input :: Float
  input1 <- getLine
  let diameters = read input1 :: [Float]
  input2 <- getLine
  let lenghts = read input2 :: [Float]
  input3 <- getLine
  let tankCounts = read input3 :: [Float]
  let volumes = zipWith(\ d l -> pi / 4 * d * d * l) diameters lenghts
  print(volumes) -- volumes
  let totalVolumes = zipWith(\ a tC -> a * tC) volumes tankCounts
  let totalVolume = foldl (+) 0 totalVolumes
  print(totalVolume)
  print(isPossibleToCarry totalVolume tankerVolume)
  print(isPossibleToCarry1 totalVolume totalVolumes)-- alternatively

Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 1
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Откъс от „Тактики и стратегии  
при превод на термини в български език 

(на фона на руски и сръбски език)“ 

Д-р Радостина Стоянова
Институт за български език  
„Проф. Любомир Андрейчин“ –  
Българска академия на науките
Белградски университет (Сърбия)

Сред теоретичните и практическите проблеми 
на съвременното българско терминознание с особена 
актуалност се откроява проблемът за тактиките и 
стратегиите за превод на научна терминология. 

Понятията стратегия за превод и такти-
ка за превод в съвременната транслатология

В съвременната транслатология теоретичните 
обосновки на понятието стратегия за превод до голяма 
степен са размити (Vitrenko 2008, 3; Kafiskina 2017, 4), 
съответно липсва единна трактовка за него, което се 
обуславя от субективното му възприемане от страна 
на изследователите (Stepina, Selifonova 2015, 378). Редица 
автори отбелязват, че терминът стратегия за превод 
се отнася към най-многозначните терминологични съ-
четания (Alekseyeva 2004, 321; Alekseyeva 2008, 143 – 170; 
Sdobnikov 2011, 165). Освен термина стратегия за превод 
(Alekseyeva 2004, 321; Штанов 2007, 68; Kafiskina 2017: 16,  
Kryukov 1989 и др.), в научната литература се срещат 
и термините стратегия на преводача (Komissarov 1990, 
195 и др.), преводаческа стратегия (Alekseyeva 2004; 
Alekseyeva 2008, 143 – 170 и др.), стратегия на поведение-
то на преводача в процеса на превод (Vitrenko 2008, 3), 
стратегическа линия (Kryukov 1989), тактика за превод 
и др. Както правомерно отбелязва А. Г. Витренко, „всич-
ки тези словосъчетания се употребяват в качеството 
на семантични варианти не само от различни, но поня-
кога и от едни и същи автори“ (Vitrenko 2008, 3). Освен 
това, понякога едни и същи, а не само различни изследо-
ватели влагат в словосъчетанието стратегия за превод 
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Списанието се реферира  
и индексира в Web of Science

Що е то стратегия 
за превод

Research of the efficiency of the proposed methodology.
To gain feedback about the achievements of the students acquiring to the competencies listed in 

the NES and in the curriculum, it was developed a problem set, test, and a practical assignment supported 
by a sample solution.

It is suggested to follow these steps:
Solving the problem following the procedural style.
Using recursion in procedural style wherever it is possible (for description of algorithms, complex 

data structures, etc.).
Substitution of the procedural style with declarative style and usage of pure functions and recursion.
Suggesting a solution which is close to the logical programming.
To achieve that the following sample problems are provided, showing application of the suggested 

algorithm for transforming the solution, based on a procedural style, to a solution, based on the FPS. A 
problem set is prepared to develop the competencies related to FSP (see unit 10 of the learning outcomes 
in the NES), in which they are provided alternative solutions in order to allow easier adaptation of the stu-
dents to the functional paradigm. After presenting and analysing different sample solutions, the students 
receive multiple problems as a test, which require the acquisition of competencies, related to FPS. The last 
part of the check of the level of knowledge of FPS is an assignment in which the students should propose 
practical problems along with the solutions based on FPS.

Research execution
The research consists of 3 main steps: a) Solving problem 1 and 2; b) Test, based on the problems 

3 and 4; and c) Verification of the problem-solving competencies by asking students to propose a practical 
problem and its solution – problems 5 and 6.

The students and their teacher solve problem 1 in 3 ways. The aims are: to show a way to overcome 
the stereotypes of the procedural way of thinking; to observe the solutions: close to the procedural (imper-
ative) programming style, clean functional programming-based solution, and a solution which corresponds 
with the logical programming style.

1. Sum of list elements
Write a program which sums the elements of a list
Solution: https://replit.com/@MuharemMollov/ElegantEmbellishedLead#main.hs
sumElements list totalSum = 
    if null list
    then totalSum
    else sumElements (tail list) (totalSum + (head list))  
sumElements1 totalSum [] = totalSum
sumElements1 totalSum (x:xs) = sumElements1 (totalSum+x) xs

sumElements2 list= foldl (+) 0 list
main = do
  let list = read input::[Integer]
  let result = sumElements 0 list
  print(result)
  let result1 = sumElements1 list
  print(result1)
  let result2 = sumElements2 list 0
  print(result2)

The task implies multiple solutions, the first of which is close to the procedural style of program-
ming and is easily understandable for the students. The second one is closer to the logical programming 
and the last one uses the function foldl. According to the poll, the first way is easier and it looks the 
students are familiar with it. After analysis of the second solution, the students find formal connection 
between the two ways which they remember, understand and eventually apply. The third way uses the 
foldl function which offers built-in construction making the solution much shorter.

Problem 2 shows how to solve a practical problem with the help of foldl, zipWith and map func-
tions. The aim is to gain knowledge about these functions.

2. Receipt
Write a program, which calculates the total the amount of purchases, including VAT. The input 

input for each purchase is its quantity and the unit price without VAT.
Solution: https://replit.com/@MuharemMollov/KasovBon#main.hs
-- receipt
calculateVAT x = x*1.2
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различно съдържание (Vitrenko 2008). С не по-малка нео-
пределеност се отличава и трактовката на понятие-
то тактика за превод (Sdobnikov 2015, 156).

И. С. Алексеева определя стратегията за превод 
като „ред и същност на действията на преводача при 
превод на конкретен текст“ (Alekseyeva 2004, 321). Тя 
разграничава понятията „преводаческа стратегия“ и 
„преводачески действия“. Според нея преводаческите 
действия представляват съвкупност от всички въз-
можни действия за осъществяване на превода, докато 
преводаческата стратегия е „осъзнато избран от пре-
водача алгоритъм на тези действия при превод на един 
конкретен текст (или на група текстове)“ (Alekseyeva 
2004, 322). 

Според В. Н. Комисаров „конкретната стратегия 
на преводача и техническите похвати, използвани от 
него в процеса на превод, до голяма степен зависят 
както от съотношението между изходния и приемащия 
език, така и от характера на решаваната преводаче-
ска задача. В основата на преводаческата стратегия 
лежат редица принципни постановки, от които съзна-
телно или несъзнателно изхожда преводачът. Те изглеж-
дат очевидни, макар и да се реализират по различен 
начин в конкретните условия на преводаческия акт“ 
(Komissarov 1990, 195). Изследователят разглежда прево-
даческата стратегия като „своеобразно преводаческо 
мислене, което лежи в основата на действията на пре-
водача“ (Komissarov 2002, 356), докато други изследова-
тели я определят като планове, насочени към решаване 
на конкретни задачи (Vitrenko 2008).

В транслатологията словосъчетанието страте-
гия за превод се използва и за означаване на общите 
преводачески подходи за превод, за означаване на ме-
тодите, използвани за постигането на целите и фор-
мулирани при избора на самата стратегия за превод, а 
така също и за означаване на конкретните преводаче-
ски похвати. Така Р. К. Миняр-Белоручев отъждествява 
понятието стратегия за превод с методите за превод, 
които според изследователя представляват „целенасо-
чена система от взаимосвързани похвати, отчитащи 
вида на превода и закономерно съществуващите начини 
за превод“ (Min‘yar-Beloruchev 1980, 155). 

В. М. Илюхин, изследвайки стратегиите в син-
хронния превод, разглежда стратегията като „метод 
за изпълнение на преводаческата задача, изразяващ се 
в адекватното предаване от изходния език на езика, 
на който се превежда, на комуникативната интен-
ция на отправителя, като се отчитат културологич-
ните и личностните особености на оратора, базово-
то ниво, езиковата надкатегория и подкатегория“  
(Ilyukhin 2002, 5).

О. В. Кафискина определя понятието стратегия 
за превод като сложно многокомпонентно понятие, в 
центъра на което е целенасоченото когнитивно пове-
дение на преводача, насочено към решаването на ко-
муникативната задача на превода (Kafiskina 2017, 16).  
В съдържанието на понятието авторката също включ-
ва и такива компоненти като методи, техники и пох-
вати за превод, необходими за постигането на репре-
зентативността на превода (Kafiskina 2017, 16).

Н. А. Крюков паралелно като варианти използва 
словосъчетанията стратегия за превод и стратегиче-
ска линия. Под стратегическа линия той има предвид 
„какво трябва да се направи, за да може рецептивният 
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pens while the students are attempting to solve problems. A possible reason is that the students already 
have knowledge in procedural programming, which leads them to intuitively looking for similarities. 
Sometimes they do not realise that these are two different paradigms and often think that the FP is just 
an upgrade of their knowledge. While trying to solve a problem initially they look for solutions closer to 
their familiar style of programming and they are trying to apply their existing knowledge and skills to 
construct a solution.

To solve this problems the authors of this paper recommend to point the similarities and the 
differences between the functional paradigm and the other ones, with which the students are already 
familiar. Another recommendation is to make parallels between solutions using FP and solutions using 
the procedural approach. 

