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

Конкурс за заемане  
на длъжността 
„директор“ на 
училище в София
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Ивайло Златанов, началник  
на Регионалното управление  
на образованието – Благоевград: 
„Парадокс е, че местният бизнес  
не се ангажира достатъчно  
с дуалното обучение. А интересът  
на деца и родители към  
професионално образование расте“ Н
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Д-р Андриана Спасова, главен 
асистент в Института за литература 
при БАН: „В архивите има документи 
за българската история и култура, 
които не са отваряни. А в тях се 
съдържа интересна информация,  
която разбива познати клишета  
за Възраждането“

Още 38 млн. лв. за  
модерни научни обекти
Правителството отпуска средства  
за членския внос на България в 10 европейски 
научноизследователски инфраструктури

Двадесет и два научни обекта ще 
бъдат доизградени и модернизирани с  
38 276 480 лв., реши Министерският съ-
вет. Средствата ще позволят да се закупи 
и специализирана апаратура, с която да 
се извършват качествени изследвания 
според световните стандарти.

Обектите, които ще бъдат финансира-
ни, са част от Националната пътна карта 
за научна инфраструктура (2020 – 2027).  
Сред тях са Българската антарктическа 
база „Св. Климент Охридски“, Реги-
оналният астрономически център за 

изследвания и образование (РАЦИО), 
Институтът за научни изследвания 
по компютърни науки и изкуствен 
интелект (INSAIT), Лабораторният 
комплекс на научно-технологичния 
парк „София Тех парк“, Националният 
геоинформационен център, Научната 
инфраструктура по клетъчни техноло-
гии в биомедицината и др. В изпълне-
ние на Националната пътна карта за 
научна инфраструктура от 2018 г. до 
момента научните инфраструктури са 
получили над 87 млн. лв.

Отделно със 760 370 лв. ще бъде платен 
членският внос за участието на Република 
България в 10 европейски научноизследо-
вателски инфраструктури и в Европей-
ското съвместно предприятие ITER за 
развитие на термоядрената енергия. 

С друго свое решение Министерският 
съвет гласува 3,5 млн. лв., с които тази го-
дина ще започнат полярните изследвания 
в Арктика и Антарктика по Националната 
програма „От полюс до полюс“. Акцент 
в тях ще бъдат климатичните промени на 
Северния полюс. 

Старото и 
новото в нас

А

Български учени и талантливи 
студенти от години печелят 
престижни награди на (чуждес-
транни) научни институции и 
високотехнологични фирми. Наши 
ученици редовно носят златни 
медали, от състезания (отново) 
в чужбина. Това е колкото радващ 
(заради световното признание), 
толкова и тъжен (заради липсата 
на признание у нас) факт. С който 
сме свикнали (точно) толкова, 
колкото и с (почти) неминуемо-
то заминаване на тези наши 
сънародници след това да учат и 
работят за друга държава.

Защо има толкова скоби в 
първия параграф? Защото се 
надяваме да дойде ден, в който 
думите в скоби „да се обърнат“ и 
да придобият нов смисъл. Вместо 
да намекват за окончателно и 
безвъзвратно заминаване на наши-
те умове в чужбина, да говорят 
за все повече инициативи, които 
вкарват чужди умове у нас. Така 
както Международният център по 
математически науки преди дни 
събра в София едни от най-изтък-
натите и световнопризнати ма-
тематици за участие в научната 
му инициатива EDGING HIGHER. 
Да се правят систематични и 
целенасочени стъпки в повишаване 
на видимостта на успехите на 
родната наука. И особено важно – 
тези крачки напред да не спират. 
Да няма седмица или ден, в който 
да не показваме на чуждите учени, 
че има какво да видят у нас. Да ги 
научим, че не само имаме постиже-
ния в различни научни области,  
но и можем да споделяме успешно, 
да ги развиваме заедно с тях. 

Прогрес има тогава, кога-
то умът се научи да забравя 
старото и да научава новото. Да 
не се страхува от промяната и 
неизвестното. Страхът е у нас – 
страх да излезем под прожектори-
те, да бъдем видени и евентуално 
– критикувани.

збучни 
истини

Николай КЪНЧЕВ

Занятия по военна топография се проведоха в Националния военен университет – Велико Търново, с втората група 
ученици, които преминават петдневно обучение по Националната програма „Изучаване и съхраняване  

на традициите и историята на Българската армия“. Учениците имат и занятия по строева и тактическа, лидерска и 
огнева подготовка, за ядрена, химическа и биологична защита, оцеляване в природата и се запознават с уставите на 

военната служба. По Програмата на МО и МОН през Военния университет ще преминат 350 ученици от 85 училища
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Младите учени  
в БАН намаляват
Повишаването на качеството на научната 
продукция се запазва, отчита Академията

„Малко се рекламирате! А има 
какво да покажете!“ Така председа-
телят на Парламентарната комисия 
по образованието и науката Ирена 
Анастасова се обърна към предста-
вителите на Българската академия на 
науките в края на заседанието на Ко-
мисията, на което беше представен 
годишният отчет на БАН за 2021 г.  
Според нея държавата все още е 
длъжник на науката. И подчерта, че 
има фундаментални изследвания, 
които няма как да се финансират от 
бизнеса. 

Депутати  и експерти се обеди-
ниха около мнението, че е важно 
да има баланс между средствата 
за фундаментални и за приложни 
изследвания. А една от основните 
заслуги на Академията към общес- 
твото, като цяло, е създаването на 
експерти в целия спектър на по-
знанието.

БАН да потърси механизми за 
подпомагане и стимулиране учас-
тието на колективи от Академията 
в Рамковата програма „Хоризонт 
Европа“ и в други програми, а в 
следващия доклад да бъде предста-
вена информация за предприетите 
действия в тази посока. Това е една 
от препоръките в становището на 
МОН за годишния отчет. С цел пре-
одоляване на негативната тенденция 
към намаляване броя на обучаваните 
докторанти и на дефицитите при въз-
производството на научен потенциал 
е добре за следващия отчетен период 
да се разработи план за привличане 
на повече млади учени и задържане-
то им в Академията, се казва още в 
становището.

Намалява броят на обучаваните 
докторанти, особено на тези в 
редовна форма на обучение, се кон-
статира в отчета на БАН. Въпреки 
предприетите през последните годи-
ни мерки за стимулиране на младите 
учени и докторантите чрез допълни-

телно финансиране, осигурено от 
национални програми и стипендии, 
негативната тенденция все още не е 
преодоляна. Зачислените в редовна 
форма на обучение докторанти през 
2021 г. са 48 срещу 58 за 2020 г.  
По програмата „Млади учени и 
постдокторанти“ са подпомогнати 
44 постдокторанти и 368 млади 
учени. В резултат на тяхната работа 
са изготвени над 500 публикации 
и са подадени 7 заявки за патенти.

Четири са основните приоритети 
в работата на БАН – развитието на 
научния потенциал, подобряване 
на съществуващата изследовател-
ска инфраструктура, засилване 
на хоризонталната интеграция и 
създаване на интердисциплинарни 
екипи, засилване на иновационния 
капацитет на Академията. 

Важна дейност на Академията е 
участието в националните научни 
програми. Две от тях са насочени 
към засилване на научния капацитет 
и подпомагане на водещи изследо-
ватели – ННП ВИХРЕН, по която 
има 3 нови предложения, и „Петър 
Берон и НИЕ“, където са одобрени 
още 5 проекта.

Институтите на БАН са коор-
динатори и водещи организации 
в изпълнението на 3 други на-
ционални програми – „Нисковъг- 
леродна енергия за транспорта и 
бита“ (ЕПЛЮС), „Иновативни 
нискотоксични биологичноактив-
ни средства за прецизна медицина 
(„БиоАктивМед“)“ и „Опазване 
на околната среда и намаляване на 
риска от неблагоприятни явления и 
природни бедствия“. Два института 
на БАН са координатори на два 
проекта по НП „Европейски научни 
мрежи“, насочена към създаването 
на мултидисциплинарни колективи 
от учени на европейско ниво.

Учени от Академията редовно 
печелят проекти, финансирани от 

Фонд „Научни изследвания“, като 
успеваемостта е над 50%. Институ-
ти от БАН участват в изграждането 
на обекти от националната пътна 
карта за научна инфраструктура. 
Те са координатори и в два центъра 
за върхови постижения, както и на 
четири центъра по компетентност.

През 2021 г. звената на БАН 
сключват 10 нови договора по Прог- 
рама „Хоризонт 2020“ на стойност 
4,756 млн. лв. Общият брой на 
проектите от стартирането на Прог- 
рамата до края на 2018 г. нараства 
на 118, а договорената сума за из-
пълнението им – на 36,641 млн. лв. 
БАН организира и форума „Наука за 
бизнес“, има и сключени договори 
с фирми за съвместни разработки.

Запазва се тенденцията към по-
вишаване качеството на научната 
продукция. Съгласно световните 
бази данни Scopus и Web of Science 
основният дял от реферираните на-
учни статии от български учени се 
публикува от изследователи от БАН. 
От индексираните статии на БАН за 
2021 г. 39% са публикувани в спи-
сания от най-високата Q1 категория 
в ранглистата на специализираните 
издания (38% за 2020 г.; 37% за  
2019 г.). Стойността на h-индекса на 
Академията е 223 (за сравнение за 
2020 г. е 211). Забелязва се устойчи-
вост на научните резултати, които са 
насочени към пряко приложение в 
практиката. През 2021 г. са издадени 
или влезли в експертиза 47 патента 
и 25 полезни модела. 

Четиридесет и един учени от БАН 
и още 7 от членовете на Събранието 
на академиците и член-кореспон-
дентите, които работят в български 
висши училища, са сред първите два 
процента световно признати учени 
съгласно класация на Станфордския 
университет. Сред българските из-
следователи челно място заема акад. 
Красимир Атанасов.  
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Във Великотърновския университет започна 45. международен летен семинар по български език и култура. 
В тазгодишното издание на форума се включват 80 участници от 29 държави от четири континента.  

„За тези дни, в които ще сме заедно, границите помежду ни ще се стопят, преградите и предразсъдъците 
ще изчезнат, а словото и общуването ще градят мостове на приятелство“,  

заявява в приветствието си ректорът проф. д-р Христо Бонджолов

СМГ пак с най-висок 
бал след VII клас

Стипендии  
за приоритетни 
специалности

Софийската математи-
ческа гимназия отново е с 
най-висок минимален бал 
за кандидатстване след VII 
клас в столицата – 485,750 
точки от максимум 500. От 
там са и петимата пълни 
отличници на изпитите от 
НВО. Това показва първото 
класиране за държавния 
план-прием в гимназиите.    

И тази година най-же-
ланите паралелки след VII 
клас в София са с профил 
„Чужди езици“ – английски 
и испански. Най-много уче-
ници са поискали да учат 
в 22. СЕУ „Г.С. Раковски“ 
– 2181. На второ място е 
32. СУИЧЕ „Св. Климент 
Охридски“ – 2133. След тях 
е Първа английска езикова 
гимназия, която през мина-
лата година беше първенец. 
Следва я 164. гимназия с 
преподаване на испански 
език „Мигел де Сервантес“.

Най-предпочитаните 
училища за професионал-
на подготовка са Нацио-
налната търговско-банкова 
гимназия със специалност 
„Електронна търговия“ с 
изучаване на английски език 
и Националната финансо-
во-стопанска гимназия със 
специалност „Икономика и 
мениджмънт“ с изучаване 
на английски език. Те са 
посочени съответно от 1304 
и 1294 ученици. 

На следващо място в 
предпочитанията на седмок-
ласниците е 51. СУ „Елиса-
вета Багряна“ – специалност 

„Компютърна графика“ с 
изучаване на английски 
език. След него са Нацио-
налната търговско-банкова 
гимназия със специалност 
„Бизнес администрация“ с 
изучаване на испански език 
и Софийската професио-
нална гимназия по електро-
ника „Джон Атанасов“ със 
специалност „Системно 
програмиране“ с изучаване 
на английски език.

Първите девет училища 
в София с най-висок мини-
мален бал са същите както 
през 2021 г., но с размяна 
на позиции. Списъка води 
СМГ „П. Хилендарски“. 
Тази година на второ място 
е ТУЕС към ТУ – София, 
следвано от 91. НЕГ „Проф. 
К. Гълъбов“.   

11 573 ученици от София 
са участвали в национално-
то външно оценяване след 
VII клас по български език 
и литература. По матема-
тика те са 11 541. Подалите 
заявление за класиране са 
11 008. От тях 1100 не са 
класирани – 915 от София 
и 195 от страната, защото 
балът им не е достатъчен 
за паралелките, които са 
пожелали. Те ще участват 
автоматично във второто 
класиране. В държавния 
план-прием след завърше-
но основно образование 
в столичните училища са 
обявени 417 паралелки. От 
тях 233 са профилираните, 
а 184 – професионалните.  

Близо 3500 зрелостници 
ще получават месечна сти-
пендия от 100 лв., ако бъдат 
приети за студенти в някоя 
от специалностите от 12 
приоритетни професионал-
ни направления, съобщават 
от МОН. Право на този 
бонус имат първите 10% 
от младежите с най-високи 
оценки на матурата по бъл-
гарски език и литература, 
т.е. получили не по-малко 
от 5,40. Освен това успехът 
им на втория задължителен 
държавен зрелостен изпит и 
държавния изпит по профе-
сия трябва да е над средния 
за страната по съответния 
предмет. 

Същата месечна стипен-
дия ще получават и студен-
ти, които са в първите 30% 
на втория държавен зрелос-
тен изпит по математика, по 
физика и астрономия или по 
химия и опазване на окол-
ната среда. Друго условие е 
успехът им на матурата по 
български език и литература 
да е равен или по-висок от 
средния за страната, който 
тази година е 4,36.  

За да получават възнаг- 
раждението, учениците 
трябва да са приети в дър-
жавно висше училище в 
годината на завършване на 

средното си образование. 
Другото условие е да следват 
специалност от професио-
налните направления „Пе-
дагогика“, „Педагогика на 
обучението по…“, „Машин-
но инженерство“, „Елек-
тротехника, електроника и 
автоматика“, „Енергетика“, 
„Транспорт, корабоплаване 
и авиация“, „Материали и 
материалознание“, „Про-
учване, добив и обработка 
на полезни изкопаеми“, 
„Металургия“, „Химич-
ни технологии“, „Общо 
инженерство“, както и в 
специалност „Хидрострои-
телство“ от професионално 
направление „Архитектура, 
строителство и геодезия“.  

Стипендията се полага на 
всички първокурсници, кои-
то отговарят на изброените 
критерии. През следващите 
години от обучението си 
студентите трябва да имат 
минимален успех „Добър 
4.00“, за да я получават. 

Тези стипендии на студен-
ти от посочените направле-
ния се изплащат за трета 
поредна година. Целта им 
е да повишат интереса на 
младите хора към сфери 
на икономиката, в които не 
достигат  висококвалифици-
рани кадри.  
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Грешки при употребата 
на бройната форма

Кристияна СИМЕОНОВА*

Както знаем, според правилата на българската 
граматика бройна форма имат само съществителни-
те имена от мъжки род за нелица (т.е. такива, които 
означават предмети, животни и пр.) и тази форма се 
използва след числителни бройни имена, числител-
ни имена за приблизителност (напр. десетина, сто-
тина и др.) и след думи за количество като няколко, 
колко, колкото, толкова. Съществителните имена, 
назоваващи лица, в споменатите случаи имат само 
форма за множествено число.

При употребата на бройната форма най-често 
срещаните грешки са две. Първата е нейната замя-
на с форми за множествено число при неодушевени 
предмети. В разговорния език и в медийни текстове 
често се срещат случаи като: *Училището получи 
десет нови компютри (вм. правилното компютъ-
ра); *Беше нападнат район с четири петролни кла-
денци (вм. правилното кладенеца); *Няколко кри-
терии за членство бяха нарушени (вм. правилното 
критерия); *Силният вятър счупи пет прозорци 
(вм. правилното прозореца).

Втората грешка е обратната, т.е. употребява се 
бройна форма там, където трябва да има форма за 
множествено число, тъй като става въпрос за лица. 
Например: *Пет очевидеца видяха всичко (вм. 
правилното петима очевидци); Отсъстваха чети-
ри ученика (вм. правилното четирима ученици); 
*Шест работника пострадаха при авария (вм. пра-
вилното шестима работници).

Важно е да се знае, че някои съществителни оз-
начават и предмет, и лице, например: поп ‘карта за 
игра’ и ‘свещеник’; офицер ‘шахматна фигура’ и 
‘военнослужещ’. Такива съществителни има брой-
на форма само когато означават предмет: Дойдоха 
ми 4 попа на това раздаване на картите, но Чети-
рима попове отслужиха литургията.

*Д-р Кристияна Симеонова е главен асистент в 
Института за български език „Проф. Любомир Ан-
дрейчин“ при Българската академия на науките.

Иновации в 542 училища 
от новата учебна година

Учителските заплати 
отново нарастват
До края на октомври ще са готови 
предложенията за промени в учебните 
програми

Средната учителска заплата от 
1 септември т.г. да стане 2032 лв. 
А непедагогическите специалисти 
да получават средно 1134 лв. Това 
предложение на МОН одобри на 
свое заседание Отрасловият съвет 
за тристранно сътрудничество в 
областта на средното образование. 
Социалните партньори разгледаха 
разпределението на гласуваните 
в актуализацията на държавния 
бюджет допълнителни 150 млн. лв. 
за системата на предучилищното 
и училищното образование. На 6 
юни тази година Министерството на 
образованието и науката е поискало 
от Министерството на финансите 
общо 173,4 млн. лв. допълнително 
за предучилищното и училищното 
образование, съобщиха от МОН.

За увеличение на възнаграждени-
ята в детските градини, училищата и 
центровете за подкрепа са предвиде-
ни близо 54,5 млн. лв. Това означава 
ръст на учителските заплати средно 
с 5%, а тези на непедагогическия 
персонал – с 4 на сто. По време 
на дебатите в Отрасловия съвет 
стана ясно, че с новото увеличение 
заплатата на педагозите става 127% 
над средната, оповестена от НСИ за 
първото тримесечие на годината.

От допълнителните средства  
35,1 млн. лв. се насочват за обезщете-
ния на напускащите образователната 
система. Предвид увеличението на 
цените на енергоносителите обра-
зователните институции ще получат 
от 1 юли ръст от 10,5% на средствата 
за издръжка и режийни разходи, за 
което се отделят общо 26,3 млн. лв.  
От същата дата с 31% нараства и 
нормативът за издръжка на дете в 
детските градини, като за това са 
предвидени почти 22,5 млн. лв. От  
1 юли с 20% се повишава и норма-
тивът за храненето на децата от под-
готвителните групи и от I до IV клас, 
като за това са разписани 5,5 млн. лв. 
За увеличение на частта за издръжка 
в норматива за ученик в целодневна 
организация са определени 5 млн. лв. 
От 15 септември с над 1,2 млн. лв., 
или с 15% нараства и нормативът за 
ученически стипендии.

„Опитали сме се максимално 
балансирано да потърсим разпре-
деление, което да осигури основ-
ните нужди, които има в системата. 
Благодарение на общите ни усилия 
нашата система е една от най-добре 
финансираните. Специално искам 
да благодаря на синдикатите. Убе-
дих се още повече през последните 
месеци, че Отрасловият съвет е ин-

ституцията, която помага да търсим 
правилните решения“, коментира 
министърът на образованието и 
науката акад. Николай Денков. 
След едночасови дебати социалните 
партньори подкрепиха разпреде-
лението, предложено от МОН.  
А председателят на Синдиката на 
българските учители Янка Такева 
предложи до края на юли да бъде 
изработен анекс към Колективния 
трудов договор за увеличаването 
на работните заплати в системата 
на средното образование.