Based on direct observations during the education for the profession “Applied programmer“ in the 
two groups, it is found that there is a “stereotype“ in favour of the procedural paradigm. The students 
seems to have difficulties to construct solutions based on the FP for problems which require functional 
approach. This brings the need to look for approaches to form the competencies for using FPS.

There is a variety of approaches for developing competencies in FPS in the CS education. Generally, 
they can be separated in two groups – comparative approach and practical approach for learning FP.

An example of comparative approaches, which could be point out is the approach of Joosten (Joos-
ten 1993), which proposes comparative analysis of imperative and functional style (Joosten 1993). Banchev 
(Banchev 2017) analyses the effectiveness of the introduction programming courses using different par-
adigms – imperative and procedural using Java and Ruby. Another applied approach is using FP as an 
explanation of the object-oriented paradigm (Kristensen 2001). Thompson (Thompson 1997) suggests an 
approach for problem solving which is valid for both procedural and functional programming languages 
which consists of the following steps: understanding, solution design, coding and reflection. Hanus (Hanus 
1997) proposes generalized model for learning functional and logical programming, using the language 
Curry (Hanus 1995), where the logical programming is considered as an extension of FP (Hanus 
2007). Todorova (Todorova 2010) and Zinoviev seen functional programming based on 𝜆-calculus as natural
subarea of logical programming. Joosten (Joosten 1993) prefers the idea of using FP in the beginning 
of the CS education and shows in that the students are highly motivated and develop higher level 
of algorithmic thinking. Satoshy Egi (Egi 2020) suggests FPS, oriented towards pattern-matching, 
allowing to define not only the most basic data processing functions but more practical mathematical 
algorithms such as Boolean satisfaction problem (or SAT for short) (E𝜆n 2006)10), system of equations and 
so on. Diaconu suggests inductive FP (IFP) for generating modular functional programs and function 
reusage (Diaconu 2020).

Many authors suggest concepts and approaches for learning FP, based on Haskell (Hudak 1989), 
(Hudak 1999), (Davie 1992), (Bird 1998), (Thompson 1993).

To the practical approaches it could be point out the method of gamification, used for the de-
velopment of apps, such as Soccer Fun (Achten 2008), block programming (Poole 2019). M. Fansler 
(Fansler 2015) proposes approach which uses a high-level language to create and manipulate multimedia 
and interactivity to teach FP. Promising results are shown by Chattopadhyay (Chattopadhyay et all 
2018), who proposed learning functional programming through the STEM and STEAM approach in which 
the students are having fun, learn by experience by programming learning robots with the aim to gain 
knowledge, develop skills and competencies.

In the presented article it is chosen an approach, based on comparative analysis and analogies 
between FPS, procedure style and logical programming, taking into consideration the short summary of 
the different educational approaches, the aims, which are listed in the curriculum and the duration of 
teaching FP module.

Aims of the research 
1. To check the acquired knowledge, skills and competencies, integrated in the general com-

petency for FPS of the students regarding their work with practical assignments by the proposed 
comparative approach with the other programming styles and paradigms;

To check how SROL influences the success of the students. 
Research methods
The research uses the following methods: observations, polls with teachers and students, 

tests, result analysis.
Methodological tools
Methodological tools used in this research:
А) Set of problems which help the development of knowledge, skills and competencies related 

to the usage of FPS
B) Software and technological means: hardware, educational software for FP 
C) Cloud technologies for SROL - Google Workspace (G Suite for Education)
Design (phases) of the research
The work is done in parallel of two directions: efficiency of the proposed methodology and the 

influence of SROL over the achievements of the students.
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смисъл, извличан от чуждоезиковия и чуждокултурния комуникант, да се окаже аналогичен 
по своите съществени черти с интенционалния замисъл на автора“ (Kryukov 1989, 159 – 160). 
При това обаче различните изследователи най-често не уточняват какво точно трябва да 
се извърши, за да се постигне тази цел.

А. В. Щанов определя понятието стратегия за превод като „изкуство за водене 
на междуезикова комуникация от комуниканта посредник в лицето на преводача; общ 
план, концепция, идея за превода (преход от изходния текст към текста на превода 
със запазване на комуникативното съдържание), основаваща се на моделиращото прог- 
нозиране, анализа и синтеза на съдържанието на корелативна основа, т.е. по пътя на 
идентификацията и налагането на функционално равнозначни взаимосвързани модели от 
различен порядък на изходния език и езика на превода“ (Shtanov 2007, 68). Същият автор 
разглежда понятието тактика за превод като „технология за приемане на преводаческо 
решение в пределите на идентифицираните модели, попълване на смислообразуващите, 
рамково маркирани модели с корелативно по същност и комуникативно по функция съ-
държание“ (Shtanov 2007, 68).

В. В. Сдобников определя понятието стратегия за превод като: „обща програма за 
осъществяване на преводаческа дейност в условията на определена комуникативна ситуация 
на двуезична комуникация, определяна от специфичните особености на дадената ситуация 
и цел на превод и от своя страна, определяща характера на професионалното поведение на 
преводача в рамките на дадена комуникативна ситуация“ (Sdobnikov 2015, 156). Според него 
тактиката за превод представлява „системно организирана съвкупност от преводачески 
операции, използвани за решаване на определена задача, като се отчита избраната страте-
гия за превод“ (Sdobnikov 2015, 164).

Многообразието на гореизложените трактовки на понятията стратегия за пре-
вод и тактика за превод илюстрират изказаното от редица автори твърдение, че 
строга дефиниция за тях в терминосистемата на транслатологията практически 
липсва. 

В настоящата работа понятието стратегия за превод се разбира в най-широк аспект 
като системно организирана съвкупност от преводачески решения, използвани за попълване 
на терминологичните системи с нови единици.

I. Тактика за максимално точно и пълно предаване на информацията
Една от задачите при превод на термини от езика донор в езика реципиент е да се 

пресъздаде с максимална точност и възможно най-голям обем съдържащата се в изходния 
термин информация. За целта, както отбелязва В. В. Сдобников, най-често използваната 
тактика за превод е „тактиката за максимално точно и пълно предаване на инфор-
мацията“ (получерният шрифт е на В. В. Сдобников) (Sdobnikov 2015, 267). За реализацията 
на тази тактика се прилагат определени преводачески стратегии.

1. Стратегия за използване на междуезикови съответствия или еквивален-
ти 

Стратегията за използване на междуезикови съответствия или еквиваленти се прила-
га в случаите, когато такива съществуват в езика, на който се превежда (Sdobnikov 2015, 267).  
Дадената стратегия е най-разпространена при превод на отдавна навлезли и утвърдили се 
в езика термини и най-често не предизвиква трудности. Например:

англ. reactor core – бълг. активна зона на ядрения реактор – рус. активная зона ядер-
ного реактора – сръб. активна зона нуклеарног реактора;

англ. foundry – бълг. леярна; леене; леярно производство – рус. литейное производство  
– сръб. ливница; ливачки рад;

англ. bioindustry / biotechnology industry – бълг. биотехнологична индустрия; промиш-
леност, която използва биотехнологии – рус. биотехнологическая промышленность  – сръб. 
биотехнологија.

За да се избере най-точната еквивалентна лексикална единица от общоговоримия език 
при превод на научна литература, следва детайлно да се познава съответната научна сфера 
на знанието. Буквалният и дословният превод на терминологичните единици може да не 
съвпада със съответното понятие и по този начин, да доведе до изопачаване на смисъла и 
до безсмислица.

1.1. Трудности при превод на общоупотребими думи, превърнали се в терми-
ни

При превод на общоупотребими думи, превърнали се в термини, могат да възник-
нат определени затруднения, тъй като при превръщането на общоупотребимите думи 
в термини те придобиват нови значения под влияние на системата от понятия на об-
ластта, в която преминават (Hristova 2011, 82). В научния текст буквалното превеждане 
на подобни термини, образувани от общоупотребими думи, може да доведе до редица 
неточности. Срв.:

ibratov 2009) where they are developed the foundations for the 
National educational standard (NES) for the profession. CBE 
for PAP is compliant with the related competency European 
Commission frameworks and the recommendations of the IT 
business in Bulgaria7),8) regarding the competencies which the 
job applicants should have.

NPEITC provides education for high school students 
based on the developed standards, curriculum and pro-
grammes. One of the educational modules in the curriculum 
is „Functional programming“ (FP). According to the Level 4 of 
EQF there are units of learning outcomes (ULO) in the NES. 
The described learning outcomes, including knowledge, skills 
and competencies, reflected in the curricula for both theoret-
ical and practical education and can be generalized as the 
ability to solve practical problems by using FPS.

Developing FPS in the FP module in the students
A SROL for the module FP was conducted in November 

2020 as a part of the third (and last) school year for the stu-
dents at “Hristo Botev“ High School in Chepintsi, Bulgaria as 
a part of the curriculum of NPEITC. The platform used was 
G Suite For Education by Google, which can be used during 
onsite and during online education, as well, and which is im-
plemented in the educational process of the school since 2018 
(Mollov 2019), (Mollov 2020). During the same timeframe simi-
lar format of SROL for the module FP of NPEITC was conduct-
ed in Vocational High School of Electronics and Engineering 
“Konstantin Fotinov“, Burgas, which participates in NPEITC as 
well. Both groups use the educational online learning platform 
of MES of Bulgaria for the profession “Applied programmer“ 
by which the whole educational process in the national pro-
gramme is managed.

The participants are facing the challenge to form com-
petencies for using FPS related with its essence and applica-
tion. Another challenge is the educational form which is SROL 
in contrast of the onsite education with using electronical 
learning resources which has proven successful practices (Star-
ibratov 2016; Stoitsov 2017; Stoitsov & Stoitsova 2019).

The main problem which occurs for the students dur-
ing the FP module is related to the new programming style 
which is different compared to the ones (imperative, procedur-
al, object-oriented, logical) which they know and understand to 
this moment. FPS offers many advantages such as modularity, 
easier code maintenance, lower code redundancy, helps easier 
and more effective data processing and more (Hughes 1989). 
Teodosiev (Teodosiev 2006; 2010; 2011) analyses the problems 
of the programming education and the different programming 
paradigms, including FPS and researches the influence of the 
programming style. According to his research the program-
ming language and paradigm strongly influences the ability of 
novice programmers to create algorithms and programs. His 
suggestion is to not only teach programming languages but 
also different styles of programming and their corresponding 
good practices. 

There are many functional programming languages or 
possibility for applying of FP – many libraries for C++ (MC-
Namara 2004), Language Integrated Query (LINQ) in C#, which 
provides elegant and effective approach for solving many rou-
tine problems in programming related to data-processing, there 
is also a special FP language in the. NET platform called – F#, 
which provides accessible syntax and supports concurrency.

During the conducted edition of teaching the FP module it 
was noticed that the students are naturally looking for a parallel 
between the functional and the procedure paradigms. This hap-
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Заглавието е на редакцията

Таблица 1

Общоупотребими думи, 
превърнали се в термини

Общоупотребимо  
значение

Научно-техническа  
литература 

англ. bug
бълг.бълха
рус. клоп
сръб. бува

бълг. дефект
рус. дефект
сръб. дефект

англ. horse
бълг. кон
рус. лошадь
сръб. коњ

бълг. рамка
рус. рама
сръб. рам, оквир

англ. man-of-war
бълг. войник
рус. солдат
сръб. војник

бълг. военен кораб
рус. военный корабль
сръб. ратни брод

англ. package
бълг. пакет
рус. пакет
сръб. пакет

бълг. агрегат
рус. агрегат
сръб. агрегат

англ. pig iron бълг. прасе от желязо
сръб. гвосдено прасе

бълг. чугун
сръб.  гус, туч

англ. red lead бълг. червено олово
сръб. црвено олово

бълг. оловен окис
сръб. олово оксид

В този аспект един от принципите, определящи избора на стратегия от страна на 
преводача, според В. Н. Комисаров, „се формулира като изискване да се превежда смисълът, а 
не буквата на оригинала, и подразбира недопустимостта на сляпото копиране на формата 
на оригинала“. Формулировката не е напълно точна, тъй като преводът винаги представля-
ва съдържателна операция: да се възпроизвежда на друг език, може само съдържанието на 
оригинала, а буквата или чуждоезиковата форма може да се възпроизвежда само в особени 
случаи (при транскрипция или транслитерация) и при условие че заетата форма предава в 
текста на превода необходимото съдържание“ (Komissarov 1990, 196).

1.2. Трудности при превод на общоупотребими многозначни думи, превърна-
ли се в термини

Определена сложност, която би могла да възникне при превод на термини, е диферен-
циацията на нужното значение в зависимост от научната област на знанието, към която 
принадлежи превежданият специализиран текст. В подобни случаи възниква „проблемът за 
многозначността на превода“ (Beresneva 2015, 78). Например:

англ. matter – ‘вещество’; ‘материя’; ‘материал’; ‘предмет’; ‘проблем’; ‘въпрос’; ‘гной’ 
(Hristova 2011, 83). Срв.:

Таблица 2

англ. face 
същ.

Общоупотребимо 
значение Техника Геометрия Строителство

бълг. лице
рус. лицо
сръб. лице

бълг.  
повърхност
рус. поверх-

ность
сръб.  

површина

бълг. ръб, край
рус. грань
сръб. ивица

бълг. фасада,  
облицовка
рус. фасад, облицовка
сръб. фасада

англ. face 
глагол

бълг. стоя срещу 
нещо
рус. стоять  

напротив чего-либо
сръб. стајати 

наспрам нечег,  
суочити се

Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 6, 2021 г.

Откъс от „Developing Problem Solving 
Competency Using Functional Programming Style“

Muharem Mollov, PhD student
“Paisii Hilendarski” University – Plovdiv (Bulgaria)
Petar Petrov, PhD student
“Prof. Assen Zlatarov” University – Burgas (Bulgaria)

Introduction 
In the Computer Science (CS) education in general and 

profession “Applied programmer” (PAP) (Staribratov 2020), the 
students are learning and acquiring the competencies of the 
functional programming style (FPS). The acquired knowledge, 
skills and competencies for FPS are listed in the National stand-
ards in education (NSE) for the PAP. After an analysis of the 
problems which the students are facing while learning FPS in 
two groups in which such education was conducted as part of the 
National programme “Education for IT Career“ (NPEITC) of Min-
istry of Education and Science (MES) of Bulgaria was found that 
the students have difficulties with learning and applying FPS 
because for them this is a whole new way of thinking and con-
structing a solution of a problem. This paper provides a problem 
set and the phases of developing FPS competencies. The problem 
set offers practical approach for comparative learning of the 
functional, imperative, procedural, object-oriented and logical 
programming paradigms. On the other side, the accomplished 
education is directed towards development of the competency 
of the learners which means that they need to solve real and 
practical challenges. The problems which they receive are not 
formulated in the terms of FPS. Instead they are practical and 
require the possession of specific competencies allowing the fu-
ture professionalists to effectively analyse the problems and pick 
FPS approach for its solution.

The ideas of competency-based education (CBE) are de-
veloped in the last 50 years. In the presented article it is con-
sidered the European qualification framework (EQF) for lifelong 
learning. It is worth to mention the results in this area achieved 
in the professional education in Bulgaria by applying compe-
tency-based education for the profession “System Programmer“ 
in the frame of “Bulgarian-German project for improving the 
opportunities for employment of young people in Bulgaria“ (Star-
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Мониторинг  
на туристическите ресурси в Русе  

и неговите околности“

Йордан Адолфов
Професионална гимназия по туризъм  
„Иван П. Павлов“ – Русе

 „Ако душата ти тегли нанякъде,
не се съпротивлявай. Тя единствено
точно знае какво ни е необходимо.“

Ерих Мария Ремарк

Метафората, поставена като акцент в изслед-
ването, е насочена към основните идеи, които моти-
вират избора на темата и реализирането на систе-
мата от действия, довели до написването на тази 
публикация. 

Туризмът представлява интерес за основни-
те направления на научното познание – природни, 
обществени и технически науки. Сложният и разно-
роден характер на явленията, свързани с туризма, 
го превръщат в обект на изследвания от представи-
тели на различни науки. Комплексното изучаване на 
туризма е интердисциплинарна научна задача, която 
налага използването на съвременни научни подходи. 
Подходите се конкретизират с помощта на тради-
ционни и нови (иновационни) методи на проучване 
и изследване.

Съвременният туризъм е сложна природна и со-
циално-икономическа система с множество елементи, 
които са в динамично взаимодействие помежду си и с 
други системи. Нито една наука не може да отговори 
изчерпателно на въпросите, свързани с развитието 
на туризма.

За туризма е характерна силна зависимост от 
туристическите ресурси, особено природните. С опас-
ността от превишаване на приемателните капацитети 

Фигура 6. Карта и емблемата на Природен парк „Русенски Лом“

Открити са находища на редки и ендемични растителни видове: диекианов лопен, 
сибирска телчарка, съсънка и много други. В Парка е единственото находище на новия вид 
за нашата флора – сибирска телчарка. На територията на Парка има изградена ин-
формационна (граници, резбовани входни табели, табла и табели, даващи информация за 
защитената територия) и посетителска (маркировка, места за отдих) инфраструктура. 
Популяризират се 5 маршрута (в т.ч. един с каяк), свързани с биоразнообразието и истори-
ческото наследство.
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се свързва една друга особеност на туризма – необходи-
мостта от опазване на природната и социалната среда. 
За защита на природните рекреационни обекти и на ан-
тропогенните забележителности, които се използват от 
туризма, съществуват много различни надеждни подходи.

През последните шест десетилетия туризмът е 
обект на продължаващо разширяване и диверсификация, 
което го превръща в един от най-бързо развиващите се 
сектори в световен мащаб. Без да се цитират опреде-
ления, може да се обобщи, че туристическите ресурси 
са природни или антропогенни (създадени от чове-
ка) обекти и явления, които притежават качества за 
задоволяване на лечебни, рекреативни, познавателни, 
делови или развлекателни потребности, поради което 
привличат туристите.

По генезис туристическите ресурси се поделят 
на две основни групи: природни и антропогенни. 
Първите са създадени и се променят от природните 
процеси, а вторите са плод на човешката дейност. 
Имат вътрешно допълнително групиране, което за 
първите е според елементите на природната среда. 
За антропогенните се отделят на две групи: култур-
но-исторически (делови), създадени в далечното или 
в близкото минало, с обикновени житейски функции, 
но сега придобили някаква степен и форма на атрак-
тивност; и изкуствени – построени и конструирани 
единствено да задоволяват различните туристически 
потребности.

Природните туристически ресурси представля-
ват обекти и явления от природната среда, които са 
атрактивни за туристите. Атрактивността в голяма 
степен се дължи на лечебните и рекреативните пот- 
ребности. Известно е, че потребностите на човека се 
превръщат в мотиви за туристическо пътуване, по-
ради което в потребностите ще доведе до голяма ди-
ференциация в броя на туристите и техния престой.