Пред членовете на Отрасловия 
съвет бе представена и информация 
относно резултатите от проведените 
национални външни оценявания и 
държавни зрелостни изпити. „Възла-
гаме да се направи оценка на добаве-
ната стойност през тази година, като 
данните ще бъдат представени първо 
в Отрасловия съвет. На колегите им 
трябват два месеца“, заяви министър 
Денков. Бе решено в квалификацията 
на учителите по предмети да бъдe 
включено преодоляването на устано-
вени пропуски в НВО и ДЗИ.

Отрасловият съвет се запозна и 
с анализ на проблемите в учебните 
програми и направените във връзка 
с това различни анкети и проучва-
ния. До края на октомври предстои 
да се оформят предложенията за 
промени в учебните програми, след 
което проектите ще бъдат публику-
вани за обществено обсъждане.

„Като преподавател знам, че нещо 
изключително сложно, ако бъде 
представено по подходящ начин, 
ако бъде обяснено със съответните 
примери, илюстрации и т.н., то може 
да бъде разбираемо. Разбрахме се да 
задържим малко публикуването на 
доклада, който прави анализа, за да 
прецизираме тези промени. Целият 
фокус трябва да бъде върху това 
да не загубим умения. Необходимо 
е да изчистим академичния език, 
да изчезне голяма част от факто-
логията, която не развива мислене, 

както и термини, които не са нужни, 
да съобразим учебния материал с 
възрастта на учениците“, отбеляза 
министър Денков. След това ще се 
обсъди и най-подходящият подход 
към учебниците.

Пред социалните партньори бе 
представен и график за учебното 
време за 2022/2023 учебна година, 
която ще започне традиционно на 15 
септември. Относно предложенията 
да се разделят външните оценявания 
в VII и X клас и НВО за четвър-
токласниците и десетокласниците 
да се провеждат в учебни дни, се 
чуха противоположни мнения, като 
социалните партньори ще изпратят 
официални становища в МОН. 

Бе представена и информация 
относно проект на изменение на 
Наредба 10 на Министерството на 
здравеопазването от 2014 г. за здрав-
ните изисквания при изготвяне и 
спазване на седмичните разписания, 
която влиза в колизия с предвидените 
седмични часове в рамковия учебен 
план V – VII клас. Изход е предложе-
ние за намаляването на часовете за  
V – VII клас на 40 минути, като в този 
случай от Здравното министерство 
не са против общият брой часове 
седмично да достигне до 32 часа.

Обсъдено бе и удължаване на 
учебната година с две седмици за  
V и VI клас. Министър Денков отбе-
ляза за пореден път, че българските 
ученици учат една година по-малко 
като учебни часове от I до VI клас 
в сравнение с връстниците си от 
редица държави в ЕС. 

„Каквото и да правим с учебните 
програми, няма как да компенсираме 
този дефицит. Няма да тръгна да 
налагам решение силово, защото 
смятам, че това не е правилно за 
нашата система. Отделен въпрос е 
как компенсираме учителите. Отде-
лен е и въпросът с какво запълваме 
тези две седмици. Те могат да бъдат 
използвани не за повече от същото, 
а за тези неща, за които в момента 
не достига време – като проектното 
обучение, повече упражнения, за 
занимания по интереси за всички 
деца“, заяви министърът. И добави 
още, че ще продължи да обяснява 
защо е необходима по-дълга учебна 
година за тези класове, и ще търси 
съмишленици за промяната. 

От двете работодателски организа-
ции подкрепиха удължаване на учеб-
ната година, докато от синдикатите 
изразиха позицията, че не е време за 
подобни промени, но ще се включат 
в обсъждането на този въпрос. 

Акад. Николай Денков

Общо 542 училища от 192 
населени места във всич-
ки области на страната са 
включени в проектосписъка 
на иновативните училища за 
учебната 2022/2023 г. Това е 
записано в проект на Реше-
ние на Министерския съвет 
за приемане на списъка.

От включените в него 78 
училища не са били инова-
тивни за последната учебна 
година. Те са подали нов про-
ект за иновация и са одобре-
ни. Останалите 464 училища 
в списъка са с продължаваща 
иновация или са приключили 
такава, но са одобрени с нова. 

Комисията за иноватив-
ните училища, определена 
със заповед на министъра 
на образованието и наука-
та, е оценила внесени 193 
училищни проекта за нова 
иновация. Те са на 9 начални, 
87 основни, едно обединено, 
57 средни, 8 профилирани и 
30 професионални гимна-
зии и едно специализирано 
училище. 25 от тях са дър-
жавни, 144 общински и 24 
частни. Предложени са 166 

нови метода на препода-
ванe, 146 новости относно 
въвеждане на иновативни 
елементи в организацията 
или съдържание на обуче-
нието, 83 предвиждат нов 
или усъвършенстван начин 
на управление, обучение и 
образователна среда, а 72 – 
разработено по нов начин 
учебно съдържание, учебни 
планове и учебни програми.

Положително становище 
от регионалните управления 
на образованието е дадено за 
185 проекта, а отрицателно 
– за 8 проекта. На арбитраж 
са подложени 41 проекта. Ко-
мисията дава положителна 
оценка на 161 проекта, като 
28 са с положителна оценка 
от арбитраж. Неприети са 
предложения на 32 училища.

От досегашните училища 
в списъка, приет през 2021 г. 
от МС, отпадат 46 училища. 
От тях 45 поради приключи-
ли училищни проекти, като 
5 са кандидатствали отново 
и не са одобрени. Едно учи-
лище отпада, тъй като се 
закрива. 

Столична община ще финансира превоза на деца от 
подготвителни групи и ученици от I до VII клас в район 
„Красна поляна“, кв. „Факултета“ до три общински 
училища в районите „Възраждане“ (67. ОУ и 136. ОУ) и 
район „Овча купел“ (66. СУ), реши Столичният общин-
ски съвет. Това ще става в присъствените учебни дни. 

Дирекция „Образование“ осъществява периодичен 
контрол на посочените училища. Резултатите от провер-
ките показват, че през 2021/2022 учебна година броят 
на обхванатите деца е 308. По данни на директорите на 
трите училища учениците продължават образованието 
си до завършване на първи гимназиален етап на средно 
образование или до завършване на средно образова-

ние, се посочва в доклада на приетото предложение. 
Осигуряването на транспорт до училище на децата от 
предучилищна възраст (на 5 и 6 години), невладеещи 
български език, осигурява добра подготовка за постъп-
ването им в I клас, се посочва още в него. 

Необходимите средства за обезпечаване на транспорт-
ната услуга за 2022/2023 учебна година са в размер до 
150 000 лева с ДДС и ще дойдат от бюджета на функция 
„Образование“ към Столична община. Районните адми-
нистрации следва да заплащат всеки месец стойността 
на превозите в зависимост от изминатия пробег на ки-
лометър въз основа на предоставени отчетни документи 
от извършителя на услугата.  

Столична община поема превоза до три училища
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е 300 нови висши училища и техните партньори от 38 дър-
жави, които ще получат общо 31,2 млн. евро финансиране 
за укрепване на своя иновационен капацитет с подкрепата 
на ЕИТ. Сред тях са и трите наши университета. Всеки 
одобрен консорциум от висши училища с научноизследова-
телски центрове, публични органи и сдружения ще получи 
финансиране до 1,2 млн. евро.  

Подкрепените организации ще се присъединят към вече 
създадената мрежа от над 270 организации, сред които  

Още 3 наши университета 
с еврофинансиране

Още три български университета получават финанси-
ране по инициативата EIT HEI, с която висшите училища 
се поставят в центъра на сферата на иновациите в Евро-
па. Това са Софийският университет „Климент Охридски“,  
Лесотехническият университет в София и Тракийският 
университет в Стара Загора. 

По EIT HEI Европейският институт за иновации и тех-
нологии (ЕИТ) ще работи съвместно с университетите, 
за да предостави подходящите инструменти за подкрепа 
на иновациите в кампусите и извън тях. Резултатът от 
участието по втората покана, обявена от инициативата, 

ЕВРОНОВИНИ

6 български университета и 2 частни компании, в рамки-
те на първата покана през 2021 г. По нея бяха одобрени 24 
проекта с участието на 142 висши учебни заведения и 155 
неакадемични организации, които се финансират общо с 
28,8 млн. евро. Сред тях има 6 български университета и 
две частни компании. Това са ТУ – София, ТУ – Варна, Иконо-
мическият университет – Варна, Пловдивският универси-
тет „Паисий Хилендарски“, Университетът по хранителни 
технологии – Пловдив, Медицинският университет – Плов-
див, както и компанията The Edge и неправителствената 
организация GIS Transfer Center. Дейностите по тези 24 
проекта се съсредоточават върху теми като насърчаване 
на институционални промени; укрепване на партньорства-
та между висшите учебни заведения, предприятията и 
научноизследователските организации; разработване на 
услуги в подкрепа на иновациите и бизнеса и повишаване 
качеството на образованието по предприемачество.

В НЯКОЛКО РЕДА

ЕК СТАРТИРА КОНКУРС за студенти 
от ЕС и страните от Африканския 
съюз, които да предложат име за 
своята космическа система за за-
щитена свързаност. Наред със сате-
литите „Коперник“ и „Галилео“, тази 
нова система ще бъде третият 
стълб на космическата програма на 
ЕС, предоставяща сателитни дан-
ни и услуги за справяне с най-неот-
ложните проблеми на днешния ден, 
като изменение на климата, зелен и 
цифров преход, сигурност и устойчи-
вост. В светлината на Европейска-
та година на младежта 2022, състе-
занието дава възможност за млади 
хора с креативни и оригинални идеи 
да намерят име, което улавя духа 
на тази нова инициатива, нейните 
технологични иновации и измерение. 
Студентите могат да подават 
своите предложения до 31 юли 2022 г.

* * *
ЧЕХИЯ ПОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

на Съвета на ЕС от 1 юли до края на 
2022 г. Чешкият премиер Петър Фи-
ала представи пред ЕП програмата 
на шестмесечното европредседа-
телство, чиито основни приоритети 
са управлението на бежанската кри-
за и следвоенното възстановяване 
на Украйна, енергийната сигурност, 
отбранителните способности и си-
гурността в киберпространството, 
стратегическата устойчивост на 
европейската икономика и устой-
чивостта на демократичните ин-
ституции. Мотото на Чешкото 
председателство е „Европа като за-
дача: Преосмисляне, възстановяване, 
утвърждаване на властта“, което 
припомня речта на първия чешки 
президент Вацлав Хавел. В мотото 
се подчертава необходимостта от 
„преоценка на настоящите подходи 
и предпоставки“ в светлината на ру-
ската война срещу Украйна.

* * *
30 ПРОЕКТА ОТ 18 ДЪРЖАВИ В ЕВ-

РОПА са лауреати на престижния 
конкурс за културно наследство 
„Европа Ностра“ за 2022 г. Сред 
тях в категория „Ангажираност на 
гражданите и повишаване на осве-
домеността“ е и българският про-
ект „Реките на София“ на фондация 
„Колективът“. Чрез неочаквани архи-
тектурни интервенции и културни 
и образователни събития инициати-
вата превръща изкуствените речни 
корита на София в публично достъп-
ни пространства. С наградите „Ев-
ропа Ностра“ по програма „Творческа 
Европа“ се отличават най-добрите 
проекти в 5 категории – рестав-
рация, впечатляващи проучвания, 
отдадени специалисти, както и най-
добрите образователни програми за 
повишаване на осведомеността за 
културното наследство. Наградите 
ще бъдат връчени на 26 септември в 
Прага. Носителите на голямата на-
града и наградата на публиката ще 
бъдат определени след онлайн гласу-
ване до средата на септември. 

Мобилизират 45 млрд. евро 
за растеж на стартъпите
Новата иновационна програма ще утвърди Европа 
като лидер и привлекателно място за таланти

Страница на  
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Новата Евро-
пейска ино-
в а ц и о н н а 
програма се 
основава на 
конкурентни-

те предимства на Европа – 
водеща роля в науката, силна 
индустриална база и резерв 
от таланти в областта на ин-
женерството. „Тя е насочена 
не само към компаниите и 
регионите, а ще донесе ползи 
преди всичко за европейските 
граждани – новаторите и мла-
дите хора, като им предоставя 
възможности за развитие на 
умения, работа в мрежа, нови 
партньорства. Така Европа 
ще се утвърди като лидер в 
иновациите и привлекателно 
място, където най-добрите 
таланти работят с най-добрите 
компании и създават револю-
ционни иновативни решения 
за справяне с предизвикател-
ствата“, заяви българският ев-
рокомисар Мария Габриел при 
представянето на Програмата. 

Според нея сега е моментът 

Европа да инвестира в ино-
вации, таланти и да подкрепи 
свързването на местните еко-
системи. „Целим мобилизи-
рането на 45 млрд. евро за 
подпомагане растежа на евро-
пейските стартъпи, създаването 
на „регионални иновационни 
долини“, свързващи участни-
ците в областта на иновациите 
в Европа, и привличането на 
таланти“, каза Мария Габриел.

Програмата има пет основни 
измерения, за които са предло-
жени 25 конкретни действия. 
Първото измерение включва 
мерки за подобряване на достъ-
па до рисков капитал. Инициа-
тивата за данъчни облекчения 
за намаляване на преферен-
циалното данъчно третиране 
на дълга ще помогне на ком-
паниите да набират капитал. 
Подготвя се и регламент, който 
ще опрости изискванията за ре-
гистрация на фондовата борса. 
Ще бъде разширена инициати-
вата ESCALAR, насърчаваща 
инвестициите в рисков капитал 
по програма InvestEU. А прог- 
рамата Women2Invest на Евро-
пейския институт за иновации 
и технологии ще предоставя 
обучение на жени в областта на 

рисковите инвестиции. 
Второ, предвидени са иници-

ативи за създаване на подходя-
щи рамкови условия, подкре-
пящи високотехнологичните 
иновации. Подготвят се насоки 
за разработване на експеримен-
тални и „живи лаборатории“. 
Специална Платформа за из-
питване в областта на чистия 
водород ще подпомогне разви-
тието на динамична водородна 
икономика. Специализирана 
консултантска служба ще пре-
доставя насоки в обществените 
поръчки за иновации. 

Третото измерение цели ук-
репване на иновационните еко-
системи във всички европейски 
региони. Със създаването на 
„регионални иновационни до-
лини“ се цели свързването на 
иновативни региони с други, 
които имат нужда да подобрят 
иновационния си капацитет. Те 
ще обменят опит и ще работят 
съвместно за реализиране на 
междурегионални проекти. 

Разработва се и платформа 
Innospace, която ще предоставя 
съвети и насоки за участниците 
в иновационните екосистеми 
на принципа „обслужване на 
едно гише“. Ще се стимулират 

иновациите във всички реги-
они чрез разработени насоки 
за ефективни синергии между 
„Хоризонт Европа“ и фондове-
те на политиката за сближаване.

Предвиждат се и конкретни 
действия за обучение и привли-
чане на таланти, включително 
участие на повече жени в об-
ластта на високите технологии. 
„Новата ни инициатива „Талан-
ти в областта на дълбоките тех-
нологии“ на ЕИТ ще предоста-
ви възможност за обучение на 
1 милион таланти. Подготвяме 
и стажантска програма, както 
и общоевропейска платфор-
ма, за да могат иновативните 
компании да намират по-бързо 
таланти с нужните умения“, 
каза още Мария Габриел.

Не по-малко важна е подкре-
пата за държавите членки при 
прилагането на мерки в областта  
на иновациите, основани на 
надеждни набори от данни и 
ясно формулирана термино-
логия. Специален инструмент 
за техническа подкрепа ще ги 
подпомага при разработването 
на националните и регионал-
ните политики и по-добрата им 
съгласуваност с политиките на 
европейско равнище.
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37 млн. възпоменателни 
монети от 2 евро, 

посветени на 
35-годишнината  
от създаването  

на програма „Еразъм+“ 
ще бъдат пуснати в 

обращение през 2022 г., 
която е и Европейска 
година на младежта. 

Емитирането  
на новите монети 

обявиха българският 
еврокомисар  

Мария Габриел  
и еврокомисарят по 

икономическите въпроси 
Паоло Джентилони. 
Над 12 млн. души са 
пътували из Европа 

по „Еразъм+“, за да 
споделят опит и да се 
развиват в личностен  

и в професионален план
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София събира 
топматематици
Международният форум показва, че България 
може да създава среда, която да отговаря  
на най-високите научни стандарти

Председателят на 
Българската ака-
демия на науки-
те акад. Юлиан 
Ревалски връчи  
д и п л омат а  н а 

проф. Максим Концевич за чуж-
дестранен член на БАН, с която 
световноизвестният учен бе по-
четен през 2020 г.

Максим Концевич е професор 
в Института за висши научни 
изследвания (IHES) в Париж и 
преподавател в Университета на 
Маями. Той е един от водещите 
математици и теоретични физици 
на XX и XXI век. Неговите работи 
са високо оценени от световната 
математическа общност.

Церемонията се състоя на от-
криването на конференцията на 
Международния център по матема-
тически науки EDGING HIGHER. 
Форумът в София събра едни от 
най-изтъкнатите и световноприз- 
нати математици като Жан-Пиер 
Бургиньон, Джон Пардън, Филип 
Грифитс и други. Двама от участни-
ците са носителите на Филдсов ме-
дал –  Максим Концевич и Марина 
Вязовска. Медалът, често наричан 
„Нобелова награда по математи-
ка“, се присъжда като признание 
за изключителни математически 
постижения.

Проф. Генка Петрова-Ташкова 
– заместник-министър на образо-
ванието и науката в оставка, при-
ветства участниците във форума.

С конференцията в София се 
отбелязва учредяването на Между-
народния център по математически 
науки (създаден е през 2019 г.) 
Форумът бе планиран за 2020 г., 
но бе отложен заради пандемията 
от КОВИД-19, припомнят от БАН.

Международният център за ма-

тематически науки в София е 
динамично изследователско звено 
за разработване и разпространение 
на авангардни нови направления в 
математиката. Той е към Института 
по математика и информатика на 
БАН. Подкрепа на Центъра оказва 
Министерството на образование-
то и науката. Дейностите му се 
осъществяват в сътрудничество с 
Института по математически нау-
ки на Америка към Университета 
на Маями (IMSA) и на Висшето 
училище по икономика, както и с 
Националния изследователски уни-
верситет в Москва (HSE University). 
Международният център за матема-
тически науки работи в сътрудни-
чество с български университети и 
институти на БАН.

Усилията на организаторите е да 
превърнат Международния център 
по математически науки в основен 
регионален център за авангардно 
сътрудничество, трансфер на зна-
ния и реинтеграция на български 
учени. Една от целите им е привли-
чане на млади хора с нови идеи, с 
нови тематики. И успяват – на со-
фийската среща по-голямата част от 
участниците са млади математици. 
Големият интерес към форума дори 
е наложил да се ограничи участието 
на място, като дискусиите и в трите 
дни са достъпни онлайн.

„София днес е център на топ-
математици от цял свят – Европа, 
Мексико, САЩ, Япония. Обменяме 
идеи, постижения от техните об-
ласти, както и от нашите, а това е 
важно за напредването на науката. 

Математиката има много задачи за 
решаване и всеки от различните 
школи има свои области, по които 
работи. Например аз самият работя 
в областта на теорията на кодира-
нето – казва проф. Петър Бойва-
ленков, директор на Института по 
математика и информатика към 
БАН. – Интензивно развиващо се 
направление е и съвместната работа 
на математици и физици. Само след 
дни отново България е домакин на 
техен научен форум. Много от уче-
ните, които са в София, ще участват 
и на срещата в Слънчев бряг. За  
есента планираме също конферен-
ция, на която ще се дискутират от-
делни направления на математика-
та. През декември е третото издание 
на научна конференция с домакин 
отново страната ни, посветена на 
жените в математиката от Юго-
източна Европа. За инициативите 
имаме осигурени средства от Ми-
нистерството на образованието и 
науката, от фондацията „Саймънс“, 
както и от собствени приходи.“

„Срещата в София показва, че 
България може да създава среда, 
която да отговаря на най-висо-
ките световни научни стандарти 
– подчерта акад. Олег Мушкаров, 
ръководител на Международния 
център за математически науки. –  
А като следствие на тези постигна-
ти световни стандарти, да търсим 
в университетите, в институтите 
млади хора с интереси, които ак-
тивно да се включват в дискусиите. 
Специално за този софийски форум 
според мен това е най-важното. Тук 
се срещнаха и разговаряха учени от 
изключително ниво. Никога един 
форум у нас не е събирал толкова 
качествени, признати математици, 
включително и топ имена на съвсем 
млади колеги.“  

Научни разработки и успеш-
ни педагогически практики на 
учители, които прилагат въз-
можностите на технологиите 
при преподаването в онлайн 
среда и в класната стая, са 
представени по време на дву-
дневна научно-практическа 
конференция „Дигиталната 
трансформация в образова-
нието“ в Правец. Организатори 
са Техническият университет 
– София, и РУО – София-
област. Домакин на форума е 
Националната професионална 
гимназия по компютърни тех-
нологии и системи – Правец, 
към ТУ – София, с директор 
Николай Сираков.  

В конференцията се включ-
ват зам.-министърът на образо-
ванието и науката Мариета Ге-
оргиева, главният секретар на 
ТУ – София, Никола Николов, 
зам.-деканите на Факултета по 
компютърни технологии и ус-
тройства на ТУ – София, проф. 
Даниела Гоцева и доц. Дани-
ела Минковска, доц. Ивайло 
Старибратов – съветник на 
министъра на образованието 
и науката, Делчо Делчев от 
Националния STEM център, 
както и над 100 участници от 
образователни институции от 
столицата и област София.

„Очакваме дигитализация-
та да промени към по-добро 
цялата ни икономика и общес- 
твото. Но това няма как да се 
случи, ако нямаме голяма и 
сериозно подготвена общност 
от учители и обучители“, зая-
вява зам.-министър Мариета 
Георгиева. Тя подчертава, че 
сериозна отговорност е да бъде 
формирано дигитално мислене 
у децата от ранна възраст, за да 
бъдат ефективни и полезни на 
себе си и на обществото. 

„Ценното и работещото е да 
разкажем как могат да се случ-
ват промените. Да открием 
методите и подходите, които 
наистина могат да превър-
нат добрите идеи в работеща 
реалност. Разковничето на 
успеха е в учителите, които 
знаят, могат и имат капаци-
тета да изведат младите хора 
до ниво, което очакват от тях 
бизнесът и икономиката. За нас 
е от изключително значение 
да открием тези, които имат 
силата и ресурса да разпрос-
транят знанията и уменията 
си сред останалите“, посочва 
още Георгиева. Тя отбелязва 
още, че една от основните 
дейности на очакваната нова 
Програма „Образование“ е 
квалификацията на учителите 
и подготовката им да бъдат 
дигитални вдъхновители. 

„Целта на конференцията бе 
да предоставим среда за разви-
ване на сътрудничество и парт-
ньорство на образователни 
институции с висши училища 
и бизнес среди. Тя бе и място за 
споделяне на добри практики 
сред професионалните педа-
гогически общности относно 
училищните STEM центрове, 
модерното хибридно обучение, 
използването на изследова-
телския и компетентностния 
подход в обучението, създа-
ването на електронно учебно 
съдържание и повишаване 
дигиталните компетентности 
на учениците чрез извънклас-
ни форми“, коментира Росица 
Иванова, началник на РУО 

– София-област. И добавя, че 
тези успешни практики могат 
да се превърнат в пример и 
вдъхновение за въвеждане на 
дигитални методи за препода-
ване в останалите училища от 
Софийска област и в страната.  

Росица Иванова съобщава, 
че благодарение на Национал-
ната програма за изграждане 
на съвременна STEM среда в 
област София вече функциони-
рат 14 STEM центъра в различ-
ни образователни институции.   

По време на форума Делчо 
Делчев от Националния STEM 
център отбелязва, че предстои 
в страната да бъдат изградени 
над 2200 STEM кабинета. 
Той представя и подходите и 
средствата при изграждане 
на качествена визуална среда 
в училищните STEM прос-
транства.

На конференцията доц. 
д-р инж. Даниела Минковска 
представя доклада „Дигита-
лизацията на образовател-
ния процес в българските 
училища – предпоставка за 
успешното интегриране на 
средното и висшето образо-
вание“. Научна разработка на 
тема „Развитие на дигитална 
образователна среда в учили-
ще – Методически подход в 
цикъла от уроци с внедряване 
на ИКТ в обучението по химия 
и ООС, IX клас“ презентира 
Ива Цветанова, учител по хи-
мия и информатика от ППМГ 
„Асен Златаров“ – Ботевград. 
Преподавателят от училище-
то домакин Венцислав Начев 
разказва за своя разработка на 
системи за отдалечено про-
веждане на STEM експери-
менти. Зам.-директорът на 
гимназията в Правец Сийка 
Ценева презентира иновативна 
платформа „Да#Запомняме 
#Интерактивно#за ДЗИ“, раз-
работена съвместно с десе-
токласника Радостин Динов.

Старши учителят по биоло-
гия и химия и координатор на 
STEM център в 90. СУ в София 
Лилия Борисова представя 
доклад на тема „Учене през 
големи въпроси“. Костадин-
ка Христова, старши учител 
по БЕЛ от Профилираната 
гимназия „Константин Фоти-
нов“ в Самоков, изнася доклад 
на тема „Експериментални 
търсения в прилагането на 
компетентностния подход и 
възможностите, които дава 
училищният STEM център“. 
Зам.-директорът на ПГ „Ве-
лизар Пеев“ – Своге, Анита 
Ангелова демонстрира дигита-
лен урок на тема „Изворът на 
Белоногата“. Бисерка Петкова, 
главен учител по математика в 
ОУ „Н. Вапцаров“ – Ботевград, 
представя мултимедиен про-
дукт „Създаване на електронно 
учебно съдържание“.

Зам.-министър  
Мариета Георгиева

Как добрите идеи  
стават реалност
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Летни ателиета провежда два пъти седмично от 1 юли до 31 август Центърът за обществена подкрепа 
„Света Марта“ – Белене. Продължителността им е 90 минути. Ангажирани са педагог и трима социални ра-
ботници. „Програмата на ателиетата има за цел да осмисли свободното време на учениците от I до IV клас 
чрез включването им в спортни игри и артзанимания, за да бъдат възпитавани в здравословен начин на жи-

вот и да подобрят социалните си контакти“, коментира управителят на ЦОП „Света Марта“ Елка Денкова.
Центърът обяви и конкурс за колаж „Цветовете на моето лято“ за деца от детската градина до VII клас 
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Зина СОКОЛОВА

Тази година Минис-
терството на обра-
зованието и науката 
удостои директор-
ката на училище-
то Пенка Калина-

Колева с наградата „Св. Иван 
Рилски“ за множество публика-
ции, свързани с образованието, 
гражданското, екологичното и 
нравственото възпитание. Под 
нейно ръководство учениците 
се ангажират с екологична и 
природозащитна дейност, а учи-
телите са автори на електронни 
образователни ресурси. 

„Проблемът за ценностната ори-
ентация на българина придобива 
особена актуалност поради все по-
широко и трайно утвърждаващите 
се елементи на нравствен дефицит 
и бездуховност – казва директор-
ката. – Затова, наред с учебните 
предмети, които усвояват децата, 
те имат необходимост от нефор-
мално общуване с учителя, от 
непринуден, откровен диалог и за-
дълбочено внимание от страна на 
родителите. Само така е възможно 
да се постигнат видими резултати 
в изграждането и затвърждаването 
на добронамереност, разбирател-
ство, колективен дух, уважение 
към опонента и възпитано общест-
вено поведение. И не на последно 
място – запалване у всяко дете на 
любовта към народните традиции, 
празници и обичаи, за да бъде съх-
ранена българската национална 
идентичност.“

В НУ „Любен Каравелов“ на-
ред с другите дейности добра  
практика е изучаването и на ре-
лигия в клуб „Ценности и семей-
ство“. 

Всички паралелки 
изучават 

хореография  
и фолклор.

Танцовият състав „Каравеловче-
та“ представя достойно училище-
то на различни прояви. Пореден 
повод за гордост е участието на 
международния фолклорен фести-
вал „Атлиманска огърлица – 2022 
България“ и присъденото звание 
„Лауреат“ – първа степен.

В училището се предлагат раз-
лични извънкласни дейности: 
детска вокална група „Щурче“, 
клуб „Млад родолюбец“ към 
регионалния клуб „Традиция“ – 
Нова Загора, клуб „Моделизъм“, 
„Нунджако – free style“, театрално 
ателие, клуб „Природата около 
нас“, артдизайн, доджо клуб, шах 
клуб, „Млади възрожденци“. 

„Най-голямото ни богатство са 
нашите ученици – умни, талант-
ливи, любознателни, възпитани, 
както и учителите, които ги обу-
чават – подчертава директорката. 
– Педагогическият колектив е от 
20 правоспособни и високо ква-
лифицирани учители, с дългогоди-
шен опит в системата на началното 
образование. Повечето са удосто-
ени с награди на МОН и Община 
Нова Загора за постигнати успехи 
в своята ежедневна работа.“

Педагогическият екип може да 
се похвали с по-високия успех 

Дигитален скок  
в бъдещето
В НУ „Любен Каравелов“ – Нова Загора, изучават 
графичен дизайн и работят с онлайн редактор

Танцовият състав „Каравеловчета“ завоюва I място на международния фестивал „Атлиманска огърлица – 2020 България“

на учениците по много предмети 
спрямо минали учебни годи-
ни, както и с високи резулта-
ти на НВО за ІV клас в област 
Сливен в последните години. 
Отпаднали от образователния 
процес деца няма. Много добри  
са контактите между НУ „Любен 
Каравелов“ и детските градини 
в района. Така се осъществява 
приемственост между детската 
градина и първи клас и се съдейст-
ва за безпроблемната адаптация на 
първокласниците. В края на всяка 
учебна година се издава книга, коя-
то обхваща  цялостната дейност на 
образователната институция.

„В последно време в общество-
то ни се утвърждава мнението, 
че учениците не четат – казва 
Пенка Калина-Колева. – Като 
преподавател в начален етап, не го 
споделям. Всяко поколение носи 
своите особености по отношение 
на интереси, любознателност, 
осведоменост. Факт е, че не се 
чете толкова от книги и други хар-
тиени източници при наличието 
на огромните масиви електронни 
информационни източници. Но 
определено днешните деца са 
много любознателни.“

Здравната  обстановка  в 
последните години създава 
предизвикателства, които екипът 
преодолява с активни действия, за 
да осъществи плавно преминаване 
към обучение от разстояние в 
електронна среда. Училището 
участва в редица европейски 

проекти, по които пристигат 
крайни технически устройства. 
Така се гарантира техническата 
обезпеченост на учениците и 
екипа  преподаватели .  По 
европейския проект „Образование 
за утрешния ден“ по ОП „Наука и 
образование за интелигентен рас-
теж“ през учебната 2020/2021 г.  
е предоставен интерактивен 
дисплей. По проект „Равен достъп 
до училищно образование в 
условията на кризи“ са получени 
17 устройства за ученици и 
учители. По тези проекти 
учениците развиват дигитални 
умения ,  ко ето  подпомага 
образователния процес при 
онлайн обучението. Изградената 
Wi-Fi мрежа покрива всички 
зони в училище. Обучението 
от разстояние се осъществява 
чрез виртуалните класни стаи 
на TEAMS, като се използват и 
социалните медии. 

„ К о л е г и т е  п р е м и н а х а 
практиче ско  обучение  за 
работа с Microsoft Office 365  
–  ка з ва  д и р е кто р кат а .  – 
П о з н а ват  в с и ч к и  н е го в и 
приложения в обучението на 
учениците, използват и неговата 
функционалност като облачна 
система. Направихме дигита-
лен скок. Училището промени 
завинаги своето присъствие и 
облик. Радваме се на успехите 
на учениците, на отличията им 
от конкурси и състезания, които 
завоюваха въпреки пандемия-
та. Високите резултати от НВО  
IV клас са показателни за всеот-
дайната работа на учителите и 
училищния екип.“

За периода от 2019 – 2022 година 
общо 142 ученици са преминали 
обучение за развиване на базови 
и напреднали дигитални умения в 
занимания по интереси и в сфор-
мираните групи по европейски 
проекти. През учебната 2021/2022 
г. е сформирана група за занима-
ния по интереси  на тема „Гра-
фичен дизайн“. Бързата интернет 
връзка осигурява работата със 

SVG 5.0 и позволява изпълнение 
на темите. SVG-edit е онлайн ре-
дактор на векторна графика, който 
използва само JavaScript, HTML5, 
CSS и SVG. Учениците работят 
с основните функции на онлайн 
редактора. Има няколко странични 
проекта, включени в хранилище-
то – добавка за Firefox, джаджа за 
Opera и притурка на Google Wave. 
Те са надстроени, за да работят с 
текущия код и текущите браузъри. 
Темите за заниманията са кръгове 
и елипси, завъртане на обекти, 
подравняване на елементи, дебе-
лина на очертанието, „Емоджи“, 
„Часовник“, „Цвете“, подрежда-
не на елементи в правилен ред 
„Светофар“, „Шах“, работа със 
слоеве и др. Учениците използват 
инструмента Path Tool, който им 
позволява да изтеглят линия и да 
рисуват хълм, лунен пейзаж и др. 
В края на годината разучават и 
програмата Power Point и създават 
свои презентации.

Добра педагогическа практика, 
която се прилага в училището, 
са иновативните методи за пре-
подаване и учене чрез проектно 
базирано обучение. 

Част  
от дейностите  

са изнесени  
в музея, градската 

библиотека, в 
екопарка  

на училището.

Груповата работа, ролевите 
игри, използването на технологии 
позволяват учениците да развиват 
умения за учене и да преодоляват 
по-лесно дефицитите от обучение 
от разстояние в електронна среда.

Друга педагогическа практика 
са училищни концерти, срещи 
с писатели, с родолюбци, с ху-
дожници и хора на изкуство-
то. Празниците „Талантите на  
НУ „Любен Каравелов“ са  
очаквани с нетърпение от деца и 
родители. 

Училището използва електро-
нен дневник на „Школо“. Той е 
достъпен и за мобилни устрой-
ства, което гарантира тясна връзка 
с родители, ученици, преподавате-
ли. Електронният дневник пред-
лага статистика по определени 
критерии и това  позволява да се 
прави анализ на образователната 
дейност.

През 2001 г. НУ „Любен Кара-
велов“ е удостоено с междуна-
родната награда на европейската 
фондация за екологично възпи-
тание „Зелен флаг“ и сертификат 
за екоучилище. Още през 2006 г.  
училището става първият „По-
сланик на добра воля“ в една 
световна кампания. Тогавашните 
първокласници са единствените 
в света осиновители на семейс- 
тво от най-редките видове птици 
– царски орли. 

Трогващото  
детско милосърдие,

намерило израз в уникалната 
идея, е представено в книгата  
„За нов полет с вятъра“.

През последните години като 
успешна стратегия за привличане 
на ученици е инициативата „Дни 
на отворени врати“. Училището е 
посещавано от родители и бъдещи 
първокласници, които с интерес 
наблюдават демонстрации на 
по-големите момичета и момчета 
от клубовете за занимания по 
интереси. 

„Вярваме, че успехът на едно 
училище е в неговата сплотеност и 
мотивация да се развива – подчер-
тава директорката. – Преодолява-
нето на дефицитите на учениците 
от ОРЕС е причина да повишаваме 
своята квалификация, да търсим 
атрактивни форми на обучение, с 
които да направим ученето лесно и 
интересно за децата. Уверени сме, 
че връзката училище – семейство е 
ползотворна и допринася по-лесно 
учениците да се справят с трудно-
стите във виртуалното училище и 
в класната стая.“ 

Пенка Калина-Колева,  
директор
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Начално училище „Любен 
Каравелов“ в Нова Загора  е 
средищно. В него се обуча-
ват ученици от първи до 
четвърти клас и деца от 
подготвителна група на ед-
носменен режим и целодневна 
организация на учебния ден. 
Акцентите в обучението са 
екология и хореография.
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Колеги по математика и по би-
ология от училището участваха в 
обсъждането на учебните програ-
ми. Не смятам, че в кратки сроко-
ве ще станат промените, които  
очаква обществото. Но е чудесно, 
че разговорът по програмите за-
почна, че се коментират учебният 
материал и облекчаването му. 

Трудно се правят промени. Тряб-
ва да се съобразим с онова, което 
търсят от нас родителите и деца-
та, за да им го предложим. За всич-
ки тях проблемът е в липсата на процес на затвърждаване на 
изучения материал.

Няма лошо да се променят началото и краят на учебната го-
дина, но да се обмисли внимателно доколко училищните сгради в 
страната са пригодени за обучение в летните месеци. Защото 
няма как да има нормален учебен процес в класна стая, в коя-
то температурата е над 30 градуса. Трябва да подсигуряваме 
условия. Категорично смятам, че и дете, и учител, влизайки 
за половината от деня в една сграда, трябва да се чувстват 
добре, да им е приятно в нея, за да можем да изискваме от тях 
всеотдайност, усърдие и да търсим резултати.“

Мила Манчева, директор:

В този брой „Маршрути 
„Аз-буки“ ни отвежда в Сред-
но училище „Христо Ясенов“ в 
Етрополе. През новата учеб-
на година в него ще зарабо-
тят активно реновираните 
два покрити басейна – голям 
25-метров и малък за деца. 

В училището и общежи-
тието към него през послед-
ните две години са направени 
много ремонти, които допри-
насят за по-добрата училищ-
на среда на близо 730 ученици 
и 83 педагози. 

Етрополе

Стоян СТОЯНОВ

С реновирани по-
крити басейни ще 
посрещне новата 
учебна година СУ 
„Христо Ясенов“ 
– Етрополе. Те са 

официално открити преди дни. 
Големият 25-метров басейн в 
спортния комплекс на училището 
не работи от 2016 г. поради лоша 
вентилация, недобро затопляне на 
водата и необходимост от други 
ремонти. Ремонтиран е и басейнът 
за по-малките деца. Необходи-
мите дейности са финансирани 
по благотворителната програма 
„Българските добродетели“ на 
дружествата „Геотехмин“, „Ела-
ците-Мед“, „Геострой“ и „Гео- 
трейдинг“ – част от индустриална-
та група „Геотехмин“, която е най-
големият работодател в региона. 

„През последните две учебни го-
дини по програмата „Българските 
добродетели“ на „Геотехмин“ са 
направени много ремонти в учили-
ще. Като се започне от изграждане-
то на ново парокотелно с подмяна 
на вида гориво. Изградено е парно 
отопление в общежитието, топло- 
провод до басейна и са направени 
частични ремонти в сградата на 
училището. Във физкултурния 
салон е поставен нов дъбов пар-
кет, направена е и вентилационна 
система, както и топло- и хидрои-
золация на покрива. При ремонта 
на басейна са подменени помпи, 
поставени са влагоуловители и 
мощна вентилационна система, 
която осигурява комфорт в поме-
щението“, разказва за „Аз-буки“ 
директорката на училището Мила 
Манчева. Изцяло обновени са и 
инсталациите в басейна. Поставе-
на е специална висококачествена 
настилка против хлъзгане. Вече 
има и нови съблекални и бани, 
както и енергоспестяващо LED 
осветление.