Туристическият ресурс рядко съществува изоли-
рано, без функционална, визуална и териториална връз-
ка с други елементи на околната среда. В дадената ту-
ристическа местност те са съставна част на т. нар. 
ландшафт. Този термин е с немски произход, като 
включва видимите природни елементи, между които 
има сложни съчетания и композиции. Туризмът има ре-
дица изисквания към тези съчетания по отношение на: 
видови представители, хармоничност на цветовете, 
обемите и други. Композиционната хармоничност на 
ландшафта пряко трябва да се обвързва с архитектур-
ния облик на туристическите сгради и съоръжения. 

Туристическите функции на антропогенните 
туристически ресурси са определящ вид ресурс, който 
се дефинира като „обекти и явления, плод на чо-
вешката дейност, притежаваща туристическа 
атрактивност“, и се нуждае от няколко уточнения. 
Те могат да изяснят достатъчно точно същността 
и обхвата им, да покажат ролята на антропогенните 
туристически ресурси в съвременния туризъм.

Първото се отнася до подбора на тези явления и 
обекти, доколкото човешката дейност е многообхват-
на и не всеки от тях притежава атрактивност. Кри-
терият в този аспект е дали те отговарят на пот- 
ребностите и мотивите на туристите. При антро-
погенните туристически ресурси се открояват: 
познавателен, естетически и развлекателен, до-
като рекреативният има спомагателно, аморфно  
и неясно значение. 

Голям товарен, пътнически и туристически поток преминава по Моста на дружбата,  
построен между България и Румъния, в района на Русе и Гюргево (1952 г. – 1954 г.). Той е най-
големият измежду над 60-те моста над Дунав. По Моста на дружбата денонощно преми-
нават много товарни и пътнически влакове и автомобилни превозни средства. По средата 
му е обичайната „ничия“ земя на границата между България и Румъния. На първия етаж 
на моста преминава жп линия, а на втория – шосейна линия. Средният сегмент на моста 
може да се повдига, за да преминават морски кораби.  

Фигура 5. Мостът на дружбата – „Дунав мост“ при Русе

Русе ще се превърне в привлекателна туристическа дестинация, създаваща незабра-
вими спомени, усещане за свободен дух, новаторско мислене, базирани на историческите и 
културните предимства на Русе, природните дадености в района, развита инфраструктура, 
висока култура на обслужване и приятелски дух. Това значително ще повиши дългосрочните 
икономически и социални ползи, които устойчивият туризъм може да донесе в района. 

Природните ресурси в община Русе се отличават с относително разнообразие, в 
комбинация с малката територия, на която се намират. Релефът на района е преоблада-
ващо низинен и равнинно-хълмист, което е подходящо за развитие на земеделие и не затруд-
нява изграждането на транспортна и техническа инфраструктура. Териториите в близост 
до р. Дунав се характеризират с ниски заливни части, с подземни води и алувиално-ливадни 
почви, черноземни и хумусно-карбонатни (рендзини), както и с надзаливна част, образувана 
от кредни скали, покрити с льос. В землището на гр. Борово се намира най-високата 
точка на област Русе (289 м н.в.). 

Въпреки малката надморска височина са налице ареали (предимно в община Иваново) с 
полупланински облик, каньоновидни речни долини и висока пейзажна атрактивност (Поломие-
то). Тази характеристика на релефа обяснява основното стопанско предназначение на тери-
торията – за селско стопанство. Въпреки това в определени части релефното разнообразие, 
в съчетание с добро екологично състояние и изключителни културни ресурси, предполага 
развитие на различни форми на туризъм (предимно в областта на екотуризма). Като 
ресурс, релефът предлага два основни акцента, които могат да бъдат водещи в туристиче-
ския продукт на района – Поломието (ПП „Русенски Лом“) и река Дунав.

Най-голямата защитена територия, която провокира и най-сериозен посетителски 
интерес, е Природен парк „Русенски Лом“, който е създаден с цел опазване на биологично-
то и ландшафтното разнообразие, както и на културно-историческото наследство. Намира 
се на около 20 км югозападно от Русе и обхваща 3408 ха от долината на река Русенски Лом и 
нейните притоци: Черни Лом, Бели Лом и Мали Лом. Скалите на каньона са покрити с келяв 
габър, драка, смрадлика, люляк (около 60 вида дървета и храсти). В реките има 22 вида риби, 
10 вида земноводни и 19 вида влечуги. Най-голямо е разнообразието на птиците – 193 гнездящи  
вида, 127 от които са включени в Червената книга на България или са застрашени в евро-
пейски мащаб. От регистрираните в България 68 вида бозайници в Парка се срещат 62 вида. 
Пещерите, скалните дупки и горските участъци се обитават от 26 вида прилепи.

СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА
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образователни програми за ет-
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Маринова, Бисера Желязкова

Свобода и отговорност на учи-
теля и учениците при работа в 
малки групи / Розалина Димитро-
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Град Русе – главен туристически и икономически център, интересен обект за поз-
навателен туризъм; Лесопаркова зона, включваща природните обекти Липник и Образцов 
чифлик; дунавското крайбрежие от Стълпище до Ряхово; поречието на долината на река 
Русенски Лом с нейните три притока – Бели, Мали и Черни Лом. Всички тези зони са на 
разстояние около един час от Русе с автомобил, влак или кораб.

Фигура 1. Държавната опера в центъра на Русе (авт. Антон Ангелов)

При град Бяла, във връзка с доброто транспортно-географско положение на града и 
туристическите обекти в съседство (мостът на Колю Фичето; Военноисторическият музей 
на Руско-турската освободителна война; паметници на известни патриоти, загинали в 
борбата за освобождение – Панайот Волов, Икономов, Вревская), разкопките на раннославян-
ско селище в село Стърмен, ловно-рибарските хижи, пръснати из местността Балтора, и 
стопанствата за едър и дребен дивеч се формира туристическото ядро, чието значение е 
главно за вътрешния и международния туризъм, особено за руските туристи. 

 

Фигура 2. Картово и сателитно изображение на географското положение на Русе,  
заснето от Google Maps

Русе е най-големият български дунавски град. Изворите на река Дунав са от плани-
ната Шварцвалд на 2355 км. Географските координати на Русе показват, че градът лежи 
приблизително на еднаква географска ширина със Сочи, Владивосток, Бостън, Детройт, 
Монте Карло, Флоренция, Сараево. Градската територия на Русе има форма на елипса, 
ориентирана успоредно на река Дунав, с дължина 11 км. Шосето, което разделя Русе на 

две части, е наречено от жителите на града Международното шосе. Булевард „България“ 
започва от входа на града, от посока София и завършва при кръговото кръстовище на 
ГКПП „Дунав мост“. Това е една от най-важните пътнотранспортни артерии както 
в града, така и за международния трафик в района с дължина 21,6 км, което го прави  
НАЙ-ДЪЛГИЯ БУЛЕВАРД В БЪЛГАРИЯ.

Фигура 3. Очертание на дължината на бул. „България“ върху приложение на Google Maps

Градът обхваща високия терасиран дунавски бряг на изток от слетия със сушата 
остров Матей и устието на р. Русенски Лом. Старото градско ядро заема най-обширната 
тераса, около която Дунав прави плавна дъга. При старата железопътна гара (сега Нацио-
нален музей на транспорта и съобщенията), разположена на една от заливните те-
раси, е отбелязана надморска височина 22,8 м. По-голямата част от Русе лежи на 35 до 40 м  
надморска височина. На юг хълмистият терен е увенчан от хълма Саръбаир (159 м н.в.), 
като се приема, че средната надморска височина на Русе е 45,5 м.

Архитектурният европейски полъх, завладял Русе през ХІХ век и отличаващ го от 
всички останали български градове, също идва по реката. Архитектурното влияние на Виена, 
Линц, Дрезден, Лайпциг, Братислава, Прага, Будапеща и Букурещ превръща Русе в нов град на 
Дунава, със своя типична европейска атмосфера и привлекателност. 

Друго, с което изпъква този град, е НАЙ-ВИСОКАТА ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА в България 
– 204 м, но и на Балканския полуостров, построена през 1986 г., с включен ресторант в нея, 
който има опцията да извършва ротационни движения през целия ден. По този начин всеки 
гост може да разгледа от птичи полет Русе с въртящия се ресторант, който към днешна 
дата не функционира.

Фигура 4. Телевизионната кула отвън и отвътре (с ресторант отвисоко) в Русе
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Град Русе – главен туристически и икономически център, интересен обект за поз-
навателен туризъм; Лесопаркова зона, включваща природните обекти Липник и Образцов 
чифлик; дунавското крайбрежие от Стълпище до Ряхово; поречието на долината на река 
Русенски Лом с нейните три притока – Бели, Мали и Черни Лом. Всички тези зони са на 
разстояние около един час от Русе с автомобил, влак или кораб.

Фигура 1. Държавната опера в центъра на Русе (авт. Антон Ангелов)

При град Бяла, във връзка с доброто транспортно-географско положение на града и 
туристическите обекти в съседство (мостът на Колю Фичето; Военноисторическият музей 
на Руско-турската освободителна война; паметници на известни патриоти, загинали в 
борбата за освобождение – Панайот Волов, Икономов, Вревская), разкопките на раннославян-
ско селище в село Стърмен, ловно-рибарските хижи, пръснати из местността Балтора, и 
стопанствата за едър и дребен дивеч се формира туристическото ядро, чието значение е 
главно за вътрешния и международния туризъм, особено за руските туристи. 

 

Фигура 2. Картово и сателитно изображение на географското положение на Русе,  
заснето от Google Maps

Русе е най-големият български дунавски град. Изворите на река Дунав са от плани-
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приблизително на еднаква географска ширина със Сочи, Владивосток, Бостън, Детройт, 
Монте Карло, Флоренция, Сараево. Градската територия на Русе има форма на елипса, 
ориентирана успоредно на река Дунав, с дължина 11 км. Шосето, което разделя Русе на 

две части, е наречено от жителите на града Международното шосе. Булевард „България“ 
започва от входа на града, от посока София и завършва при кръговото кръстовище на 
ГКПП „Дунав мост“. Това е една от най-важните пътнотранспортни артерии както 
в града, така и за международния трафик в района с дължина 21,6 км, което го прави  
НАЙ-ДЪЛГИЯ БУЛЕВАРД В БЪЛГАРИЯ.

Фигура 3. Очертание на дължината на бул. „България“ върху приложение на Google Maps

Градът обхваща високия терасиран дунавски бряг на изток от слетия със сушата 
остров Матей и устието на р. Русенски Лом. Старото градско ядро заема най-обширната 
тераса, около която Дунав прави плавна дъга. При старата железопътна гара (сега Нацио-
нален музей на транспорта и съобщенията), разположена на една от заливните те-
раси, е отбелязана надморска височина 22,8 м. По-голямата част от Русе лежи на 35 до 40 м  
надморска височина. На юг хълмистият терен е увенчан от хълма Саръбаир (159 м н.в.), 
като се приема, че средната надморска височина на Русе е 45,5 м.

Архитектурният европейски полъх, завладял Русе през ХІХ век и отличаващ го от 
всички останали български градове, също идва по реката. Архитектурното влияние на Виена, 
Линц, Дрезден, Лайпциг, Братислава, Прага, Будапеща и Букурещ превръща Русе в нов град на 
Дунава, със своя типична европейска атмосфера и привлекателност. 

Друго, с което изпъква този град, е НАЙ-ВИСОКАТА ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА в България 
– 204 м, но и на Балканския полуостров, построена през 1986 г., с включен ресторант в нея, 
който има опцията да извършва ротационни движения през целия ден. По този начин всеки 
гост може да разгледа от птичи полет Русе с въртящия се ресторант, който към днешна 
дата не функционира.

Фигура 4. Телевизионната кула отвън и отвътре (с ресторант отвисоко) в Русе
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се свързва една друга особеност на туризма – необходи-
мостта от опазване на природната и социалната среда. 
За защита на природните рекреационни обекти и на ан-
тропогенните забележителности, които се използват от 
туризма, съществуват много различни надеждни подходи.

През последните шест десетилетия туризмът е 
обект на продължаващо разширяване и диверсификация, 
което го превръща в един от най-бързо развиващите се 
сектори в световен мащаб. Без да се цитират опреде-
ления, може да се обобщи, че туристическите ресурси 
са природни или антропогенни (създадени от чове-
ка) обекти и явления, които притежават качества за 
задоволяване на лечебни, рекреативни, познавателни, 
делови или развлекателни потребности, поради което 
привличат туристите.

По генезис туристическите ресурси се поделят 
на две основни групи: природни и антропогенни. 
Първите са създадени и се променят от природните 
процеси, а вторите са плод на човешката дейност. 
Имат вътрешно допълнително групиране, което за 
първите е според елементите на природната среда. 
За антропогенните се отделят на две групи: култур-
но-исторически (делови), създадени в далечното или 
в близкото минало, с обикновени житейски функции, 
но сега придобили някаква степен и форма на атрак-
тивност; и изкуствени – построени и конструирани 
единствено да задоволяват различните туристически 
потребности.

Природните туристически ресурси представля-
ват обекти и явления от природната среда, които са 
атрактивни за туристите. Атрактивността в голяма 
степен се дължи на лечебните и рекреативните пот- 
ребности. Известно е, че потребностите на човека се 
превръщат в мотиви за туристическо пътуване, по-
ради което в потребностите ще доведе до голяма ди-
ференциация в броя на туристите и техния престой.

Туристическият ресурс рядко съществува изоли-
рано, без функционална, визуална и териториална връз-
ка с други елементи на околната среда. В дадената ту-
ристическа местност те са съставна част на т. нар. 
ландшафт. Този термин е с немски произход, като 
включва видимите природни елементи, между които 
има сложни съчетания и композиции. Туризмът има ре-
дица изисквания към тези съчетания по отношение на: 
видови представители, хармоничност на цветовете, 
обемите и други. Композиционната хармоничност на 
ландшафта пряко трябва да се обвързва с архитектур-
ния облик на туристическите сгради и съоръжения. 

Туристическите функции на антропогенните 
туристически ресурси са определящ вид ресурс, който 
се дефинира като „обекти и явления, плод на чо-
вешката дейност, притежаваща туристическа 
атрактивност“, и се нуждае от няколко уточнения. 
Те могат да изяснят достатъчно точно същността 
и обхвата им, да покажат ролята на антропогенните 
туристически ресурси в съвременния туризъм.

Първото се отнася до подбора на тези явления и 
обекти, доколкото човешката дейност е многообхват-
на и не всеки от тях притежава атрактивност. Кри-
терият в този аспект е дали те отговарят на пот- 
ребностите и мотивите на туристите. При антро-
погенните туристически ресурси се открояват: 
познавателен, естетически и развлекателен, до-
като рекреативният има спомагателно, аморфно  
и неясно значение. 

Голям товарен, пътнически и туристически поток преминава по Моста на дружбата,  
построен между България и Румъния, в района на Русе и Гюргево (1952 г. – 1954 г.). Той е най-
големият измежду над 60-те моста над Дунав. По Моста на дружбата денонощно преми-
нават много товарни и пътнически влакове и автомобилни превозни средства. По средата 
му е обичайната „ничия“ земя на границата между България и Румъния. На първия етаж 
на моста преминава жп линия, а на втория – шосейна линия. Средният сегмент на моста 
може да се повдига, за да преминават морски кораби.  

Фигура 5. Мостът на дружбата – „Дунав мост“ при Русе

Русе ще се превърне в привлекателна туристическа дестинация, създаваща незабра-
вими спомени, усещане за свободен дух, новаторско мислене, базирани на историческите и 
културните предимства на Русе, природните дадености в района, развита инфраструктура, 
висока култура на обслужване и приятелски дух. Това значително ще повиши дългосрочните 
икономически и социални ползи, които устойчивият туризъм може да донесе в района. 

Природните ресурси в община Русе се отличават с относително разнообразие, в 
комбинация с малката територия, на която се намират. Релефът на района е преоблада-
ващо низинен и равнинно-хълмист, което е подходящо за развитие на земеделие и не затруд-
нява изграждането на транспортна и техническа инфраструктура. Териториите в близост 
до р. Дунав се характеризират с ниски заливни части, с подземни води и алувиално-ливадни 
почви, черноземни и хумусно-карбонатни (рендзини), както и с надзаливна част, образувана 
от кредни скали, покрити с льос. В землището на гр. Борово се намира най-високата 
точка на област Русе (289 м н.в.). 

Въпреки малката надморска височина са налице ареали (предимно в община Иваново) с 
полупланински облик, каньоновидни речни долини и висока пейзажна атрактивност (Поломие-
то). Тази характеристика на релефа обяснява основното стопанско предназначение на тери-
торията – за селско стопанство. Въпреки това в определени части релефното разнообразие, 
в съчетание с добро екологично състояние и изключителни културни ресурси, предполага 
развитие на различни форми на туризъм (предимно в областта на екотуризма). Като 
ресурс, релефът предлага два основни акцента, които могат да бъдат водещи в туристиче-
ския продукт на района – Поломието (ПП „Русенски Лом“) и река Дунав.

Най-голямата защитена територия, която провокира и най-сериозен посетителски 
интерес, е Природен парк „Русенски Лом“, който е създаден с цел опазване на биологично-
то и ландшафтното разнообразие, както и на културно-историческото наследство. Намира 
се на около 20 км югозападно от Русе и обхваща 3408 ха от долината на река Русенски Лом и 
нейните притоци: Черни Лом, Бели Лом и Мали Лом. Скалите на каньона са покрити с келяв 
габър, драка, смрадлика, люляк (около 60 вида дървета и храсти). В реките има 22 вида риби, 
10 вида земноводни и 19 вида влечуги. Най-голямо е разнообразието на птиците – 193 гнездящи  
вида, 127 от които са включени в Червената книга на България или са застрашени в евро-
пейски мащаб. От регистрираните в България 68 вида бозайници в Парка се срещат 62 вида. 
Пещерите, скалните дупки и горските участъци се обитават от 26 вида прилепи.

СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА
Организационни и съдържа-

телни аспекти на интеркултурни 
образователни програми за ет-
нографски и исторически музей – 
през погледа на учителите / Мира 
Маркова, Елена Витанова

УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ
Днес представяме: 
Средно училище  
„Пейо Кр. Яворов“ – Варна

Към нови измерения на еколо-
гичното образование в СУ „П. Кр. 
Яворов“ – първото екоучилище 
във Варна и региона / Маргарита 
Маринова, Бисера Желязкова

Свобода и отговорност на учи-
теля и учениците при работа в 
малки групи / Розалина Димитро-
ва

Контрол и самоконтрол в часо-
вете по физическо възпитание и 
спорт / Снежана Йоргова

Днес представяме: 
Професионална гимназия  
по туризъм „Иван П. Павлов“ – 
Русе

Мониторинг на туристическите 
ресурси в Русе и неговите окол-
ности / Йордан Адолфов

Художествените представи в 
произведенията на Елин Пелин / 
Биляна Николовa

Тенденции в туризма през пос- 
ледните години / Иван Бонев

Иновативни методи на обуче-
ние в условията на електронна 
среда / Християна Симеонова
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Мониторинг  
на туристическите ресурси в Русе  

и неговите околности“

Йордан Адолфов
Професионална гимназия по туризъм  
„Иван П. Павлов“ – Русе

 „Ако душата ти тегли нанякъде,
не се съпротивлявай. Тя единствено
точно знае какво ни е необходимо.“

Ерих Мария Ремарк

Метафората, поставена като акцент в изслед-
ването, е насочена към основните идеи, които моти-
вират избора на темата и реализирането на систе-
мата от действия, довели до написването на тази 
публикация. 