Директорката на училището 
отбелязва, че басейнът ще започне 
да се ползва активно от есента, тъй 
като има още няколко администра-
тивни стъпки. На първо време, 
ще имат достъп само ученици от 
училището. Предстои да се намери 
точният механизъм за издръжка 
на съоръжението, което не е по 
силите само на училището. 

Извън тези ремонти със съдейс- 
твието на Общината е реновирана 
и ученическата столова. Ремонти-
рани са санитарни помещения, из-
градена е и добра вентилационна 
система. Ремонтирани са входът и 

Да създадеш условия  
за усърдие и резултати
С реновирани басейни вече разполага СУ „Христо 
Ясенов“ – Етрополе

стълбищните клетки на спортния 
комплекс. Обновени са затворе-
ните преди 15 години тоалетни на 
втория етаж в училището.

Всичко това са ценни придобив-
ки за СУ „Христо Ясенов“, в което 
през отминалата учебна година се 
обучават около 730 ученици, сред 
които и възпитаниците на футбол-
ната академия „Христо Стоичков“. 
В последните две години се отчита 
ръст в приема в I клас, като са 
разкрити по четири паралелки. 
Толкова са заложени и за новата 
учебна година. „Рязко намаляха 
учениците ни, когато спадна бро-
ят на учениците в общежитието. 
През 2015 – 2016 г. в него имаше 
около 90 деца, които идваха тук, 
за да са част от футболната школа.  
В един момент, по причини извън 
образованието, те станаха по-
малко. Сега там са 32 момчета“, 
споделя директорката Манчева.

През май училището изпраща 
зрелостниците от паралелки с 
профили „Икономическо разви-
тие“, „Чужди езици“ и „Физическо 
възпитание и спорт“, която няма 
наследник в следващите класове. 
Бъдещите дванайсетокласници ще 
се обучават в профилите „Чужди 
езици“, „Икономическо развитие“ 
и „Предприемачество“. Приемът 
за есента в VIII клас предвижда 
традиционния профил „Чужди 
езици“ с интензивно изучаване 
на чужд език (английски) и про-
филиращи предмети английски 
език, испански/руски/немски 
език и за втора поредна година 
„Софтуерни и хардуерни науки“ 
с интензивно изучаване на чужд 
език (английски) и профилиращи 
учебни предмети информатика, 
информационни технологии.

А как се справят тази година 
възпитаниците на гимназията на 
НВО и ДЗИ? „Има какво да се 
желае – казва Манчева. – Зрелост-
ниците постигнаха над средния 
резултат за страната на изпита по 
английски език в профилирана 
подготовка за ниво В2. По няколко 
от останалите предмети за ДЗИ 
пък стоим над средните резултати 
за Софийска област – математика, 
история, биология. На НВО в  
X клас резултатите по математика 
не са добри. По БЕЛ в X и в VII 
клас сме над средните за областта 
и около средните за страната. По 
математика в VII клас резултатите 
ни са по-ниски от миналогодиш-
ните, макар и над средните за 
областта. Такива са и в IV клас. За 
сметка на това по български език 
стоим много добре при четвърто- 
класниците, като резултатите са 
над средните за страната.“

Според събеседничката ми раз-
лични фактори оказват влияние 
върху тези резултати. „Много 
лесно е да обвиним за това само 
онлайн обучението през послед-
ните три години. Безспорно, то 
оказа своето влияние. Но при него 
огромният стрес беше при връща-
нето към присъствено обучение 
в училище. Получи се сблъсък 
между очакванията на учениците 
и желанието на учителите да на-
ваксат. Не трябва да изключваме 

и факта, че особено за втория 
ДЗИ по профилирана подготовка 
се предполагаше усвояването на 
нелек материал“, смята Манчева. 

Директорката отбелязва още, че 
завършващите X клас са се инте-
ресували живо как са преминали 
матурите по профилиращите пред-
мети и какво е отчетено като труд-
ност, за да направят своя избор 
за трети и четвърти профилиращ 
предмет във втори гимназиален 
етап. „Тук вървим по по-трудния 
начин – правим сборни групи по 
трети и четвърти профилиращ 
предмет с единственото желание 
да дадем възможност на децата 
наистина да стигат до желани 
предмети, които ще са им необ-
ходими след това. По-сложно е за 
организация, но е по-полезно за 
тях“, уточнява събеседничката ми.

В продължение на три години 
Етрополската гимназия е част от 
Списъка на иновативните учили-
ща в страната. Иновацията „На 
училище с книжка и мишка“ е 
свързана с обучението на децата от 

начален етап за работа с дигитални 
устройства с образователна насо-
ченост. „И това бе нашият старт 
в онлайн обучението. Децата от 
паралелките, в които се реализи-
раше иновацията, много по-лесно 
се приспособиха и родителите 
им бяха подготвени за промяна-
та, която се наложи – коментира 
Манчева. – Можем да мислим за 
нова иновация, но това не трябва 
да става на всяка цена, година след 
година. Необходимо е да има логи-
ка, смисъл и надграждане на пос- 
тигнатото в подобни действия.“

През отминалата учебна година 
в училището са сформирани 15 
клуба за занимания по интереси 
– както в областта на математи-
ката и природните науки, така по 
изобразително изкуство, танцови 
и вокални групи, има и два мажо-
ретни състава. Учениците участ-
ват редовно в различни състезания 
и конкурси, макар и не толкова 
масово през пандемичните години. 
Преди ковид редовно се включват 
в Ученическите игри, откъдето 

печелят отличия и във финалите. 
Зад постиженията на възпита-

ниците на училището стои екип 
от 83-ма педагози, в който преди 
няколко години се осъществява 
голяма смяна на поколенията.  
В класните стаи влизат много мла-
ди педагози, сред които и бивши  
възпитаници на гимназията. „Из-
ключително доволна съм от по-
пълненията млади колеги. Имат 
интерес и желание, стараят се и 
са иновативни, без някой да изис-
ква това от тях. В тях може и сме 
длъжни да инвестираме“, катего-
рична е директорката. Специално 
подчертава колко бързо колегите ѝ 
израстват в технологично отноше-
ние при преминаването в онлайн 
режим на работа. 

В предходните години СУ „Хрис-
то Ясенов“ участва в Националната 
програма „Иновации в действие“, 
като учителите споделят опит и 
практики с други иновативни и 
неиновативни училища от страна-
та. Работят и по други национални 
програми на МОН. Кандидатства-
ли са и по новата програма „Заедно 
в изкуствата и в спорта“. 

„По „Еразъм+“ приключихме 
проект в края на 2021 г. с партньо-
ри от Италия, Испания, Гърция, 
Словакия, Норвегия. Последни 
бяхме домакини ние. Много е мо-
тивиращо за децата. Включително 
и със състезателния характер на 
процедурата да бъдат избрани 
да се включат в дейностите по 
проекта. Благодарение на това 
участие доста ученици започнаха 
да търсят самостоятелно участие в 
„Еразъм“ проекти. И вече няколко 
години поред имаме ученици, кои-
то кандидатстват, биват одобрява-
ни и се включват в мобилности 
в чужбина. А когато се върнат, 
споделят със съучениците си 
преживяното и наученото. Тази 
инициативност, която искахме да 
събудим, много ме радва. Вече има 
деца, които разчитат на себе си, за 
да продължат в различна посока“, 
споделя директорката Манчева. 
Заедно с колегите си сега се под-
готвят за участие в нов проект по 
Европрограмата.

Двата покрити басейна в училището са основно ремонтирани
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ      
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
София-град

ЗАПОВЕД
№ РД01-566/07.07.2022 г.

 
На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка 
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г.  
за провеждане на конкурси за заемане на длъжността  

„директор“ в държавните и общинските институции  
в системата на предучилищното и училищното образование 

(Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следното 
училище на територията на област София-град:

№ ОБРАЗОВАТЕЛНА  
ИНСТИТУЦИЯ

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО ОБЩИНА

1 64. основно училище  
„Цар Симеон Велики“ София

Столична, 
район  
„Витоша“

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и от-
говаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно пре-
биваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, 

независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застраша-

ват живота и здравето на децата и учениците, определени с На-
редба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които 
не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образовател-

но-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността 
професионално направление съгласно Класификатора на областите 
на висше образование и професионалните направления и професио-
нална квалификация, която да позволява на кандидата да формира 
норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказа-
телни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска 
реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификацион-

на степен на висше образование или удостоверение за признаване 
на придобито висше образование от чуждестранни висши училища 
и документ за придобита професионална квалификация „учител“. Ако 
дипломата на кандидата за придобито в Република България образо-
вание е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в 
заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето училище, 
издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото 
в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично 
признаване на Националния център за информация и документация, 
в заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие на 
диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, 
служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удос-
товеряващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ лип-
сата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за забо-
ляванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност 
на педагогически специалист – оригинал, за заемане на длъжностите 
по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли 
повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/слу-
жебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за пе-
риод от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно 
разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние 
между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в запечатан не-
прозрачен плик, освен в случаите когато заявлението и концепцията 
се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 15.07.2022 г. до 17:30 часа на 15.08.2022 

г. включително в Регионалното управление на образованието – София-
град, адрес: ул. „Антим I“ №17, или на електронна поща: konkursi_
direktori@edusofia.bg  (подписани с електронен подпис от кандидата).

Телефон за контакт: 0886/040315.
При подаването на документите се представят и оригиналите за 

сравняване.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да 

съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до 
датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в дело-
водството на Регионалното управление на образованието – София-
град.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по електро-
нен път на обявената електронна поща, като в този случай заявлението и 
концепцията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 
Концепцията следва да бъде във формат PDF, в криптиран вид чрез един от 
следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощниците 
им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандидата длъж-
ностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

Началник на Регионалното управление 
на образованието – София-град

Към заповед №РД01-566/07.07.2022 г

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „дирек-

тор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециали-
зирани училища, държавните и общинските центрове за специална 
образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно 
развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически 

обсерватории и планетариуми, трябва да познават и прилагат
 

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация

•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество

•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регла-
мент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на 
Европейския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното по-

ложение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г. и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възста-
новяване на транспортните разходи или на разходите за наем 
на педагогическите специалисти в институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането 
на изпитите за придобиване на професионална квалификация

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидира-
не на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за прие-
мане и обучение на лицата, търсещи или получили международна 
закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на 

труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболява-

нията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на 
децата и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подго-

товка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учеб-

ниците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при 

изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло 

на лицата от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА № 24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и инфор-
мационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие 

•	 НАРЕДБА от 07.11.2016 г., за държавните изисквания за придоби-
ване на професионална квалификация „учител“ 

•	 НАРЕДБА от 21.12.2016 г., за детските и ученическите турис-
тически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА от 20.10.2017 г., за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА от 05.09.2017 г., за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“

В периода 8 – 10 юни 
2022 г. Професионалната 
гимназия „Асен Злата-
ров“ – Видин, за поредна 
година е домакин по НП 
„Иновации в действие“. 
Тази година в срещата 
взеха участие Професио-
налната гимназия по механоелектротехника 
и електроника – Бургас, Професионалната 
гимназия по транспорт – Русе, Професио-
налната гимназия по ресторантьорство, 
търговия и обслужване – Плевен. 

След като през периода 2017 – 2021 г. 
училището постигна висок напредък в успе-
ваемостта на учениците чрез приложението 
на методиката на интердисциплинарните 
уроци, то за 2021 – 2024 г. си е поставило 
нови цели – трудно постижими, но много 
важни за развитието и бъдещата реализация 
на учениците. Това са откриване на залож-
бите и способностите на всеки ученик, 
насърчаване на развитието му, формиране 
на ключови компетентности и практически 
умения. Тази година стартира първият етап 

от иновацията за изграждане на умения 
у учениците да формират своите цели и 
мотивация за развитие, умения за учене, 
работа в екип, презентиране и комуникация. 
За целта са въведени два нови предмета – 
„Комуникация и умения за учене“ и „Работа 
с компютър във фирмата“, и е разработена 
учебна програма по тях. На срещата беше 
представен интердисциплинарният урок  
„Аз и моите лични планове“. В рамките на 
4 часа учениците представиха своите лични 
планове за действие, свързани с определена 
професия, и изготвиха личностен план за 
развитие по предварително разработена 
ситуация с измислен персонаж.

Срещите по НП „Иновации в действие“ за 
поредна година доказаха своята ефектив-
ност за обмяна на опит и добри практики 
между иновативни и неиновативни училища. 
Те съдействат за повишаване мотивацията 
на преподавателите в посока на промяна 
и развитие на методиката на преподаване 
и организацията на учебния процес, което, 
от своя страна, ще доведе до по-качествено 
образование.

Иновациите – двигател на развитие
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Интервюто взе 
Надя КАНТАРЕВА

ИНТЕРВЮ

Г-н Златанов, ще ус-
пеят ли училищата 
в Благоевградска 
област да формират 
паралелките, които 
планира Регионал-

ното управление за учебната 
2022/2023 г.?

– Още при изготвянето и утвър-
ждаването на държавния план-
прием за учебната 2022/2023 г. 
основният ни стремеж бе да се 
търси оптималният баланс между 
състоянието на училищната мрежа 
и броя на учениците, завършващи 
основно образование, наличието на 
условия за гарантиране на качество 
на процеса на обучение, възпита-
ние и социализация и програмите, 
стратегиите и спецификите на 
отделните общини.

 Най-важното днес в работата 
на Регионалното управление е да 
проведе успешно цялата проце-
дура по приема на ученици след 
VII клас. Надявам се това, което 
сме планирали като брой паралел-
ки – 129, да получи практическа 
реализация. През последните две 
години нямаме закрита паралелка, 
формират се толкова, колкото сме 
планирали. И това е много важно. 
В противен случай – да  насочваш 
ученици от едно на друго място, е 
драма. Защото в повечето случаи 
то е в противоречие с желанието 
на родители и на ученици. И друго, 
често промяната е в конфликт с 
физическата среда в съответното 
училище, към което насочваме 
новоприето дете. 

Важен факт за региона ни е нара-
стващият дял на професионалните 
паралелки – от ниво 43 – 44 % пре-
ди 3 – 4 години сега те наближават 
54%. Безспорно това е твърде по-
ложителен факт, резултат от син-
хронизирани усилия на експерти 
на Регионалното управление на 
образованието, директори, учите-
ли. Целта е децата със завършване 
на средното си образование да имат 
практически знания и умения. И 
разбира се, по-нататък – успешна 
реализация.

Сега ни предстои по-задъл-
бочен анализ на резултатите от 
вече задължителното явяване на 
учениците от професионалните 
гимназии на държавен изпит след 
XII клас за придобиване на степен 
на професионална квалификация. 
Наблюдавахме „интересни“ факти 
в това отношение.

– Бихте ли конкретизирали?
– В някои училища има сериозна 

разлика между успеха на ученици, 
постигнат на двата зрелостни из-

Ивайло Златанов, началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград:

Квалификациите да следват 
дефицити, а не да са проформа
Парадокс е, че местният бизнес не се ангажира достатъчно  
с дуалното обучение. А интересът на децата и родителите към 
професионалното образование расте

пита – по БЕЛ той е твърде нисък, 
докато на втория изпит – за придо-
биване на степен на професионална 
квалификация, е впечатляващо 
висок. Донякъде това ме води към 
мисълта за проява на субективизъм 
от страна на учители, които са 
ангажирани в учебния процес, но 
същевременно са и оценители при 
изпити. Според мен, коментирал 
съм го и с колеги, задължително 
на изпита за придобиване на про-
фесионална квалификация да има 
и представители на бизнеса. Сега 
законът дава възможност за избор. 
В близо половината училища та-
кива присъстват, но в останалите? 
Иска ми се, поне на местно ниво, 
задължително бизнесът да дава 
оценка на изпита. Така и образова-
телната система ще получи обратна 
връзка за очакванията и нагласите 
на бъдещите работодатели. Убеден 
съм, че ако хората от бизнеса бъдат 
свързани повече с учениците, дори 
и емоционално, ще говорим и за 
поет ангажимент от тях за профе-
сионалното развитие на младите 
хора. При подобни контакти, ка-
квито са изпитите, защо ученици, 
които са показали знания, умения, 
сръчност да не бъдат поканени за 
работа от съответна фирма. От-
съствието на бизнеса в толкова 
съществен момент го лишава от 
информация за възможностите на 
нови специалисти.

– В извънизпитното време 
какво е мястото на местния биз-
нес в учебния процес? Може ли 
да говорим за съвместна работа 
бизнес – училище?

– Образователната система обик-
новено търпи доста критики и 
изисквания от страна на бизнеса 
по отношение подготовката на 
кадрите. Но същевременно сами-
ят той отсъства от обучителния 

Ивайло Златанов е 
началник на Регионалното 

управление на образованието – 
Благоевград, от 2015 г. Цялата 

му професионална кариера  
е свързана с образованието – 
бил е учител по икономически 

дисциплини, помощник-
директор и директор  

на училище.

В област Благоевград има 119 училища. От тях 7 са на-
чални, 10 – обединени, 50 – основни, 26 – средни, 18 – профе-
сионални гимназии, и 7 профилирани, едно спортно училище. 
Детските градини са 73. Други образователни институции 
са центровете за приобщаващо образование, за подкрепа за 
личностно развитие и за подкрепа на децата със СОП.

На територията на областта се обучават 33 521 учени-
ци в дневна форма в 1642 паралелки.

Броят на педагозите е 3444, а на непедагогическия пер-
сонал – 918 души.

процес. Изявите му като партньор 
в 5-те учебни години са по-скоро 
епизодични. Да, подкрепя се една 
или друга училищна инициатива, 
но осезаемо присъствие липсва. 
Моето виждане е, че инициати-
вата за партньорство трябва да е 
двупосочна, да идва и от страна на 
работодателите. Освен това включ-
ването в образователния процес на 
представителите на бизнеса трябва 
да бъде дългосрочно, да дава някак-
ва гаранция, че приетите ангажи-
менти към училището и учениците 
ще бъдат устойчиви във времето.  

Ще илюстрирам: училище в 
региона инициира обучение по 
професия „Асистент на лекар по 
дентална медицина“. Идеята за 
тази нова за областта професия се 
посрещна въодушевено от ученици 
и родители. Направихме срещи с 
асоциацията на дентал докторите. 
Единодушни бяха, че такива кадри 
им липсват. И какво се получи? 
Едва на 14 септември намерихме 
стоматолог, който се съгласи да 
води обучението, и то при условие 
само за годината. Този пример го-
вори, че училището, образованието 
остават сами.

– Какво става с дуалното обу-
чение? При него вече не може 
без бизнес.

– За съжаление, дуалните ни 

паралелки са малко. Областта, 
най-вече Благоевград, е с дефицит 
на достатъчно работещи и утвър-
дени фирми. Това не може да не 
се отразява на обучението на нови 
кадри. Но в противовес на казаното 
дотук, ще дам пример с петричко 
училище. Те предложиха и реа-
лизираха паралелка с обучение по 
професия „Шивач“ и успяха така 
да провокират местни бизнесмени, 
че сега работят заедно с учителите 
по практика. Но положителните 
примери са малко…

– На какво тогава се дължи 
увеличаването на професионал-
ните паралелки?

– Тук е парадоксът – бизнесът не 
се ангажира, или крайно недоста-
тъчно, с дуалното обучение. Липсва 
устойчивост в партньорствата 
между училищата и работодатели 
от различни сфери на икономиката. 
А интересът към професионалното 
образование на деца и родители 
расте. 