Туризмът представлява интерес за основни-
те направления на научното познание – природни, 
обществени и технически науки. Сложният и разно-
роден характер на явленията, свързани с туризма, 
го превръщат в обект на изследвания от представи-
тели на различни науки. Комплексното изучаване на 
туризма е интердисциплинарна научна задача, която 
налага използването на съвременни научни подходи. 
Подходите се конкретизират с помощта на тради-
ционни и нови (иновационни) методи на проучване 
и изследване.

Съвременният туризъм е сложна природна и со-
циално-икономическа система с множество елементи, 
които са в динамично взаимодействие помежду си и с 
други системи. Нито една наука не може да отговори 
изчерпателно на въпросите, свързани с развитието 
на туризма.

За туризма е характерна силна зависимост от 
туристическите ресурси, особено природните. С опас-
ността от превишаване на приемателните капацитети 

Фигура 6. Карта и емблемата на Природен парк „Русенски Лом“

Открити са находища на редки и ендемични растителни видове: диекианов лопен, 
сибирска телчарка, съсънка и много други. В Парка е единственото находище на новия вид 
за нашата флора – сибирска телчарка. На територията на Парка има изградена ин-
формационна (граници, резбовани входни табели, табла и табели, даващи информация за 
защитената територия) и посетителска (маркировка, места за отдих) инфраструктура. 
Популяризират се 5 маршрута (в т.ч. един с каяк), свързани с биоразнообразието и истори-
ческото наследство.

Пълния текст четете в „Професионално образование“, кн. 6, 2021 г.
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Заглавието е на редакцията

Таблица 1

Общоупотребими думи, 
превърнали се в термини

Общоупотребимо  
значение

Научно-техническа  
литература 

англ. bug
бълг.бълха
рус. клоп
сръб. бува

бълг. дефект
рус. дефект
сръб. дефект

англ. horse
бълг. кон
рус. лошадь
сръб. коњ

бълг. рамка
рус. рама
сръб. рам, оквир

англ. man-of-war
бълг. войник
рус. солдат
сръб. војник

бълг. военен кораб
рус. военный корабль
сръб. ратни брод

англ. package
бълг. пакет
рус. пакет
сръб. пакет

бълг. агрегат
рус. агрегат
сръб. агрегат

англ. pig iron бълг. прасе от желязо
сръб. гвосдено прасе

бълг. чугун
сръб.  гус, туч

англ. red lead бълг. червено олово
сръб. црвено олово

бълг. оловен окис
сръб. олово оксид

В този аспект един от принципите, определящи избора на стратегия от страна на 
преводача, според В. Н. Комисаров, „се формулира като изискване да се превежда смисълът, а 
не буквата на оригинала, и подразбира недопустимостта на сляпото копиране на формата 
на оригинала“. Формулировката не е напълно точна, тъй като преводът винаги представля-
ва съдържателна операция: да се възпроизвежда на друг език, може само съдържанието на 
оригинала, а буквата или чуждоезиковата форма може да се възпроизвежда само в особени 
случаи (при транскрипция или транслитерация) и при условие че заетата форма предава в 
текста на превода необходимото съдържание“ (Komissarov 1990, 196).

1.2. Трудности при превод на общоупотребими многозначни думи, превърна-
ли се в термини

Определена сложност, която би могла да възникне при превод на термини, е диферен-
циацията на нужното значение в зависимост от научната област на знанието, към която 
принадлежи превежданият специализиран текст. В подобни случаи възниква „проблемът за 
многозначността на превода“ (Beresneva 2015, 78). Например:

англ. matter – ‘вещество’; ‘материя’; ‘материал’; ‘предмет’; ‘проблем’; ‘въпрос’; ‘гной’ 
(Hristova 2011, 83). Срв.:

Таблица 2

англ. face 
същ.

Общоупотребимо 
значение Техника Геометрия Строителство

бълг. лице
рус. лицо
сръб. лице

бълг.  
повърхност
рус. поверх-

ность
сръб.  

површина

бълг. ръб, край
рус. грань
сръб. ивица

бълг. фасада,  
облицовка
рус. фасад, облицовка
сръб. фасада

англ. face 
глагол

бълг. стоя срещу 
нещо
рус. стоять  

напротив чего-либо
сръб. стајати 

наспрам нечег,  
суочити се

Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 6, 2021 г.

Откъс от „Developing Problem Solving 
Competency Using Functional Programming Style“

Muharem Mollov, PhD student
“Paisii Hilendarski” University – Plovdiv (Bulgaria)
Petar Petrov, PhD student
“Prof. Assen Zlatarov” University – Burgas (Bulgaria)

Introduction 
In the Computer Science (CS) education in general and 

profession “Applied programmer” (PAP) (Staribratov 2020), the 
students are learning and acquiring the competencies of the 
functional programming style (FPS). The acquired knowledge, 
skills and competencies for FPS are listed in the National stand-
ards in education (NSE) for the PAP. After an analysis of the 
problems which the students are facing while learning FPS in 
two groups in which such education was conducted as part of the 
National programme “Education for IT Career“ (NPEITC) of Min-
istry of Education and Science (MES) of Bulgaria was found that 
the students have difficulties with learning and applying FPS 
because for them this is a whole new way of thinking and con-
structing a solution of a problem. This paper provides a problem 
set and the phases of developing FPS competencies. The problem 
set offers practical approach for comparative learning of the 
functional, imperative, procedural, object-oriented and logical 
programming paradigms. On the other side, the accomplished 
education is directed towards development of the competency 
of the learners which means that they need to solve real and 
practical challenges. The problems which they receive are not 
formulated in the terms of FPS. Instead they are practical and 
require the possession of specific competencies allowing the fu-
ture professionalists to effectively analyse the problems and pick 
FPS approach for its solution.

The ideas of competency-based education (CBE) are de-
veloped in the last 50 years. In the presented article it is con-
sidered the European qualification framework (EQF) for lifelong 
learning. It is worth to mention the results in this area achieved 
in the professional education in Bulgaria by applying compe-
tency-based education for the profession “System Programmer“ 
in the frame of “Bulgarian-German project for improving the 
opportunities for employment of young people in Bulgaria“ (Star-
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смисъл, извличан от чуждоезиковия и чуждокултурния комуникант, да се окаже аналогичен 
по своите съществени черти с интенционалния замисъл на автора“ (Kryukov 1989, 159 – 160). 
При това обаче различните изследователи най-често не уточняват какво точно трябва да 
се извърши, за да се постигне тази цел.

А. В. Щанов определя понятието стратегия за превод като „изкуство за водене 
на междуезикова комуникация от комуниканта посредник в лицето на преводача; общ 
план, концепция, идея за превода (преход от изходния текст към текста на превода 
със запазване на комуникативното съдържание), основаваща се на моделиращото прог- 
нозиране, анализа и синтеза на съдържанието на корелативна основа, т.е. по пътя на 
идентификацията и налагането на функционално равнозначни взаимосвързани модели от 
различен порядък на изходния език и езика на превода“ (Shtanov 2007, 68). Същият автор 
разглежда понятието тактика за превод като „технология за приемане на преводаческо 
решение в пределите на идентифицираните модели, попълване на смислообразуващите, 
рамково маркирани модели с корелативно по същност и комуникативно по функция съ-
държание“ (Shtanov 2007, 68).

В. В. Сдобников определя понятието стратегия за превод като: „обща програма за 
осъществяване на преводаческа дейност в условията на определена комуникативна ситуация 
на двуезична комуникация, определяна от специфичните особености на дадената ситуация 
и цел на превод и от своя страна, определяща характера на професионалното поведение на 
преводача в рамките на дадена комуникативна ситуация“ (Sdobnikov 2015, 156). Според него 
тактиката за превод представлява „системно организирана съвкупност от преводачески 
операции, използвани за решаване на определена задача, като се отчита избраната страте-
гия за превод“ (Sdobnikov 2015, 164).

Многообразието на гореизложените трактовки на понятията стратегия за пре-
вод и тактика за превод илюстрират изказаното от редица автори твърдение, че 
строга дефиниция за тях в терминосистемата на транслатологията практически 
липсва. 

В настоящата работа понятието стратегия за превод се разбира в най-широк аспект 
като системно организирана съвкупност от преводачески решения, използвани за попълване 
на терминологичните системи с нови единици.

I. Тактика за максимално точно и пълно предаване на информацията
Една от задачите при превод на термини от езика донор в езика реципиент е да се 

пресъздаде с максимална точност и възможно най-голям обем съдържащата се в изходния 
термин информация. За целта, както отбелязва В. В. Сдобников, най-често използваната 
тактика за превод е „тактиката за максимално точно и пълно предаване на инфор-
мацията“ (получерният шрифт е на В. В. Сдобников) (Sdobnikov 2015, 267). За реализацията 
на тази тактика се прилагат определени преводачески стратегии.

1. Стратегия за използване на междуезикови съответствия или еквивален-
ти 

Стратегията за използване на междуезикови съответствия или еквиваленти се прила-
га в случаите, когато такива съществуват в езика, на който се превежда (Sdobnikov 2015, 267).  
Дадената стратегия е най-разпространена при превод на отдавна навлезли и утвърдили се 
в езика термини и най-често не предизвиква трудности. Например:

англ. reactor core – бълг. активна зона на ядрения реактор – рус. активная зона ядер-
ного реактора – сръб. активна зона нуклеарног реактора;

англ. foundry – бълг. леярна; леене; леярно производство – рус. литейное производство  
– сръб. ливница; ливачки рад;

англ. bioindustry / biotechnology industry – бълг. биотехнологична индустрия; промиш-
леност, която използва биотехнологии – рус. биотехнологическая промышленность  – сръб. 
биотехнологија.

За да се избере най-точната еквивалентна лексикална единица от общоговоримия език 
при превод на научна литература, следва детайлно да се познава съответната научна сфера 
на знанието. Буквалният и дословният превод на терминологичните единици може да не 
съвпада със съответното понятие и по този начин, да доведе до изопачаване на смисъла и 
до безсмислица.

1.1. Трудности при превод на общоупотребими думи, превърнали се в терми-
ни

При превод на общоупотребими думи, превърнали се в термини, могат да възник-
нат определени затруднения, тъй като при превръщането на общоупотребимите думи 
в термини те придобиват нови значения под влияние на системата от понятия на об-
ластта, в която преминават (Hristova 2011, 82). В научния текст буквалното превеждане 
на подобни термини, образувани от общоупотребими думи, може да доведе до редица 
неточности. Срв.:

ibratov 2009) where they are developed the foundations for the 
National educational standard (NES) for the profession. CBE 
for PAP is compliant with the related competency European 
Commission frameworks and the recommendations of the IT 
business in Bulgaria7),8) regarding the competencies which the 
job applicants should have.

NPEITC provides education for high school students 
based on the developed standards, curriculum and pro-
grammes. One of the educational modules in the curriculum 
is „Functional programming“ (FP). According to the Level 4 of 
EQF there are units of learning outcomes (ULO) in the NES. 
The described learning outcomes, including knowledge, skills 
and competencies, reflected in the curricula for both theoret-
ical and practical education and can be generalized as the 
ability to solve practical problems by using FPS.

Developing FPS in the FP module in the students
A SROL for the module FP was conducted in November 

2020 as a part of the third (and last) school year for the stu-
dents at “Hristo Botev“ High School in Chepintsi, Bulgaria as 
a part of the curriculum of NPEITC. The platform used was 
G Suite For Education by Google, which can be used during 
onsite and during online education, as well, and which is im-
plemented in the educational process of the school since 2018 
(Mollov 2019), (Mollov 2020). During the same timeframe simi-
lar format of SROL for the module FP of NPEITC was conduct-
ed in Vocational High School of Electronics and Engineering 
“Konstantin Fotinov“, Burgas, which participates in NPEITC as 
well. Both groups use the educational online learning platform 
of MES of Bulgaria for the profession “Applied programmer“ 
by which the whole educational process in the national pro-
gramme is managed.

The participants are facing the challenge to form com-
petencies for using FPS related with its essence and applica-
tion. Another challenge is the educational form which is SROL 
in contrast of the onsite education with using electronical 
learning resources which has proven successful practices (Star-
ibratov 2016; Stoitsov 2017; Stoitsov & Stoitsova 2019).

The main problem which occurs for the students dur-
ing the FP module is related to the new programming style 
which is different compared to the ones (imperative, procedur-
al, object-oriented, logical) which they know and understand to 
this moment. FPS offers many advantages such as modularity, 
easier code maintenance, lower code redundancy, helps easier 
and more effective data processing and more (Hughes 1989). 
Teodosiev (Teodosiev 2006; 2010; 2011) analyses the problems 
of the programming education and the different programming 
paradigms, including FPS and researches the influence of the 
programming style. According to his research the program-
ming language and paradigm strongly influences the ability of 
novice programmers to create algorithms and programs. His 
suggestion is to not only teach programming languages but 
also different styles of programming and their corresponding 
good practices. 

There are many functional programming languages or 
possibility for applying of FP – many libraries for C++ (MC-
Namara 2004), Language Integrated Query (LINQ) in C#, which 
provides elegant and effective approach for solving many rou-
tine problems in programming related to data-processing, there 
is also a special FP language in the. NET platform called – F#, 
which provides accessible syntax and supports concurrency.

During the conducted edition of teaching the FP module it 
was noticed that the students are naturally looking for a parallel 
between the functional and the procedure paradigms. This hap-
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различно съдържание (Vitrenko 2008). С не по-малка нео-
пределеност се отличава и трактовката на понятие-
то тактика за превод (Sdobnikov 2015, 156).

И. С. Алексеева определя стратегията за превод 
като „ред и същност на действията на преводача при 
превод на конкретен текст“ (Alekseyeva 2004, 321). Тя 
разграничава понятията „преводаческа стратегия“ и 
„преводачески действия“. Според нея преводаческите 
действия представляват съвкупност от всички въз-
можни действия за осъществяване на превода, докато 
преводаческата стратегия е „осъзнато избран от пре-
водача алгоритъм на тези действия при превод на един 
конкретен текст (или на група текстове)“ (Alekseyeva 
2004, 322). 

Според В. Н. Комисаров „конкретната стратегия 
на преводача и техническите похвати, използвани от 
него в процеса на превод, до голяма степен зависят 
както от съотношението между изходния и приемащия 
език, така и от характера на решаваната преводаче-
ска задача. В основата на преводаческата стратегия 
лежат редица принципни постановки, от които съзна-
телно или несъзнателно изхожда преводачът. Те изглеж-
дат очевидни, макар и да се реализират по различен 
начин в конкретните условия на преводаческия акт“ 
(Komissarov 1990, 195). Изследователят разглежда прево-
даческата стратегия като „своеобразно преводаческо 
мислене, което лежи в основата на действията на пре-
водача“ (Komissarov 2002, 356), докато други изследова-
тели я определят като планове, насочени към решаване 
на конкретни задачи (Vitrenko 2008).

В транслатологията словосъчетанието страте-
гия за превод се използва и за означаване на общите 
преводачески подходи за превод, за означаване на ме-
тодите, използвани за постигането на целите и фор-
мулирани при избора на самата стратегия за превод, а 
така също и за означаване на конкретните преводаче-
ски похвати. Така Р. К. Миняр-Белоручев отъждествява 
понятието стратегия за превод с методите за превод, 
които според изследователя представляват „целенасо-
чена система от взаимосвързани похвати, отчитащи 
вида на превода и закономерно съществуващите начини 
за превод“ (Min‘yar-Beloruchev 1980, 155). 

В. М. Илюхин, изследвайки стратегиите в син-
хронния превод, разглежда стратегията като „метод 
за изпълнение на преводаческата задача, изразяващ се 
в адекватното предаване от изходния език на езика, 
на който се превежда, на комуникативната интен-
ция на отправителя, като се отчитат културологич-
ните и личностните особености на оратора, базово-
то ниво, езиковата надкатегория и подкатегория“  
(Ilyukhin 2002, 5).

О. В. Кафискина определя понятието стратегия 
за превод като сложно многокомпонентно понятие, в 
центъра на което е целенасоченото когнитивно пове-
дение на преводача, насочено към решаването на ко-
муникативната задача на превода (Kafiskina 2017, 16).  
В съдържанието на понятието авторката също включ-
ва и такива компоненти като методи, техники и пох-
вати за превод, необходими за постигането на репре-
зентативността на превода (Kafiskina 2017, 16).

Н. А. Крюков паралелно като варианти използва 
словосъчетанията стратегия за превод и стратегиче-
ска линия. Под стратегическа линия той има предвид 
„какво трябва да се направи, за да може рецептивният 
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pens while the students are attempting to solve problems. A possible reason is that the students already 
have knowledge in procedural programming, which leads them to intuitively looking for similarities. 
Sometimes they do not realise that these are two different paradigms and often think that the FP is just 
an upgrade of their knowledge. While trying to solve a problem initially they look for solutions closer to 
their familiar style of programming and they are trying to apply their existing knowledge and skills to 
construct a solution.

To solve this problems the authors of this paper recommend to point the similarities and the 
differences between the functional paradigm and the other ones, with which the students are already 
familiar. Another recommendation is to make parallels between solutions using FP and solutions using 
the procedural approach. 

Based on direct observations during the education for the profession “Applied programmer“ in the 
two groups, it is found that there is a “stereotype“ in favour of the procedural paradigm. The students 
seems to have difficulties to construct solutions based on the FP for problems which require functional 
approach. This brings the need to look for approaches to form the competencies for using FPS.

There is a variety of approaches for developing competencies in FPS in the CS education. Generally, 
they can be separated in two groups – comparative approach and practical approach for learning FP.