Разбира се, и сериозните за-
труднения пред икономиката, и 
последните две години на ковид 
ограничения си казаха думата. Ре-
шение виждам в продължаването 
на разговорите ни с представители 
на местния бизнес, в убеждаването 
им във възможностите, които дават 
срещите им с учениците в реална 

производствена среда. От значение 
е участието на професионалистите 
във формирането на уменията на 
бъдещите специалисти. 

Преди дни в професионална гим-
назия в Благоевград главният готвач 
на хотел-ресторант „Кемпински“ в 
Банско – Никола Тодоров, показа на 
място, в училището, приготвянето 
на храна. Интересът на учениците 
беше голям. Заедно с него и те 
се включиха в готвенето. Такива 
срещи мотивират младите към по-
стигане на резултати в процеса на 
професионалното обучение.  

Ефектът от тях за кариерното 
ориентиране на децата е без съмне-
ние. Разбира се, за подобни инициа-
тиви думата имат най-вече директо-
рът, амбицията на педагогическия 
екип. Никога образованието не е 
било така финансирано – и по от-
ношение на физическа среда, и за 
заплати. Средата възпитава, важен 
елемент е за качественото образо-
вание. И тя се променя в цялата ни 
образователна система. Но според 
мен водещ е човешкият фактор. 
Тук вече промените изискват много 
повече. Имам претенции към учи-
телите. Най-вече в техните ръце е 
мотивацията на децата.

– Никога не е заделян такъв 
сериозен ресурс и за квалифика-
цията на педагозите...

– Безспорно това има значение. 
Никога по-рано не са провеждани 
толкова много и разнообразни ква-
лификационни форми. Би следвало 
и в съдържателно отношение да 
можем да кажем същото. Но не 
съм склонен да го твърдя. Убеден 
съм, че всяко училище трябва всяка 
година да планира квалификацията 
на педагозите си и този план да 
бъде функция от констатирани 
дефицити на училищно ниво. 
Пледирам за диференциран под-
ход, не поддържам кампанийното 
изпълнение на „задачите“.

Смятам, че квалификацията би 
трябвало да е приоритет преди 
всичко на личността. Няма как 
държавата да стои зад нея, ако се 
сблъсква със статична позиция. 
Усъвършенстващият се учител е 
един от факторите, за да отговори 
образованието на изискванията 
на обществото, на новото време. 
Вътрешната нагласа на педагозите 
за усъвършенстване в различните 
етапи от техния професионален 
път и желанието им да прилагат 
адекватни на днешния ден инова-
тивни практики, е в основата на 
успеха. Едно сериозно препитване 
на колегията в това отношение 
беше работата от разстояние в 
електронна среда. Имаше колеги, 
на които трябваше повече време да 
превключат, но успяха и се справи-
ха със ситуацията. В този момент 
направените квалификации бяха 
много ценни.

– Застрашени ли са училища в 
областта да посрещнат с незаети 
учителски места предстоящата 
учебна година?

На стр. 18
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От стр. 17
– В Благоевградска област – може 

би поради съществуването на Югоза-
падния университет „Неофит Рилски“, 
който подготвя предимно педагогиче-
ски кадри, подобна проблемна ситуа-
ция не стои. Но и директорите гъвкаво 
се справят, когато се наложи, като 
преструктурират разпределението на 
часовете между учителите. Например 
математик поема и часове по природни 
науки, ако нормативът го позволява. 
Затова също се налага допълнителна 
квалификация.

Демографският срив е факт. За да се 
формира норматив по учебния план 
в дадено училище, самите педагози 
изискват квалификационни или други 
обучения, които им позволяват да за-
емат или запазят работното си място. 
Така те остават, или стават, конкурен-
тоспособни на пазара на труда.

Бих искал да споделя и друго. Отно-
во акцентирам върху нашата област. 
Има случаи, когато за едно учителско 
място кандидатстват по 16 – 18 души. 
Обикновено това са млади хора, кои-
то искат да направят педагогическа 
кариера. Но нерядко местата са заети 
от хора с придобито право за пенси-
ониране. Да, Кодексът на труда им 
дава право да продължат да работят, 
но как ще влязат в училище младите 
поколения? Мисля, че този процес се 
задълбочава с всяка изминала година 
и в начален, и в прогимназиален, и 
в гимназиален етап на образование. 
Търсим знаещи и можещи млади хора, 
а как ще могат, когато не са стъпвали 
на „терен“.

– Югозападният университет ли е 
школата за кадри за регионалната 
образователна система?

– По традиция, да. Но напоследък 
наблюдавам проблем по отношение 
провежданите практики на студенти от 
педагогическия профил на Универси-
тета в училищата в региона. Учители 
отказват студенти да влизат и да про-
веждат педагогическите си практики в 
часовете им. Или поне ги отклоняват 
във времето. Обяснявам си го с много-
то ангажименти, които имат колегите, 
особено в края на учебната година. 
Разговарях с директори. Вярвам, че 
проблемът ще се разреши. 

– По-дълга учебна година, за да не 
препускаме през материала – какво е 
виждането на колегията в региона?

– Коментираме, разбира се, идеите. 
Надделява мнението на педагозите от 
целия диапазон – от I до XII клас, че 
по-доброто е да се редуват по-често 
ваканции с учебно време. Повечето 
поддържат идеята за удължаване с две 
седмици на учебната година. Колегите 
не крият, че им липсва онова време, 
в което по-спокойно да разговарят с 
децата, да направят преговор, да се 
затвърдят знанията на учениците.

В контекста на реформите в образо-
вателната система, които дискутираме 
с вас, искам да споделя предложение, 
направено от колега. По проект, раз-
работен по Програма „Еразъм“, се 
запознава с чуждестранна практика от 
Прибалтика. Там имат таван за броя на 
учениците в едно училище – не повече 
от 700 деца. В страната също работят 
на принципа на делегирания бюджет. 
Установена е следната практика – мо-
жеш да имаш повече от този брой уче-
ници, но няма да получиш по-голямо 
финансиране за тях. Презумпцията е, 
че така се дава възможност на всички, 
или на повечето училища, да имат 
гарантиран минимален брой ученици, 
които да дадат на педагозите свобо-
да за работа. „Таванът“ ограничава 
създаването на мегаструктури, както 
и закриването на училища. Дали чис-
лото ще бъде 700, или друго, не това е 
същественото в случая. Важното е да 
обмисляме опита на другите.

Квалификациите  
да следват...

Робот, който ще 
осигурява меди-
цинските нужди 
на екипажа по 
време на полет 
в Космоса, изо-

бретява екип студенти от 
Медицинския университет 
във Варна и Висшето воен-
номорско училище „Н.Й. Ва-
пцаров“. Разработката Semi-
Autonomous Resuscitation 
Space Robot попада сред 
петте победители в конкурса 
на Европейската космическа 
агенция The Student Aerospace 
Challenge, проведен в Музея 
на аерокосмическите науки 
– Париж, Франция. Еки-
път получава и престижната 
награда на голямата авиа-
ционна компания Dassault 
Aviation в заключителната 
конференция Suborbital day  
на Конкурса.

В екипа SpaceDoctors, изво-
ювал успеха, влизат Мелани 
Пиргова (IV курс, специалност 
„Военен лекар“ – ВВМУ), 
Габриел Дичев (V курс, „Ме-
дицина“ – МУ, Варна), Антон 
Атанасов (I курс, „Киберсигур-
ност“ – ВВМУ), Бора Доган 
(I курс, „Медицина“ – МУ, 
Варна) и Гергана Младенова 
(IV курс, „Военен лекар“ – 
ВВМУ). Той премерва сили с 
представители на едни от най-
реномираните университети 
от цяла Европа, съобщават от 
МУ – Варна.

„The Student Aerospace 
Challenge е мултидисци-
плинарно изпитание за 
млади умове в сферата на 
космическото обучение и 
инженерство – коментира 
Антон Атанасов. – Има общо 
12 теми, сред които „За-
щита“, „Инфраструктура 
на гориво“, „Дизайн“ и др.  
Нашата беше „Медицина“, а 
задачата ни беше да съставим 
модулна система на робот, 
който да осигурява медицин-

ските нужди на екипажа по 
време на полета.“

Българският екип се събира 
през декември 2021 г. и кан-
дидатства с обща идея. Имат 
около месец и половина, за 
да представят напредъка на 
проекта. Впоследствие най-
добрите идеи в дадена сфера 
преминават одобряване на 
форума в Париж, разказват 
отличените.

Разработката им е за субор-
битални полети, не по-дълги 
от 90 минути, с апарат до шес-
тима пътници. По думи на сту-
дентите, в момента здравните 
протоколи, които позволяват 
пътуване в Космоса, са доста 
стриктни, за да се осигури 
максимално качествена ме-
дицинска грижа по време на 
полет. Избират се хора, които 
нямат никакви медицински 
проблеми. Има кратък период 
на преглед и обучение преди 
самия полет, който цели да 
сортира хора, изпитващи за-
труднения при полета. 

„Част от нашата система са 
залепващи се малки апарати, 
които следят постоянно със-
тоянието на организма чрез 
сензори за температура, сър-
дечен ритъм, кръвна захар и 
основни жизнени показатели“, 
обяснява Антон Атанасов. 
Част от тези залепващи се 
апарати имат възможността 
да се прилагат през кожата 
в зависимост от нуждата ко-
личества медикамент. При 
необходимост роботът е на-
пълно способен да намира 
венозен път и да инжектира 
на собствен ход. Студентите са 
убедени, че автоматизирането 
на медицинските грижи по 
време на полети ще спасява 
човешкия живот.

„Ако имам възможност да 
изляза в Космоса, бих искал 
да посетя звездна система с 6 
планети в обитаемата зона. За 
всички се предполага, че биха 
могли да поддържат живот, 
но за тях е известно, че имат 
различен състав. Би било ин-

тересно, ако има живот на тях, 
защото всяка би изглеждала 
съвсем различно със собстве-
ните си форми. Тази галактика 
е близо в космически мащаб до 
нашата, но също така е мно-
го по-далеч от най-близката 
звезда. Така че това си остава 
просто моя мечта“, допълва 
Антон Атанасов.

„Неописуемо е усещането да 
получиш такова признание за 
труда, който сме вложили – спо-
деля и Габриел Дичев. – Наг- 
радиха ни за иновативност и 
инженерство на проекта, който 
се отличи дори преди спон-
сорирания екип на Торино, 
Италия. Благодарим на нашите 
ментори и консултанти на про-
екта, които много ни помогна-
ха – проф. Любомир Алексиев, 
председател на Българското 
сдружение по авиационна, 
морска и космическа медици-
на, доц. Веселка Радева и д-р 
Тургай Калинов“, отбелязва, 
от своя страна, Габриел Дичев. 

Студенти създават 
медицински робот
Екипът е сред победителите в конкурс  
на Европейската космическа агенция

Българският отбор предлага модулна система на робот, който да осигурява  
медицинските нужди на екипажа по време на полет 

Парламентът прие 
на второ четене про-
мените в Закона за вис- 
шето образование, с 
които се регламенти-
рат съвместните об-
разователни програ-
ми между висшите 
училища, статута на 
т.нар. „проектни“ док-
торанти и още редица 
изменения, които ще 
улеснят дейността на 
университетите. Това 
става повече от 10 ме-
сеца, след като Минис-
терството на образова-
нието и науката чрез 
Министерския съвет 
за първи път внесе в 

Народното събрание 
предложенията за из-
менения на Закона. 

Новите текстове сти-
мулират висшите учи-
лища да работят заедно 
и да споделят общи 
ресурси за обучение и 
научни изследвания. Те 
регламентират възмож-
ността за съвместно 
обучение на студенти 
от две или повече бъл-
гарски висши училища 
и за обучение на докто-
ранти в изпълнение на 
научноизследователски 
проекти, финансирани 
от бизнеса.

С други изменения 

в Закона за висшето 
образование се оп-
тимизира поддържа-
нето на регистрите в 
областта на висшето 
образование. Това ще 
облекчи многократно 
администрацията на 
университетите при 
подаването на данни, 
както и самите студен-
ти – те няма да подават 
в различни институции 
документи, които могат 
да бъдат получени слу-
жебно.

Премахва се въз-
можността за злоупот- 
реби с обучението в 
съкратени срокове по 

специалности от ре-
гулираните професии.  
В Закона вече изрично 
е записано, че това не е 
разрешено. Завършени 
периоди на обучение по 
такава специалност ще 
се признават само ако 
са придобити в същата 
специалност и в същата 
степен на висше обра-
зование. 

Разширява се въз-
можността висшите 
училища да партнират 
със средни училища. 
Държавният изпит за 
придобиване на про-
фесионална квалифи-
кация в училищата вече 

ще може да се използва 
за вход в университет, 
както това е възможно 
за останалите държав-
ни зрелостни изпити.

Изменение в Закона 
за висшето образова-
ние дава възможност 
на сънародниците ни 
от българските общ-
ности зад граница да 
бъдат приемани и да 
се обучават по облек-
чен ред в български 
висши училища, дори 
ако вече са придобили 
българско гражданство 
или разрешение за пос- 
тоянно пребиваване в 
България. 

Парламентът одобри съвместните 
програми на висшите училища
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Зина СОКОЛОВА

Д-р Андриана 
Спасова насле-
дява интереса 
към литерату-
рата от  своя 
д я д о ,  ко й т о 

има издадени три книги 
с художествена проза –  
майка ѝ  и баща ѝ са мате-
матици. И до седми клас 
силата ѝ е в математиката. 
Фокусът на нейните ин-
тереси рязко се променя, 
когато отива да учи в  
Класическата гимназия – 
Националната гимназия 
за древни езици и култури 
„Св. Константин-Кирил 
Философ“.

„Попаднах в друг свят 
– признава тя. – Имах пре-
красни учители като Таня 
Чолакова, които ни насър-
чаваха да мислим самос-
тоятелно, а не да четем 
чужди анализи. Караха ни 
да пишем върху текстове, 
които не бяха в учебната 
програма – епоса за Гилга-
меш, книга на Еклисиаста 
и др. Спомням си как учи-
телката ме накара да про-
чета една моя много дълга 
разработка върху Гилга-
меш пред съучениците ми. 
Тя беше публикувана и в 
сп. „Любословие“, което 
се издаваше в гимназията. 
В XII клас получих първа 
награда от петгодишните 
олимпиади по литература.“ 

Като малка Андриана 
иска да стане „изследова-
тел“, „изобретател“. Обича 
да разглобява играчките си 
само за да може после пак 
да ги сглоби. Друго нейно 
любимо занимание е да си 
играе на учителка – препо-
дава на въображаеми уче-
ници, дава им домашни. 
Така, увлечена в играта, 
пише и собствените си 
домашни.

Д-р Андриана Спасова е главен 
асистент в секция „Литерату-
ра на Българското възраждане“ в 
Института за литература при 
Българската академия на науките. 
Нейните изследвания са посветени 
на Найден Геров. Един от най-важ- 
ните резултати от работата Ӝ е 
откриването на неговия ръкопис 
на учебник „Българска история“. 
Тя е постдокторант към Нацио-
налната програма „Млади учени и 
постдокторанти“ с тема на проек-
та „Рецепция и дигитализация на 
непроученото ръкописно наслед-
ство на Найден Геров“. „Антични 
реминисценции във възрожденска-
та книжнина“ е първата Ӝ научна 
книга, защитена като докторска 
теза, която получава втора наг- 
рада в Конкурса за млади учени и 
има широк критически отзвук. Из-

следователските Ӝ интереси са в 
областта на българската възрож-
денска литература, проблемите 
на националната идентичност и 
културната памет и писмата на 
Найден Геров. Участва в 10 научни 
проекта, на два от които е нау-
чен ръководител; изнася лекции в 
страната и чужбина (Германия). 
Аналитичните Ӝ занимания от-
криват пред българската общест-
веност нови и неизвестни факти 
от архива на писателя, езикове-
да, учителя и дипломата Н. Геров. 
Плод на целенасочените Ӝ усилия 
е изграждането на по-пълен об-
раз на възрожденския книжовник и 
попълване на белите полета. Тази 
година д-р Спасова получи награда 
„Питагор“ за млад учен в областта 
на социалните и хуманитарните 
науки. 

Познатият и непознат 
Найден Геров
Д-р Андриана Спасова открива неизвестен досега ръкопис на учебник  
по българска история на възрожденския книжовник

Още в университета я 
привлича идеята да се на-
сочи към научна работа, и 
затова по-късно избира да 
отиде в БАН. Започва да 
изследва възрожденските 
архиви.

„Има документи за бъл-
гарската литература, ис-
тория и култура, които 
почти не са отваряни. А в 
тях се съдържа интересна 
информация, която раз-
бива познати клишета за 
Възраждането, за отноше-
нията между Османската 
империя и българския на-
род и т.н. – подчертава д-р 
Спасова. – Открива се един 
свят на обикновения човек 
от този период, с неговите 
страсти, драми, полемики. 
Нещата звучат съвсем по 
друг начин. Много въл-
нуващо преживяване е да 
четеш нещо, което поч-
ти никой друг не е виж-
дал – може би единствено 
библиотекарят, който го е 
описвал.“

От няколко години тя се 
занимава с наследството 
на Найден Геров, който е 
един от любимите ѝ въз-
рожденци. Така открива, 
че има кореспонденция 
между него и жена му 
Мария Герова – 350 писма, 
които се пазят в архива на 
Националната библиотека. 
Тази кореспонденция не 
е известна, въпреки че до 
този момент има издадени 
4 тома с архива на Ге-
ров – основно документи, 
безкрайно много писма, 
записки. 

„Неговият племенник 
Тодор Панчев, за когото 
Геров се грижи, много го 
популяризира още докато 
е жив, пише и книга за 
него, издава почти всички 
негови текстове – казва 
д-р Спасова. – Не включ-
ва кореспонденцията с 

жена му вероятно защото 
е смятал, че са по-важни 
писмата, свързани с об-
ществената му дейност. 
Но в тази кореспонденция 
също са обсъждани об-
ществени въпроси, рядко 
са по-личните моменти. 
Оказва се, че дори мои  
колеги не знаеха Геров 
бил ли е женен, имал ли е 
деца, а той е имал няколко. 
Ние го приемаме основно 
като руски консул, който е 
докарвал немалко пари за 
българската култура, както 
и книги, чрез ходатайства-
не и молби към Русия. Той 
самият се е опитвал да 
бъде много дипломатичен 
и дистанциран. Но в корес- 
понденцията с жена му се 
вижда едно друго лице на 
възрожденеца. Той въз-
приема съпругата си като 
равноправен събеседник. 
Дори в едно от първите 
си писма до нея пише да 
не дава на брат си да чете 
писмата ѝ. Подчертава, 
че тя е достатъчно инте-
лигентна да може сама да 
се изразява, и я поощрява 
да му пише. В тези техни 
писма се запазва до голяма 
степен образът на дипло-
мата, но на места ги има и 
тези интимни моменти, в 
които той си противоречи в 
някаква степен. Например 
младият Найден Геров, 
като поет, отрича суетата, 
охолния живот. По-зрелият 
Геров е друг – пише на 
жена си, че иска да ѝ купи 
ново палто със специален 
пух от чужбина, пита я 
какви още поръчки има 
за него. Дори специално 
докарва фокусник от Ру-
мъния, за да я развесели.“

Найден Геров е по-извес-
тен и изследван като езико-
вед покрай неговите пет 
тома Речник на българския 
език, който е уникален 

труд – вътре има фолклор, 
литература, заемки, исто-
рия, подчертава Андриана. 
Но той има учебници и по 
математика, и по физика 
– „Извод от физиката“ е 
първият учебник по този 
предмет през Възраждане-
то. При своите проучвания 
младата изследователка се 
натъква в архивите и на 
напълно завършена втора 
част на „Извод от физика-
та“ в обем от 500 страници. 
Другата изненада е, че 
Геров пише и учебник по 
история. Той се намира в 
трудно проследимия му ар-
хив, надхвърлящ 15 000 до-
кумента – стотици листове 
от учебници, тетрадки, 
тефтери, писма, рапорти, 
публицистични материали 
и художествени творби.