An example of comparative approaches, which could be point out is the approach of Joosten (Joos-
ten 1993), which proposes comparative analysis of imperative and functional style (Joosten 1993). Banchev 
(Banchev 2017) analyses the effectiveness of the introduction programming courses using different par-
adigms – imperative and procedural using Java and Ruby. Another applied approach is using FP as an 
explanation of the object-oriented paradigm (Kristensen 2001). Thompson (Thompson 1997) suggests an 
approach for problem solving which is valid for both procedural and functional programming languages 
which consists of the following steps: understanding, solution design, coding and reflection. Hanus (Hanus 
1997) proposes generalized model for learning functional and logical programming, using the language 
Curry (Hanus 1995), where the logical programming is considered as an extension of FP (Hanus 
2007). Todorova (Todorova 2010) and Zinoviev seen functional programming based on 𝜆-calculus as natural
subarea of logical programming. Joosten (Joosten 1993) prefers the idea of using FP in the beginning 
of the CS education and shows in that the students are highly motivated and develop higher level 
of algorithmic thinking. Satoshy Egi (Egi 2020) suggests FPS, oriented towards pattern-matching, 
allowing to define not only the most basic data processing functions but more practical mathematical 
algorithms such as Boolean satisfaction problem (or SAT for short) (E𝜆n 2006)10), system of equations and 
so on. Diaconu suggests inductive FP (IFP) for generating modular functional programs and function 
reusage (Diaconu 2020).

Many authors suggest concepts and approaches for learning FP, based on Haskell (Hudak 1989), 
(Hudak 1999), (Davie 1992), (Bird 1998), (Thompson 1993).

To the practical approaches it could be point out the method of gamification, used for the de-
velopment of apps, such as Soccer Fun (Achten 2008), block programming (Poole 2019). M. Fansler 
(Fansler 2015) proposes approach which uses a high-level language to create and manipulate multimedia 
and interactivity to teach FP. Promising results are shown by Chattopadhyay (Chattopadhyay et all 
2018), who proposed learning functional programming through the STEM and STEAM approach in which 
the students are having fun, learn by experience by programming learning robots with the aim to gain 
knowledge, develop skills and competencies.

In the presented article it is chosen an approach, based on comparative analysis and analogies 
between FPS, procedure style and logical programming, taking into consideration the short summary of 
the different educational approaches, the aims, which are listed in the curriculum and the duration of 
teaching FP module.

Aims of the research 
1. To check the acquired knowledge, skills and competencies, integrated in the general com-

petency for FPS of the students regarding their work with practical assignments by the proposed 
comparative approach with the other programming styles and paradigms;

To check how SROL influences the success of the students. 
Research methods
The research uses the following methods: observations, polls with teachers and students, 

tests, result analysis.
Methodological tools
Methodological tools used in this research:
А) Set of problems which help the development of knowledge, skills and competencies related 

to the usage of FPS
B) Software and technological means: hardware, educational software for FP 
C) Cloud technologies for SROL - Google Workspace (G Suite for Education)
Design (phases) of the research
The work is done in parallel of two directions: efficiency of the proposed methodology and the 

influence of SROL over the achievements of the students.
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Белградски университет (Сърбия)

Сред теоретичните и практическите проблеми 
на съвременното българско терминознание с особена 
актуалност се откроява проблемът за тактиките и 
стратегиите за превод на научна терминология. 

Понятията стратегия за превод и такти-
ка за превод в съвременната транслатология

В съвременната транслатология теоретичните 
обосновки на понятието стратегия за превод до голяма 
степен са размити (Vitrenko 2008, 3; Kafiskina 2017, 4), 
съответно липсва единна трактовка за него, което се 
обуславя от субективното му възприемане от страна 
на изследователите (Stepina, Selifonova 2015, 378). Редица 
автори отбелязват, че терминът стратегия за превод 
се отнася към най-многозначните терминологични съ-
четания (Alekseyeva 2004, 321; Alekseyeva 2008, 143 – 170; 
Sdobnikov 2011, 165). Освен термина стратегия за превод 
(Alekseyeva 2004, 321; Штанов 2007, 68; Kafiskina 2017: 16,  
Kryukov 1989 и др.), в научната литература се срещат 
и термините стратегия на преводача (Komissarov 1990, 
195 и др.), преводаческа стратегия (Alekseyeva 2004; 
Alekseyeva 2008, 143 – 170 и др.), стратегия на поведение-
то на преводача в процеса на превод (Vitrenko 2008, 3), 
стратегическа линия (Kryukov 1989), тактика за превод 
и др. Както правомерно отбелязва А. Г. Витренко, „всич-
ки тези словосъчетания се употребяват в качеството 
на семантични варианти не само от различни, но поня-
кога и от едни и същи автори“ (Vitrenko 2008, 3). Освен 
това, понякога едни и същи, а не само различни изследо-
ватели влагат в словосъчетанието стратегия за превод 
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Що е то стратегия 
за превод

Research of the efficiency of the proposed methodology.
To gain feedback about the achievements of the students acquiring to the competencies listed in 

the NES and in the curriculum, it was developed a problem set, test, and a practical assignment supported 
by a sample solution.

It is suggested to follow these steps:
Solving the problem following the procedural style.
Using recursion in procedural style wherever it is possible (for description of algorithms, complex 

data structures, etc.).
Substitution of the procedural style with declarative style and usage of pure functions and recursion.
Suggesting a solution which is close to the logical programming.
To achieve that the following sample problems are provided, showing application of the suggested 

algorithm for transforming the solution, based on a procedural style, to a solution, based on the FPS. A 
problem set is prepared to develop the competencies related to FSP (see unit 10 of the learning outcomes 
in the NES), in which they are provided alternative solutions in order to allow easier adaptation of the stu-
dents to the functional paradigm. After presenting and analysing different sample solutions, the students 
receive multiple problems as a test, which require the acquisition of competencies, related to FPS. The last 
part of the check of the level of knowledge of FPS is an assignment in which the students should propose 
practical problems along with the solutions based on FPS.

Research execution
The research consists of 3 main steps: a) Solving problem 1 and 2; b) Test, based on the problems 

3 and 4; and c) Verification of the problem-solving competencies by asking students to propose a practical 
problem and its solution – problems 5 and 6.

The students and their teacher solve problem 1 in 3 ways. The aims are: to show a way to overcome 
the stereotypes of the procedural way of thinking; to observe the solutions: close to the procedural (imper-
ative) programming style, clean functional programming-based solution, and a solution which corresponds 
with the logical programming style.

1. Sum of list elements
Write a program which sums the elements of a list
Solution: https://replit.com/@MuharemMollov/ElegantEmbellishedLead#main.hs
sumElements list totalSum = 
    if null list
    then totalSum
    else sumElements (tail list) (totalSum + (head list))  
sumElements1 totalSum [] = totalSum
sumElements1 totalSum (x:xs) = sumElements1 (totalSum+x) xs

sumElements2 list= foldl (+) 0 list
main = do
  let list = read input::[Integer]
  let result = sumElements 0 list
  print(result)
  let result1 = sumElements1 list
  print(result1)
  let result2 = sumElements2 list 0
  print(result2)

The task implies multiple solutions, the first of which is close to the procedural style of program-
ming and is easily understandable for the students. The second one is closer to the logical programming 
and the last one uses the function foldl. According to the poll, the first way is easier and it looks the 
students are familiar with it. After analysis of the second solution, the students find formal connection 
between the two ways which they remember, understand and eventually apply. The third way uses the 
foldl function which offers built-in construction making the solution much shorter.

Problem 2 shows how to solve a practical problem with the help of foldl, zipWith and map func-
tions. The aim is to gain knowledge about these functions.

2. Receipt
Write a program, which calculates the total the amount of purchases, including VAT. The input 

input for each purchase is its quantity and the unit price without VAT.
Solution: https://replit.com/@MuharemMollov/KasovBon#main.hs
-- receipt
calculateVAT x = x*1.2
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main = do
  input1 <- getLine
  let quantities = read input1 :: [Float]
  
  input2 <- getLine
  let prices = read input2 :: [Float]
  
  let pricesWithVAT  = map calculateVAT prices
  let pricesWithVAT1  = map (\x->x*1.2) prices -- alternatively
 
  let values = zipWith (*) quantities prices
  let totalSum = foldl (+) 0 values

  let valuesWithVAT = zipWith (*) quantities pricesWithVAT
  let totalSumWithVAT = foldl (+) 0 valuesWithVAT
 
  print(values)
  print(totalSum)
  print(totalSum*1.2)

  print(valuesWithVAT)
  print(totalSumWithVAT)

This task presents different basic techniques for data processing based on FPS with the help of 
foldl, map, zipWith and lambda functions.

Problem 3 and 4 are given as a test for individual solving. The students are divided in two groups.
3. Cargo 1
Different by size and count full tanks contain liquid, which should be transported by a 

tanker, which provides a given capacity. Help the team by deciding if it is possible to fit the cargo 
by taking into account the tanker’s capacity. You will receive the capacity (free space as volume 
measure) of the tanker, a list of the diameters, a list of the lengths, and the amount of 
each tank type. If the cargo does fit in the tanker, output “It is possible to carry”, otherwise 
print “The load is too large”.

Solution: https://replit.com/@MuharemMollov/Prisms#main.hs
isPossibleToCarry x y 
  | x <= y =”It is possible to carry”
  | otherwise = “The load is too large”

isPossibleToCarry1 x y =
    if x<=y
    then “It is possible to carry”
    else “The load is too large”

main = do
  input <- getLine
  let tankerVolume = read input :: Float
  input1 <- getLine
  let diameters = read input1 :: [Float]
  input2 <- getLine
  let lenghts = read input2 :: [Float]
  input3 <- getLine
  let tankCounts = read input3 :: [Float]
  let volumes = zipWith(\ d l -> pi / 4 * d * d * l) diameters lenghts
  print(volumes) -- volumes
  let totalVolumes = zipWith(\ a tC -> a * tC) volumes tankCounts
  let totalVolume = foldl (+) 0 totalVolumes
  print(totalVolume)
  print(isPossibleToCarry totalVolume tankerVolume)
  print(isPossibleToCarry1 totalVolume totalVolumes)-- alternatively

Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 1
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