„Докато работех върху 
дисертацията си, изслед-
вах възрожденските учеб-
ници по история, за да видя 
дали в тях има текстове 
за Античността. Пове-
чето от тях са главно за 
Средновековието и стигат 
до Възраждането – казва 
д-р Спасова. – Основният 
интерес към древността в 
тях е свързан с етноса и 
произхода, със стремежа 
да се докаже, че българите 
са с най-стар произход. 
Така започват едни побъл-
гарявания, едни адаптации 
– има примери как бълга-
рите се женят за амазонки, 
по-стари са от хуните и т.н.  
Гаврил Кръстевич пък 
има история, която е като 
четиво за възрастни, по 
него трудно може да се 
преподава.“

Ръкописът на Найден 
Геров за българската исто-
рия не е завършен – няма 
край, определени части са 
се загубили. Но текстът 

е направен като учебник 
– с кратки фрагменти и 
насочващи въпроси за уче-
ниците – Найден Геров 
години наред е препода-
вал. Анализ на ръкописа 
показва, че учебникът е 
писан най-вероятно през 
50-те години на XIX век.  
А всички налични учебни-
ци по българска история са 
издадени след 60-те – 70-
те години на по-миналия 
век, уточнява д-р Спасова.  
И този на Геров е един от 
първите, макар че може да 
има и други неизвестни 
ръкописи. 

„Любопитно е, че попад-
нах и на една математика 
от Христо Ботев, която не 
е много известна – казва 
д-р Спасова. – Тя е из-

Кореспонденцията между Найден Геров и съпругата 
му Мария съдържа 350 писма

Интересите на д-р Андриана Спасова са в областта на българската възрожденска 
литература, проблемите на националната идентичност и културната памет

ключително интересна. 
Той я превежда от руски, 
но слага вътре български 
примери. В условието на 
задачата се пита на колко 
е равно А + Б. А в отгово-
рите накрая на учебника 
пише – ами на колкото 
щете да стоим под роб-
ство. Той е изключително 
полемичен и политически 
настроен. Дори в учебник 
за трети и четвърти клас 
вкарва политика.“

Предстои д-р Андриана 
Спасова да подготви пър-
вото фототипно издание 
на Геровата история с 
разчитане и научен ко-
ментар. Иска да издаде и 
част от кореспонденцията 
между Найден Геров и 
жена му Мария.
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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. 

Общо 1559 ученици от  
8 до 18 години участват с 
1540 проекта в ХXIV нацио-
нален конкурс „Космосът 
– настояще и бъдеще на 
човечеството“. Организира 
се от фондация „Еврика“ 
под патронажа на първия 
български космонавт ген. 
Георги Иванов. 

В направление „Идеи за 
научни и технически експе-
рименти“ специализираното 
жури под ръководството 
на доц. д-р Таня Иванова 
класира на първо място 
проект „Йота-двигателите. 
Най-мощните транспортни 
средства, които човечеството 
може да достигне“ на десе-
токласника Горан Дулев от 
ППМГ „Гео Милев“ – Стара 
Загора, с научен ръководител 
Тонка Иванова. Второ място 
печелят Даниел Марчев и Да-
рина Бахтигалиева от Първа 
езикова гимназия – Варна, 
за научна разработка на тема 
„Космически рециклатор“. 
Трети е Иван Балабанов от 
ЕГ „Пловдив“ за разработ-
ката „Алтернативен вечен 
двигател“.

В направление „Модели и 
макети на космически обек-
ти“ са представени 65 макети 
и модели на 83-ма ученици. 
На първо място е Катерина 
Чолева (ППТГ „Никола Вап- 
царов“ – Банско). Втори е 
Мартин Вълчинов (ОУ „Н.Й. 
Вапцаров“ – ЦУТНТ, Раз-
град) с макет на космическа 
оранжерия „Земя“, а трети 
– Веселин Ганчев (ОУ „Ал. 
Георгиев-Коджакафалията“ 
– Бургас) с макет на тема 
„Астронавтчето Веско“.

В направление „Графични 
произведения, създадени 
с помощта на компютър – 
рисунки, компютърни игри, 
анимации, уеббазирани 
творби и други“ победи-
тел е Александър Миланов  
(МГ „Д-р Петър Берон“ – 

Варна) с научен ръководител 
Павлина Георгиева за ком-
пютърната игра „Х-Атана“. 
Второто място е за Джансу 
Фикриева (1. СУ – Търго-
вище) с научен ръководител 
Димана Петрова за компю-
търната обучителна игра 
„Космос – запознай се с 
планетите“. Трети са Теодор 
Карлов (компютърна школа 
„Вале“ при ОНЧ „Заря 1858“ 
– Хасково) за компютърна 
рисунка на тема „Космосът е 
нашето бъдеще“ и на Даниел 
Колев (ОУ „Братя Миладино-
ви“ – Бургас) за разработката 
„Астрономия за начинаещи“.

В направление „Литера-
турни творби на космическа 
тема“ първа е Симона Васи-
лева (ППМГ „Добри Чин-
тулов“ – Сливен) с разказа 
„Космическите технологии 
в нашето ежедневие“. Ней-
ни подгласници са Янис-
лава Димитрова (СУПНЕ 
„Фридрих Шилер“ – Русе) 
с есе на тема „Значението 
на Космоса, пречупено през 
призмата на петнадесетго-
дишен мечтател“ и Никол 
Георгиева (ПГ „Пейо Яво-
ров“ – Петрич) с есе на тема 
„Космосът – настояще и 
бъдеще на човечеството“.

В направление „Рисунки 
на тема „Човекът и Космо-
сът“ творби са изпратили 
1258 ученици. Победител 
е Александър Чешанков  
(38. ОУ – София). Второто 
място поделят Ферай Алиева 
(2. СУ – Търговище) и Симо-
на Дикова (4. ЕГ – Варна). 
Сред призьорите е и Шермин 
Чакмаклъ (НУПИД „Акад. 
Дечко Узунов“ – Казанлък).

Тържественото награжда-
ване на лауреатите от Кон-
курса ще се състои в На-
ционалния политехнически 
музей около Деня на народ-
ните будители – 1 ноември, 
уточняват организаторите. 

Взор към Вселената

Милица 
И в а -
н о в а 
(Пър-
в а 
е з и -

кова гимназия – ЛК 
„Касталия“ при ЦПЛР 
– ОДК, Варна) печели 
първа награда и плас-
тика с разказа си „Ноев 
ковчег“ в категория „Бъл-
гарски участници“ на 
IX международен ли-
тературен ученически 
конкурс „Който спаси 
един човешки живот, 
спасява цяла вселена“. 
Второто място с разка-
за си „На прага“ заема 
Елина Илиева (Немска 
езикова гимназия „Гьоте“ 
– Бургас). Присъдени са 
и две трети награди – на 
Теодора Бакърджиева 
(134. СУ „Димчо Дебеля-
нов“ – София) за разказа 
„Корабът „Струма“ и на 
Светлозара Гледачева 
(Хуманитарна гимназия 
„Св.св. Кирил и Мето-
дий“ – Пловдив) за раз-
каза „Когато аз бях той“. 
Учредената за първа го-
дина награда на публи-
ката заслужава Даница 
Костова (ЛК „Касталия“ 
при ЦПЛР – ОДК, Варна) 
с разказа „Живот“. За 
нея са 891 от подадените 
общо 4581 вота в онлайн 
гласуването.

Призьорите получават 
и парични премии. Всич-
ки наградени участници 
от България ще имат 
възможност да канди-
датстват за едногодишна 
стипендия от МОН, съг- 
ласно мерките за закрила 
на талантливи деца. 

В категория „Чуж-
дестранни участници“ 
победител е Антонина 
Василевска (Бидгошч 
– Полша), озаглавила 
разказа си „Който спаси 
един човешки живот, 
спасява цяла вселена“. 

Тя получава ваучер за 
едноседмична почивка 
в четиризвезден хотел в 
Слънчев бряг. Второто 
място е споделено между 
Нофар Еилон (Кирят Бя-
лик – Израел) за разказа 
„Дневникът на Гертруда“ 
и Кевин Хорват (Списка 
Бела – Словакия) за ед-
ноименния разказ с наз-
ванието на Конкурса. 
Третото място е присъ-
дено на Дениса Петрова 
(Бардейов – Словакия) за 
разказа „Бях обикновено 
момиче, което искаше да 
оцелее“.

Журито присъжда и 
9 поощрителни награди 
за Константин Атанасов 
(Бургас), Мерджан Беки-
рова (Разград), Виктория 
Пламенова (Кърджали), 
Хюсеин Адем (Карно-
бат), Никола Киров (Тър-
говище), Елица Георгиева 
(Бургас), Мила Манчева 
(София), Християна Гер-
манова (Бургас) и Теодор 
Иванов (Германия).

В журито, оценило 
българските автори, са 
Радостина Николова от 
МОН, писателят Георги 
Бърдаров, поетът и пуб-
лицист Румен Леони-
дов, поетът и журналист 
Асен Йорданов и Албер-
та Алкалай – председа-
тел на Център „Алеф“. 
Чуждестранните разка-
зи са оценени от Веред 
Елрон – културен аташе 
в израелското посол-
ство в България, Дорота 
Фатер – директор на 
полското училище към 
Посолството на Полша, 
Ивана Марксфелдова 
– експерт в политичес- 
кия департамент на пре-
зидента на Словакия, 
Сашка Журков – пуб-
лицист и издател от 
Австрия. 

Тази година свои твор-
би на тема „Необикнове-
ни постъпки на обикно-

вени хора“ са изпратили 
170 ученици от България, 
Полша, Словакия, Гер-
мания, Латвия, Израел, 
Австрия, Украйна и Ун-
гария. От тях за финала 
са номинирани 30 про-
изведения. 

На церемонията по 
връчване на наградите 
в Конгресния център 
в Бургас присъстват 
Н.Пр. Йорам Елрон – 
посланик на Държава-
та Израел в България, 
Малгожата Хейдук-Гро-
мек – консул на Пол-
ша, Мария Гайдарова 
– зам.- министър на 
образованието, Таня 
Петрова – зам.-минис-
тър на вътрешните ра-
боти, кметът на Бургас 
Димитър Николов, Таня 
Михайлова – директор 
на Дипломатическия 
институт към МВнР, пи-
сателите Георги Бърда-
ров, Недялко Йорданов, 
Кристофър Бъкстън, 
режисьорът проф. Иван 
Ничев, представители 
на институции, на биз-
неса, на образователни 
институции, ученици 
и граждани. Поздрави-
телни адреси изпращат 
президентът Румен Ра-
дев, Народното събра-
ние, посланиците на 
САЩ, Словакия, Гер-
мания и Украйна, об-
ластният управител на 

Бургас и директорът на 
Американския еврейски 
комитет в България.

По време на церемони-
ята всеки от номинира-
ните участници отправя 
свое видеопослание, а 
заедно заявяват: „Ще 
изградим свят без вой-
на и омраза!“. Под му-
зикалния съпровод на 
14-годишната цигуларка 
Олга Дойкова актрисата 
Албена Павлова чете 
вълнуващи откъси от 
конкурсни разкази. 

Награждаването е кул-
минацията на първия 
международен младежки 
литературен фестивал 
„Приятелството – смисъл 
и спасение“, организиран 
от Центъра за еврейско-
българско сътрудничест-
во „Алеф“. В програмата 
му се включват номини-
раните 30 участници в 
Конкурса. Фестивалът 
стартира с прожекция 
на игралния филм „Бъл-
гарска рапсодия“. През 
следващите дни с мла-
дите творци своя опит 
в литературата споделят 
писателите Кристофър 
Бъкстън, Недялко Йорда-
нов, Георги Господинов и 
Георги Бърдаров. Исто-
рията на Конкурса е раз-
казана и върху специална 
книга-пейка, монтирана 
в Морската градина на 
Бургас. 

Необикновените дела 
на обикновените хора
Връчиха отличията в IX международен 
конкурс „Който спаси един човешки 
живот, спасява цяла вселена“

Конкурсът „Който спаси един човешки 
живот, спасява цяла вселена“ е организиран 
от Центъра за еврейско-българско сътрудни-
чество „Алеф“ със специалното съдействие 
на Община Бургас и под патронажа на Ми-
нистерството на културата и Музея за ев-
рейска история „Полин“ във Варшава. Сред 
спомоществователите са министерствата 
на образованието и науката, на културата 
и на външните работи, дипломатическите 
мисии на Израел, Словакия, Полша и Германия, 
Полският институт в София и компании от 
Бургас.

Н.Пр. Йорам Елрон – 
посланик на Държавата 

Израел в България, 
връчва първата награда 

за чуждестранни автори 
на Антонина Василевска 

от Полша
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Отборът на ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ в Ботевград с ръково-
дител Даниела Димитрова печели 
тазгодишните финали във възрас-
товата група V – VII клас на На-
ционалното състезание по безопас-
ност на движението по пътищата. 
Победителите получават купата и 
златните медали от Росица Иванова 
– началник на РУО – София-област. 
Освен отличията ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ в Ботевград печели и 
правото да домакинства финалното 
състезание на областните първенци 
догодина.

Второто място е за отбора на 
ОУ „Стефан Пешев“ в Севлиево 
с ръководители Петя Скорчева и 
Ренета Кънева. Бронзовите отличия 

печелят състезателите от ОУ „Васил 
Априлов“ в Исперих с ръководител 
Невин Ахмед. 

Всички участници в състезанието 
получават грамоти за активно учас-
тие от РУО – София-област.

Домакин на тазгодишните финали 
е СУ „Христо Ясенов“ в Етрополе. 
В тях се включват 18 отбора от 17 
области и София-град. Домакините 
приветстват всички отбори с литера-
турно-музикална програма. Надпре-
варата включва писмен изпит – тест, 
и практическа част „Майсторско 
управление на велосипед“.

Участниците се запознават и 
с интересни забележителности в 
Етрополе – градския исторически 
музей, часовниковата кула и центъра 

на града.
„Дадохме всичко от себе си, като 

домакини. Миналата година бяхме 
национални първенци и в двете 
възрастови групи. Тази година еди-
ният ни отбор по БДП в голямата 
възрастова група стана областен 
първенец, но заболяване на двама 
от участниците в него не позволи 
участие в националните финали“, ко-
ментира Мила Манчева – директор 
на СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе. 
Тя благодари на всички 18 отбора 
участници в националното състеза-
ние и на техните ръководители. „Из-
ключително отговорно поведение и 
всеотдайност от страна на децата. 
Заслужава си да се работи с такива 
деца“, отбелязва тя. 

От б о р ъ т 
на Про-
ф е с и о -
налнат а 
гимназия 
по земе-

делие „Стефан Цанов“ 
– Кнежа, е комплексен 
победител и носител на 
купата в XVIII национа-
лен преглед на спортно-
туристическите умения 
и сръчности „Кристален 
еделвайс“. Втори и трети 
са представителите на СУ 
„Христо Ботев“ – Враца, 
и ТД „Кайлъшка долина“ 
– Плевен. Организатор на 
надпреварата е Българ-
ският туристически съюз 
съвместно с ТД „Орлово 
гнездо“ – Казанлък. 

Над 190 млади люби-
тели на природата, раз-
пределени в 10 отбора, се 
събират след тригодишна 
пауза заради пандемията 
край язовир „Копринка“. 
Те премерват сили в дис-
циплините построяване на 
палатка, изграждане на па-
латъчен лагер, майсторско 
управление на велосипед, 
стрелба с лък, теглене на 
въже, народна топка, във 
викторината „Познавам 

ли моята България“ и про-
грамата „Художествена 
самодейност“ (песни, сти-
хотворения, скечове и др.). 

В дисциплината „Теглене 
на въже“ в групата V – VIII  
клас първи са от ПГЗ 
„Стефан Цанов“ – Кнежа, 
следвани от ТД „Кайлъшка 
долина“ – Плевен, и ТД 
„Караджата“ – Дулово. 
В групата IX – XII клас 
отново първи са от ПГЗ 
„Стефан Цанов“ – Кнежа, 
пред СУ „Никола Войво-
дов“ – Враца, и ТД „Сър-
нена гора“ – Стара Загора.

В дисциплината „На-
родна топка“ в първата 
група нов успех записва 
тимът на ПГЗ „Стефан 
Цанов“ – Кнежа. Втори 
и трети са ТД „Кайлъшка 
долина“ – Плевен, и СУ 
„Христо Ботев“ – Враца. 
При големите печели ТД 
„Сърнена гора“ – Стара 
Загора, следвано от СУ 
„Христо Ботев“ – Враца, 
и СУ „Никола Войводов“ 
– Враца.

В дисциплината „Пос- 
трояване на палатка“ 
първи в групата V – VIII 
клас е ТД „Орлово гнез-
до“ – Казанлък, пред СУ 

„Христо Ботев“ – Враца, 
и ТД „Кайлъшка долина“ 
– Плевен. В горната група 
печели ТД „Сърнена гора“ 
– Стара Загора, второто 
място е за СУ „Христо 
Ботев“ – Враца, а третото 
печели СУ „Никола Вой-
водов“ – Враца.

В дисциплината „Стрел-
ба с лък“ в първа гру-
па печели СУ „Христо 
Ботев“ – Враца, следва-
но от ТД „Караджата“ 
– Дулово, и ТД „Орлово 
гнездо“ – Казанлък. Във 
втора група призьорите са 
ППМГ „Акад. Иван Це-
нов“ – Враца, ТД „Орлово 
гнездо“ – Казанлък, и ТК 
„Незабравка“ – Велико 
Търново.

Първите три отбора във 
викторината „Познавам 
ли моята България“ са 
на ППМГ „Акад. Иван 
Ценов“ – Враца, ТД „Сър-
нена гора“ – Стара Загора, 
и ПГЗ „Стефан Цанов“ 
– Кнежа.

Най-добре устроените 
и поддържани палатъчни 
лагери са на ТД „Сърнена 
гора“ – Стара Загора, и на 
ТД „Кайлъшка долина“ – 
Плевен.

В „Майсторско управ- 
ление на велосипед“ – 
индивидуална надпре-
вара, при момичетата от 
V – VIII клас победител 
е Ивет Минковска (ПГЗ 
„Стефан Цанов“ – Кнежа) 
пред Никол Димитрова 
(СУ „Никола Войводов“ 
– Враца) и Златомира 
Николова (ТД „Орло-
во гнездо“ – Казанлък). 
Първа при момичетата от 
IX – XII клас е Кейт Ки-
монова (Кнежа), следвана 
от Моника Николова (ТД 
„Орлово гнездо“ – Казан-
лък) и Мила Йорданова 
(ППМГ – Враца). При 
момчетата от V – VIII 
клас печели Калоян Ка-
зълов (ТД „Кайлъшка 
долина“ – Плевен) с под-
гласници Валентин То-
доров (Кнежа) и Искрен 
Людмилов (СУ „Нико-
ла Войводов“ – Враца).  
В следващата група на-
чело е Даниел Христов 
(ТД „Кайлъшка долина“ 
– Плевен), втори е Ак-
сел Саид (ТД „Орлово 
гнездо“ – Казанлък) и 
Радостин Николов (СУ 
„Христо Ботев“ – Враца). 

137 ученици, студенти, 
преподаватели, астрономи и 
докторанти взеха участие в 
48-ата национална младеж-
ка астрономическа конфе-
ренция, провела се от 1 до 
3 юли във Варна. Проявата 
е включена в Националния 
календар за изяви по инте-
реси на МОН за 2021/2022 г.  
45 ученици, студенти и ас-
трономи докладваха свои 
наблюдения и проекти.  
Форумът се организира 
ежегодно от варненската 
обсерватория с планетариум 
НАОП „Николай Копер-
ник“. В нея могат да участ-
ват всички интересуващи се 
или занимаващи се с астро-
номия и астрофизика – както 
любители, така и ученици и 
професионалисти.

По случай 125-ата годиш-
нина от построяването на 
най-старата обсерватория 
в България – тази на СУ 
„Св. Климент Охридски“, 
разположена в Борисовата 
градина в София, дoц. д-р 
Евгени Овчаров – ръково-
дител на катедра „Астро-
номия“ към СУ, разказа за 
развитието на тази научна 
област в България. Той 
сподели и интересни факти 
за Обсерваторията. Тя е 
завършена през 1897 г., 30 
години преди полагането 
на основите на сградата на 
Ректората на СУ. 

Пенчо Маркишки от Ин-
ститута по астрономия с 
Национална астрономическа 
обсерватория при БАН и 
катедра „Астрономия“ към 
СУ запозна участниците 
с предстоящи явления и 
събития, които могат да се 
наблюдават до края на го-

дина. Кометата C/2017 K2 
(PanSTARRS) ще премине 
през съзвездията Змиеносец 
и Скорпион през месеците 
юли, август и септември. 
Очаква се и избухването в 
контактната двойна звездна 
система KIC 9832227 (на око-
ло 1840 светлинни години от 
Земята) в съзвездието Лебед.  
Множество широко дос-
тъпни и интересни ресурси 
в обучението по астроно-
мия, както и различни кон-
курси бяха представени от 
Иво Джокин от Общинския 
център за извънучилищни 
дейности и занимания по 
интереси в с. Байкал, област 
Плевен. 

Христо Стоев – оператор 
на италианския национален 
телескоп „Галилео“, базиран 
на о-в Ла Палма, Канарските 
острови, представи обсерва-
торията там, възможността 
да се правят фотографии чрез 
„Галилео“, както и конкурса 
Catch a Star („Хвани звезда“).  
Сред докладите на ученици-
те има и такива от наблюде-
ния в рамките на ежегодната 
лятна школа по астрономия 
и астрофизика в резервата 
„Белите брези“. Дискутира-
ни бяха и много други ин-
тересни и любопитни теми, 
свързани с гравитационните 
вълни, диференциалното 
въртене на Юпитер, слън-
чевата активност и цикли, и 
т.н. В рамките на събитието 
бяха връчени грамоти за ак-
тивни изяви на участниците 
в кръжоците от V до XII клас, 
организирани във Варнен-
ската обсерватория. В края 
на конференцията се проведе 
и традиционното състезание 
на знаещите. 

В плен на звездите

Познавачи на правилника и велосипеда
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Общо 112 участници 
мерят знания и умения по 
време на XVIII национал-
но ученическо състезание 
„Защита при бедствия по-
жари и извънредни ситуа-
ции“. В него се състезават 
представителни отбори на 
всички 28 области. 

В първия ден от над-
преварата във Велико 
Търново учениците от 
VI и VII клас решават 
тест с въпроси, свързани 
със защита при бедствия. 
А през втория демонс-
трират практическите си 
умения в градския парк 
„Асеневци“. Преминават 
през симулационна стая, 
в която показват реакция 

и съобразителност при 
земетресение. Действат 
като отбор при наводнение 
– с оказване на помощ във 
вода. Определят точния 
размер и поставят детски 
и граждански противогаз. 
Показват как се хермети-
зират врати, прозорци и 
отдушници при химическа 
атака. Демонстрират и 
познания за защита на хра-
нителни продукти от ради-
оактивно замърсяване. 

Златните медали от 
оспорваните състезания 
печели тимът на област 
Велико Търново. Негови 
подгласници стават учени-
ците от област Пазарджик 
и от област Габрово.

Как се реагира  
при бедствия

Отново купа 
„Кристален еделвайс“
10 отбора се включват в националния 
преглед на спортно-туристическите умения

Над 190 млади любители 
на природата премерват 

умения в различни  
предизвикателства   

край яз. „Копринка“
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СЮЖЕТИ

Ангел ДОБРИКОВ

Над сто деца от Смолян вече са записани 
за участие във ваканционните дейности 
през това лято, организирани по инициатива 
на местния Център за подкрепа за лично-
стно развитие – Обединен детски комплекс. 

„Имаме готовност от началото на юли 
към тях да се присъединят тринайсет 
техни връстници от Украйна, чиито роди-
тели пребивават или са започнали работа в 
среднородопския областен град“, споделя 
директорът на Центъра Гинка Михайлова.  
Очаква се, при заявено желание от техните 
родители, допълнителна информация за 

евентуално включване в заниманията и на 
подрастващи от Украйна, настанени в бази 
в курортния комплекс „Пампорово“.

В съответствие с разпоредбите към обра-
зователните институции в Смолянска област 
първоначално са насочени общо десет деца 
от Украйна, от които шест за посещаване на 
детска градина и четири за обучение в учи-
лище в градовете Смолян, Девин и Чепеларе. 
Към момента записаните деца са седем – три 
в детска градина, три в СУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ – Смолян, и едно в ОУ „Проф. д-р 
Асен Златаров“ – Смолян.

Ваканционната работа с децата ще се 
провежда от 1 юли до 31 август. Посеще-

нието във формите по интереси е напълно 
безплатно и се извършва след подаване на 
заявление-декларация от родителите или 
настойниците. Възрастовите групи за раз-
пределение са три. Основните дейности са 
съобразени с предпочитанията на децата. 
Сред тях са спортни игри за малки и голе-
ми, рисуване и моделиране, забавни и тихи 
игри, сръчни ръце, театър, общи занимания. 
Базата на стадион „Смолян“ е главното 
средище за провеждане на занятията, кои-
то се ръководят от опитния педагогически 
екип на ЦПЛР – ОДК, Смолян, и от други 
компетентни специалисти.

Украинчета на летни занимания в Смолян

Меломаните ще се докоснат до най-доброто  
от класическата музика на две сцени на открито

Деница СТОЯНОВА

През летния полу-
сезон Софийска-
та филхармония 
остава вярна на 
мисията си да 
представя най-

доброто от класическата му-
зика от света и от България. 
През юли Филхармонията ще 
зарадва публиката си с програ-
ма на открито на две сцени –  
в Борисовата градина и в „Квад- 
рат 500“.

Стартът в атриума на „Квадрат 
500“ е на 10 юли, когато се пред-
ставя струнен квартет „София“. 
В програмата са творби на Йохан 
Щраус-баща, Карлос Гардел, Пи-
ацола и др. Следват концерти на 
„Кварто квартет“, на „Класик арт 
и младите дарования“ и флейтов 
квартет „Флаутисимо“. 

През август е концертът на дуо 
„Ризови“ със специалното учас-
тие на Кирил Матанов – виола, 
и Кристиана Алпиева – виолон-
чело. Струнен квартет „Фрош“ 
представя творби от Хенрик 

Гугецки и Роберт Шуман. А в 
края на месеца е концертът на 
вокален състав „Славяни“. 

През август в парк-театър 
Борисова градина концерт-спек-
такълът „Веберови“ от Феликс 
Митерер ще разкаже любопит-
ни подробности за живота на 
Волфганг Амадеус Моцарт. На 
сцената заедно с оркестъра на 
Филхармонията ще се качат 
сопраното Вера Гиргинова и 
актьорите Елена Атанасова, 
Деница Даринова, Анджелика 
Джамбазова и Явор Борисов. 

Режисьор на спектакъла е Бо-
рислав Петранов.

През септември, също в Бори-
совата градина, публиката ще се 
потопи в света на Джон Уилямс 
и Вангелис. Емблематични 
филмови пиеси на двамата 
гении ще звучат в изпълнение 
на Националния оркестър и На-
ционалния филхармоничен хор.  
В зала „България“ Светлин 
Русев и Емил Табаков ще пред-
ставят Концерт за цигулка и ор-
кестър в ре минор на Чайковски 
и Симфония №4 на Бетовен.

Горещият сезон  
на Филхармонията 

Ралица ГОСПОДИНОВА

Монтесори стая „Мечта“ в Детска градина „Мечта“ в Белене вече 
приема свои потребители. 

„Педагозите от ДГ „Мечта“ стимулираме физическото, психическото, 
емоционалното и социалното развитие на децата със специални обра-
зователни потребности и изявени дарби. Отдавна имахме желание за 
обособена стая, за да осигурим иновативен подход и която да отговаря на 
нуждите на децата. И това се случи с одобрението по проект „Подкрепа 
за приобщаващо образование“, коментира директорката Стела Мънева.

Монтесори стая „Мечта“ е оборудвана с мебели, специализирани 
учебни материали и игри, отговарящи на нуждите на децата. В нея 
работят логопедът Галя Терзиева и психологът  Моника Кодова. Те са 
назначени на половин щат по проекта. 

„За допълнителна работа с децата три пъти в седмицата, извън 
проекта, се занимава и ресурсният учител Мирена Шанколова, която 
е към Ресурсния център – Плевен. А помощник на учителя по проект 
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ 
Ивелина Личева помага в работата на учителите с децата със специални 
образователни потребности“, допълва директорката Мънева.

Монтесори стая „Мечта“ заработи в Белене
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Започнаха прожекциите на филмите, включени в 
афиша на кинопанорамата, озаглавена „Ти да видиш“, 
в „Сити Марк арт център“. И тази година Артцентърът 
представя най-добрите български филми от последна-
та година, уточняват организаторите. Кинопанорамата 
се реализира в сътрудничество с Националния филмов 
център. След прецизна селекция са избрани лентите 
„Жълт олеандър“, „В сърцето на машината“, „Голата 
истина за група „Жигули“, „Петя на моята Петя“, „Уро-
ци по немски“, „Бягство“, „Блаженият“ и „Чудовища“.

„Радвам се, че събираме тези филми в рамките на 
един месец, защото през годината животът им по 
кината не е достатъчно дълъг“, отбелязва режисьорът 
Георги Михалков.

Специален акцент в тазгодишното издание на „Ти 
да видиш“ ще бъдат творчеството и личността на ре-
жисьора, актьора, сценографа, аниматора и художник 
Иван Андонов. В програмата са включени класически 
произведения на седмото изкуство под режисурата и с 
участието на Иван Андонов: „Бяла магия“, „Покрив“, 
„Вампири и таласъми“, „Вчера“, „Дами канят“, „Опа-
сен чар“, „Отклонение“. След повечето от прожекции-
те са предвидени срещи на зрителите с представители 
на творческите екипи на продукциите. 

В СУ „Васил Левски“ в Гълъбово е открит STEM център.  
Той разполага с кабинети по физика и химия, оборудвани  

с най-съвременна апаратура за по-интересно провеждане  
на практиката на учениците по природни науки

Юли, време  
за българско кино
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С
ъюзът на физиците в Бъл-
гария и фондация „Еврика“ 
организираха национален 
конкурс за есе. Темата, по 
която писаха ученици и 
студенти от цялата стра-
на през 2022 г., е „Физика, 
физици и околна среда“.  
В конкурса се включиха 139 
участници – ученици от 33 
основни и средни училища, 
както и студенти от два 

университета. Есетата са 
оценени от жури и са пред-
ставени на Младежката 
научна сесия в рамките на  
50. национална конференция 
по физика. 

Медиен партньор на 
форума е Национално из-
дателство „Аз-буки“.

По традиция вестник 
„Аз-буки“ публикува отли-
чените творби.

* Заглавията  
са на редакцията.  

Есетата се публикуват 
 със съкращения

Борбата срещу 
водните стихии*

Виктория Георгиева – VI клас, III място
ОУ „Стефан Караджа“ – Варна

Научен ръководител – Катя Семова-Пенева

Константин Стоянов –  VII клас, III място
ОУ „Кирил Христов“ –  Стара Загора

Научен ръководител – Валерий Първанов

Иванина Тинова – VI клас, III място
СУ ,,Отец Паисий“ – гр. Стамболийски,  

обл. Пловдив
Научен ръководител – Роза Рангелова

Електрическите коли не са решение*

Вредите върху околната среда*

ТВОРЧЕСТВО

Замисляли ли сте се 
колко много вреди чо-
вешката дейност на 
околната среда? Стана 
много модерно всички 
хора да сме „еко“. Но 
защо? Отговорът е 
много прост, защото 
трябва да опазим пла-
нетата си Земя, за да 
може да имаме по-доб- 
ро и по-хубаво бъдеще. 

Водата покрива пове-
че от 70% от земната 
повърхност, която е 
от основно значение за 
всички живи организми 
на планетата, 96,5% 
от водата е солена, 
а останалите 3,5% е 
сладководна. Тези 3,5% 
вода намаляват всяка 
година и затова трябва 
да ги опазим. Всички 
хора я използват за би-
товите си потребно-
сти и така отпадните 
води от промишлените 
центрове, битовите 
отпадъци и голяма част 
пестицидите и торове-
те замърсяват водите. 
Различните дейности 
на човека са предпос-
тавка за директно и ин-

директно замърсяване. 
Директните източници 
са рафинерии, фабрики 
и други, а индиректни-
те влияят на водните 
басейни чрез почвата 
или чрез киселинните 
дъждове. Всичко това 
води до опасност за 
здравето ни и за окол-
ната среда.

Какво е киселинният 
дъжд и как се е образу-
ва? В атмосферата се 
получат киселинни съе-
динения (това са азот-
на киселина или сярна 
киселина и в по-малка 
степен солна киселина), 
които се смесват с пар-
ните капки в облаците 
и се появяват на земята 
като дъжд, сняг или 
мъгла, но киселинни. И 
нещо интересно! Терми-
нът „киселинен дъжд“ 
е използван за първи 
път от английския 
изследовател Робърт 
Ангус Смит през 1850 
г. Разрушаване на екоси-
стемата и плодородни-
те почви е резултат от 
този дъжд.

Всекидневно човекът 
използва горива (твър-
ди, течни, газообразни 
и ядрени),  за да извърш-
ва различни дейности. 
Твърдите горива – въ-

глищата, дървесината 
и торфът, са най-ста-
рият и разпространен 
тип енергоносители. 
От преработката на 
нефта се получават 
дизел, керосин, бензин, 
мазут и пропан-бутан, 
които се използват за 
гориво в автомобилна-
та индустрия, корабо-
плаването и авиацията. 
Пропан-бутанът, или 
LPG (втечнен нефтен 
газ),  се получава освен 
при обработка на не-
фта и при добиването 
на природен газ.

Най-големият за-
мърсител в атмос-
ферата са вредните 
емисии от изгорелите 
газове на  превозните 
средства: коли, кораби, 
влакове и др. За да на-
малят замърсяването 
на въздуха, „великите“ 
инженери създадоха 
електрически коли, 
които се оказа, че са 
много по-пагубни за 
околната среда. Но 
защо? Нали използват 
батерии, зареждащи 
се с електрически ток, 
и не замърсяват възду-
ха или стана много мо-
дерно да имаш такава 
кола... Но централите 
за производство на ток 
отделят въглероден 
оксид всеки ден. За на-
правата на батериите 
се отделят много вред-

ни емисии. След като 
изтече гаранцията на 
батерията, колата 
става негодна за из-
ползване и трябва да 
се изхвърли. Защото 
рециклирането на една 
батерия струва повече 
от самия автомобил. 
Знаете ли, че във Фран-
ция близо до столица-
та Париж има огромно 
„гробище“ на такива 
електрически коли? 

         Озоновият слой, 
открит  през 1913 г. от 
френските учени Шарл 
Фабри и Анри Бюсон, 
също е подложен на 
сериозно замърсяване. 
В края на 1970 г. се 
наблюдава започване 
на изтъняването му, 
което продължава и 
до днес. Освен горепо-
сочените източници 
за намаляването му са 
фреоните, използвани 
в хладилниците, клима-
тиците, дезодоранти, 
флуор-хлоровъглеводо-
родите и др. химични 
съединения.  

Парниковият ефект, 
който в продължение 
на милиони години е бил 
благословия за Земята, 
изглежда, се превръща 
в сериозна заплаха през 
последното столетие 
поради усилването му 
от човешката дейност.

Какво е околната среда и 
важна ли е тя? Това е всичко, 
което ни заобикаля и условията, 
в които живеем. За съжаление, 
околната среда е под силна  
заплаха. Това е така заради нас, 
хората. С нашите действия 
ние нанасяме големи щети. Има 
силна нужда да пазим околната 
среда. 

Когато се променят усло-
вията на околната среда, се 
появяват и климатични промени. 
Има и други причини за тези 
промени. Освен че човекът има 
принос в това с цялото замър-
сяване, което предизвиква, има и 
естествени причини. Това включ-
ва изригването на вулканите, 
радиацията, преместването на 
земните маси и промяна в орби-
тата. Независимо от причини-
те климатичните промени имат 
много негативно действие върху 
околната среда. Предизвиква се 
повишаване нивото на океаните, 
топене на ледниците, намалява-
не на кислорода във въздуха. 

Има много изследвания върху 
климатичните промени и опаз-
ването на околната среда. Тези 
изследвания са проведени от 
физици. Двама учени си поделят 
Нобеловата награда за физика 
за 2021 г. със своите изследва-
ния за климата. Те са японецът 
Сюкуро Манабе и германецът 
Клаус Хаселман. Отличени за 
открития, свързани с климата. 
През 50-те години японският 
физик Сюкуро Манабе е един от 

младите и талантливи изследо-
ватели в Токио, който напуска 
Япония, опустошена от война-
та, и продължава кариерата си 
в САЩ. Целта на изследванията 
на Манабе е като на Арениус 
около седемдесет години по-
рано – да разбере как пови-
шените нива на въглеродния 
диоксид могат да причиняват 
повишаване на температурата. 
Въпреки това, докато Арениус 
се фокусира върху радиацион-
ния баланс, през 60-те години 
Манабе ръководи работата по 
разработването на физически 
модели за включване на верти-
калния транспорт на въздушни 
маси поради конвекция, както 
и латентна топлина на водни 
пари. За да направи тези изчис-
ления управляеми, той избира да 
намали модела до едно измере-
ние – вертикална колона, 40 км 
във височина в атмосферата. 
Въпреки това са необходими 
стотици ценни часове изчисле-
ния за тестване на модела чрез 
промяна на нивата на газовете  
в атмосферата. Кислородът 
и азотът имат незначителни 
ефекти върху температура-
та на повърхността, докато  
въглеродният диоксид е имал 
ясно въздействие: когато ни-
вото на въглеродния диоксид се 
удвои, глобалната температура 
се повишава с над 2°C. 

Около десет години по-късно 
Хаселман създава модел, който 
свързва времето и климата, 

като по този начин се отговаря 
на въпроса защо климатич-
ните модели могат да бъдат 
надеждни, въпреки че времето 
е променливо и хаотично. Той 
също така разработва методи 
за идентифициране на специ-
фични сигнали, като пръстови 
отпечатъци, които са естест-
вени явления, и човешки дейнос-
ти, въздействащи на климата. 
Неговите методи са използвани, 
за да докажат, че повишената 
температура в атмосферата се 
дължи на човешките емисии на 
въглероден диоксид.  

Установяването на ролята на 
въглеродния диоксид като пар-
ников ефект е от съществено 
значение за живота на Земята. 
Той регулира температурата, 
защото парниковите газове 
в атмосферата – въглероден 
диоксид, метан, водни пари и 
други газове, първо поглъщат 
инфрачервеното излъчване на 
Земята и след това освобожда-
ват тази абсорбирана енергия, 
загрявайки околния въздух и 
земята под него. 

Парниковите газове всъщност 
съставляват много малка част 
от атмосферата на Земята, 
т.е. до голяма степен азот и 
кислород – те са 99% по обем. 
Въглеродният диоксид е само 
0,04% по обем.  

Въпреки невероятното ко-
личество натрупани познания 
за света човешкото разбиране 
за процесите и явленията не-
прекъснато се мени и развива, 
новите изследвания повдигат 
нови и нерешени въпроси, за 
които трябват нови обяснения 
и теории.

Докато нашата Земя същест-
вува, на нея винаги ще стават 
природни екологични катастро-
фи. В най-общи линии, борбата 
срещу тях се състои от два 
елемента: прогноза и реакция – 
два елемента взаимообвързани. 
Няма практическа полза от 
правилна прогноза, последвана 
от неправилна реакция. Като 
неправилна реакция ще харак-
теризирам както неправилните 
действия, така и бездействи-
ето. А предприети действия, 
небазирани на правилна прогноза, 
са със съмнителен ефект. Нещо 
повече, в някои случаи погрешна 
прогноза може да доведе до 
състояние и до действия, които 
да причинят щети, съизмерими и 
даже по-големи, отколкото при 
липсваща прогноза.

Борбата с екологичните бед-
ствия се е водила и се води в огромно  
многообразие от форми. Тя е в 
целия диапазон от хаотичните 
усилия на единици хора до орга-
низираните действия на хиляди 
специалисти. От борба с „голи 
ръце“ до борба със съвременни 
модерни технически средства.

Прогнозата на стихийно бед-
ствие трябва да отговори на въп- 
росите къде, кога и с каква сила 
ще се появи то. Трите части на 
отговора имат отделен смисъл и 
различно значение за различните 
екологични катастрофи. Напри-
мер въпросът „къде“ за даден 
вулкан е безсмислен, защото мес-
тоположението му е фиксирано, 
той си е „там“, само че спи.  

А главният въпрос в случая е: 
кога ще се „събуди“.

Въпросът „кога“ е актуален 
за всички видове екологични ка-
тастрофи. И колкото по-точно 
знаем това „кога“, толкова по-
правилни и по-ефективни дейст-
вия можем да предприемем, за 
да ограничим и намалим отри-
цателния ефект от стихията.

За най-древния пример за бор-
бата на човека срещу водна-
та стихия може да се приеме  
описаната в Библията история 
с Ноевия ковчег. А самият Ной – 
като първия човек, опитал се да 
реагира и да предприеме мерки 
срещу екологична катастрофа.

Съвременната борба с навод-
ненията се води в две насоки: 
чрез регулационни и чрез преван-
тивни мерки.

Регулационните, или мерките, 
които имат за цел да смекчат 
пораженията от водната сти-
хия, са преди всичко инженер-
но-строителните работи. За 
реките това е привеждането 
на руслата им в съответствие 
с очаквания максимален поток. 
В някои случаи се прави обратно-
то – регулира се водният поток 
спрямо съществуващото русло.

Още в Древен Египет и Ки-
тай са строени диги и насипи 
по бреговете на Нил и Хуанхъ. 
Сложна система от диги, на-
сипи и канали по морския бряг 
опасва цялата територия на 
Нидерландия. В много случаи 
решаващо е било качеството на 
тези съоръжения. 

„Лъжливо слънце“ – Валентин Барбуков (X клас, АЕГ „Гео Милев“ – 
Русе) – II място от националния фотоконкурс за ученици  

и студенти „Физика и климат“, провел се в рамките на юбилейна-
та 50. национална конференция по въпросите на обучението  

по физика, организирана от Съюза на физиците в България
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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
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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 –
при ПЕТ 

и повече издания

15% от цената –
за ПЪЛЕН комплект 

от изданията

www.azbuki.bg
www.azbuki.eu

 Изданията на „Аз-буки“ Цена  
за 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.

Г
овореща програма за хора 
със зрителни проблеми 
дава възможност да се 
генерира възможно най-ес-
тествена реч. Невронна-
та мрежа е обучена с гла-
совете на двама актьори 
– Христина Ибришимова и 
Александър Воронов. Тя бе 
демонстрирана от проф. 
д.м.н. Стоян Михов от Ин-
ститута по информацион-
ни и комуникационни тех-
нологии – БАН. По време на 
представянето председа-
телят на Съюза на слепи-
те Васил Долапчиев връчи 
почетния знак на Съюза на 
проф. Михов. „Над 10 000 
души ще могат да ползват 
програмата – това ще им 
помогне да се ориентират 
в океана от информация“, 
каза Долапчиев. Вече има 
400 ползватели на синте-
затора NeuralSpeechLab.

Проф. Михов демон-
стрира и прототипи на 
системи за разпознаване 
на българска реч за меди-
цински цели (медицински 
диктофон), както и за ад-
министративни нужди (ин-
телигентен стенограф). 
Те са с технологично ниво 
на готовност 7.

Диктофонът ще облекчи  
работата на лекарите 
при изготвянето на до-
кументация. Те ще могат 
да диктуват епикризите, 
които директно ще изли-
зат в писмен вид в инфор-
мационната система. Про-
дуктът е реализиран като 
облачна услуга. Подготве-
ни са медицински езиков 
корпус и терминологичен 
речник с половин милион 
думи. 

Интелигентният сте-
нограф BG-Conformer под-

помага изготвянето на 
документация, като про-
токоли, стенограми и др. 
За разработването му е 
използван корпус от един 
милион отделни изречения 
от стенограми на пленар-
ни заседания на Народното 
събрание (2010 – 2018 г.).  
Системата не притежа-
ва речник, а работи със 
срички и така се повишава 
прецизността на разпоз-
наване.

Tрите иновативни раз-
работки са на базата на 
оригинални технологии за 
машинна обработка на реч 
и са базирани на последни-
те достижения на дълбоко-
то машинно самообучение.

„ Д е м о н с т р и р а н и т е 
разработки достигат 
качество и прецизност, 
неотстъпващи на светов-
ните достижения в облас-

тта“, каза проф. Стоян 
Михов. Синтезаторът 
NeuralSpeechLab вече се 
използва от стотици хора 
със зрителни увреждания, 
а медицинският диктофон 
и интелигентният стено-
граф са завършени прото-
типи, готови за реализи-
ране в крайни продукти. 

„Екипът от ИИКТ – БАН, 
продължава работа по усъ-
вършенстване на техноло-
гиите и разработването 
на нови приложения“, отбе-
ляза проф. Михов. 

Най-новите постиже-
ния на Института са 
резултат от научни из-
следвания, финансирани 
както от Фонда за научни 
изследвания, така и от 
Националната научна про-
грама „еЗдраве“ в отговор 
на потребностите на об-
ществото.

ОТОКОНКУРС
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Снимката участва в VI издание на Фотоконкурса на „Аз-буки“.
Автор: Ая Захариева, БСУ ,,Христо Ботев“ – Братислава, Словакия

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

В конкурса могат да участват: 
Ученици от I до XII клас, които представят  
във фотоси училищния живот.
Авторски творби се прие мат до 30. XI. 2022 г. 
Адрес: konkurs@azbuki.bg „За фотоконкурса“ 
Участието в конкурса е без такса.  
Подробни правила за участие на: www.azbuki.bg.

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

Победителите се обявяват през декември 2022 г. 

Най-добрите 12 фотографии ще бъдат включени  
в специален календар за 2023 г. 

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

Под патронажа на министъра на образованието и науката

„Моето училище е най-хубавото“
Седми национален фотоконкурС

Синтезатор на българска реч
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от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство
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Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
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14 – 20 юли 2022 г.
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This can be written as:  q = q1 + q3 =  RT1 ln - RT2 ln

If the expression for each of q1 and q3 is divided by the respective temperatures at which the 

process takes place, we get  = R  ln   and = -R ln .

This gives  +   = R ln – R ln = 0.    [Eq. 1]

The conclusion is that for the whole cycle, every step of which is reversible ∑  =0, even 

though q ≠ 0.  This is a property of a state function; the change in its value for a cycle is zero. This 
state function is called entropy, with symbol S.  

For the whole cycle, ∆S = ∑  = 0.  For each of the steps, ∆S = .   

Eq [1], which gives the sum of all the steps in the cycle, does not have terms corresponding 
to steps 2 and 4. This is because the two terms cancel out, having equal magnitude but opposite 
signs.  However we can still include them in the sum. Since the temperature during the steps are 
not constant, we need to use the differential form of the definition of entropy change, namely, dS 

= , and its integrated form:   ∆S = , where the integration is from the starting T 

to the final T.

Since dq = Cv dT, we have ∆S2  =  = Cv ln and ∆S4  = Cv ln 

It can be seen that ∆S2 = - ∆S4, and the terms cancel out, as noted before.
It should be emphasized that since S is a state function, the value of ∆S depends only on the 

entropies of the initial and the final states.  ∆S = (S 2 – S1), no matter how the system goes from 
state 1 to state 2. So ∆S has to be calculated using the value of qREV (heat for a hypothetical revers-
ible path) irrespective of what the actual path is.

Entropy change for the surrounding 
For the above reversible cycle, it is obvious that the entropy change for the surrounding for 

each step is equal to the negative of the entropy change for the system.  This is because the qSYSTEM 
= - qSURROUNDING. Hence, ∆SSYSTEM = - ∆SSURROUNDING, or   (∆SSYSTEM + ∆SSURROUNDING) = 0, which is consisting 
with the fact that the total entropy change of the Universe resulting from a reversible process is zero.  

 
This assumes that the steps 2 and 4 involve reversible transfer of heat.  The process of trans-

fer of heat is reversible when the objects between which the transfer takes place are at tempera-
tures that are only infinitesimally different from each other. How heat is transferred reversibly is 
not discussed in this article for the sake of simplicity and in order to remain focused on the main 
theme, namely, the definition of entropy.   Instead it is just assumed that the heat transfer in the 
two steps is reversible.  

Пълния текст четете в „Обучение по природни науки и върхови технологии“,  
кн. 6/2021 г.
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Откъс от „Публичната реч като 
лингвистично предизвикателство пред 
преводача и чуждоезиковото обучение“ 

Доц. д-р Владислав Миланов 
Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Публичната реч през последните години е 
обект на засилен интерес от страна на учени от 
различни изследователски области. Този факт може 
да се обясни с необходимостта на всяко едно об-
щество да разбира по-добре и да анализира тази 
реч, защото през нея получава информация за всич-
ки важни решения, свързани с управлението на 
държавата, здравето и образованието на хората, 
икономиката, културата и всички важни процеси, 
протичащи в едно общество. Нещо повече. Полити-
ческите идеи и послания достигат до гражданите, 
когато са ясно – конкретно и точно – формули-
рани и когато са отправени към обществото без 
езикова агресия и без демонстративно неуважение 
към позицията на политическия опонент. Специа-
листите от различни професионални направления, 
които анализират публичната реч, наблюдават, от 
своя страна, специфичните процеси, които я съ-
пътстват и са неделима част от нея. Политоло-
зите коментират измеренията на политическото, 
социолозите измерват статистически различни 
данни и обществени нагласи, които имат значе-
ние за обществото и за оформянето на мнение по 
актуални въпроси на деня, антрополозите поста-
вят като център на изследванията си човека като 
градивен фактор на политическото, а лингвистите 
коментират измеренията на речевите характерис-
тики в публичната реч, и то в един широк предста-
вителен контекст. Обект на наблюденията им не 
са само речевите актове, описани от Джон Остин 
и от Сърл, но и редица елементи, които са нераз-
делна част от ефекта на публичната комуникация 
– дикция, темпоритъм, логическо ударение, паузи, 

www.foreignlanguages.azbuki.bg
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Figure 1. The cycle. Each step is carried out reversibly

Step 1: Isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas at T1 
from volume  V1 to V2.

Step 2: Heating the gas at constant volume V2 from T1 to T2.
Step 3: Isothermal compression of the ideal gas at T2 from 

volume V2 to V1.
Step 4: Cooling the gas at constant volume, V1, from T2 to T1. 

Fig. 1
The cycle devised is shown in the Fig. 1. An ideal gas is con-

tained in a cylinder with a frictionless piston.  The cylinder can be 
placed in a thermostatted bath when the process requires an iso-
thermal change, or placed in contact with a heat source or a heat 
sink to supply or remove heat when desired.  The system is defined 
as the cylinder containing the gas and the piston.  The processes in 
the cycle shown take place clockwise starting from the upper left 
state. 

This cycle is restricted to just two types of processes: isother-
mal volume change and heat transfer.  The advantage of this cycle is 
that it is very simple to understand but still illustrates why entropy 
is defined the way it is.   

The heat, q, and work, w, for each of the steps can be calcu-
lated as follows:

Step 1: In step1 one mole of the ideal gas undergoes isother-
mal expansion from (T1, V1) to (T1, V2).  Since the temperature of the 
ideal gas is kept constant during the process, there is no change 
in the internal energy of the system; ∆U = 0. Using the First Law, 

∆U = q1 + w1 = 0, Hence q1 = -w1 =   = RT1 ln 

Step 2: q2 = Cv (T2 - T1); where Cv is the heat capacity of the 
gas at constant volume.  For ideal gases, Cv is constant at all tem-
peratures

Step 3: Here the gas at T2 is compressed isothermally from V2 
to V1.

 q3 =  -w =   = RT2 ln 

Step 4: The gas is cooled from T2 to T1, keeping the volume 
constant.  This step completes the cycle taking the system back to 
the starting point.   

q4 = Cv (T1 – T2)  
For the entire cycle:

Total q = q1+ q2+ q3 + q4 = RT1 ln + Cv (T2 - T1) + RT2 

ln + Cv (T1 – T2).

Since the second the fourth terms on the right hand hand side 
are equal and opposite to each other, they cancel out and the total 

heat q = q1 + q3 =  RT1 ln  + RT2 ln 
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интонация. Все важни особености, чрез които публич-
ната личност – било то политик, или пък журналист, 
постига въздействие чрез изразните средства. Разбира 
се, че е важно темпоритъмът да е умерен. Да не е за-
бързан като в речта на спортните коментатори, нито 
пък като в речта на президента Росен Плевнелиев, кой-
то създаваше усещането, че чете текста толкова бав-
но, сякаш иска да приспи аудиторията си. Дикцията в 
речта на публично говорещите хора трябва да се съоб- 
разява с високия произносителен стил, особено когато 
политиците говорят в официална обстановка, в телеви-
зионни предавания, в радиоефира и по време на публични 
дебати. На този фон изискването е задължително. Не 
така стоят нещата, когато политиците говорят пред 
своите избиратели в населените места. Там е напълно 
допустимо да се превключва езиковият код, да се из-
ползват елементи от диалекта на носителите, за да 
се намалява дистанцията между политика и неговите 
избиратели, и всичко това е достатъчно добре развито 
в концепциите на социолингвистиката. 

Настоящата статия си поставя за задача да прос- 
леди един много специфичен процес, свързан с рецепци-
ята на публичната реч от преводачи в Европейската 
комисия в Брюксел и с възприемането и осмислянето на 
тази реч от чужденци, които изучават различни специ-
алности в Софийския университет „Св. Климент Охрид-
ски“, и от преводачи, които ежедневно превеждат поли-
тическите послания на държавници от различни страни, 
за да бъдат достъпни до европейската парламентарна 
общност. В този смисъл, професионалните обобщения 
на преводачите са от особена важност за нуждите на 
настоящия текст, тъй като именно те в професионал-
ната си дейност имат наблюдения върху речта на по-
литици от различни държави и освен това са натрупали 
множество наблюдения, свързани с превода на различни 
теми, при различни политически лица от различни стра-
ни, които са членки на Европейския съюз.  За осъществя-
ването на основната цел си поставяме следните научно-
изследователски задачи.

1. Да бъдат представени най-често срещаните в пуб-
личната реч клишета, които преводачите трябва 
да представят като политика на определена лич-
ност или партия, а чужденците, които изучават 
български език като чужд, да разберат като пос-
лание от политическите субекти. Предстои в от-
делен текст да бъдат описани клишираните фра-
зи, както и моделите на така наречената куха 
реторика в кандидатпрезидентската надпревара.

2. Да бъдат посочени и коментирани примери, свър-
зани с речевата агресия, в речта на българските 
политици и на българските журналисти в различ-
ни ситуации на общуване – официални и неофици-
ални.  

3. Да бъдат представени на студентите и на пре-
водачите ни в Европейската комисия няколко те-
левизионни дебата, в които да се проследи дали 
политиците отговарят конкретно на поставе-
ните от журналистите въпроси; да наблюдават 
парламентарен контрол и да извадят реплики за 
политическа коректност, клиширани думи и изра-
зи в изказванията, скрити и нескрити прояви на 
речева агресия.

4. Да бъдат анализирани кандидатпрезидентските 
речеви стратегии с оглед на основните понятия 

К вопросу о содержании функ-
циональной грамотности / На-
талия Жадько, Мариам Безруких
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езиково обучение за професията /  
Силвия Василева
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обучение / Владислав Миланов
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сание „Пламък“ / Кремена Ми-
тева
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Биляна Тодорова

Откъс от „Development of the Concept of 
Entropy: A simpler alternative to Carnot Cycle“

Prof. Jamil Ahmad
 University of Botswana (Botswana)

Introduction
The concept of entropy is one of the more challeng-

ing ones encountered by the undergraduate students of 
thermodynamics. A complete development of the concept 
of entropy needs a study of the Carnot cycle, and a men-
tion of steam engine and its efficiency (Atkins & de Paula 
2001). An alternative approach is to just define entropy 
change as the amount of reversible heat transferred divid-
ed by the temperature.  Sometimes this is necessitated by 
the fact that the time available for teaching all the essen-
tial topics in an undergraduate physical chemistry course 
is not sufficient for the purpose.   

This article describes a method which leads logically 
to the definition of entropy.  It obviates the need for just 
presenting entropy to students and having them accept it for 
granted.  The method also avoids the more involved treat-
ment of the Carnot cycle. In its place a much simpler cycle 
is described here, which is applicable to a more restricted 
process, but still leads logically to the concept of entropy. The 
background material needed to understand this treatment is 
usually covered in the First Law calculations on ideal gases.

Background material
Learners should be familiar with the mathematical 

statement of the First Law, namely, ∆U = heat + work, 
calculations involving work, heat, heat capacity, internal 
energy, and reversible and irreversible processes (Laidler et 
al. 2003; Ahmad 2013; Ahmad & Ddamba 2006). They should 
understand the concept of state functions and should ap-
preciate the fact that during a cyclic process, where a 
system returns to its starting state, the net change in 
the value of any thermodynamic property is zero (Engel 
& Reid 2010). They should know that for an ideal gas, in-
ternal energy, U, depends only on its temperature and is 
independent of pressure and volume.  This last fact can be 
taken as a part of the definition of an ideal gas at this stage.   
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за яснота, точност и уместност на изразните средства в рецепцията на преводачи-
те и на чуждестранните студенти.

5. Да бъдат обобщени резултатите от анкетно проучване със студенти чужденци във 
връзка с възприемането на информацията за ковид пандемията и призива на властта 
към гражданите да се ваксинират. 
Текстът се позовава на проведено анкетно проучване сред 32 чуждестранни студенти  

и 15 действащи преводачи, 7 от които превеждат от и на български език. Трите основни 
фокуса, около които се концентрира настоящият текст, са:

– основни характеристики на публичната реч в превода и в чуждоезиковото обучение;
– кандидатпрезидентската кампания и нейните словесни характеристики през погле-

да на чуждестранните студенти и европейските преводачи;
– речевата агресия в българската политическа и журналистическа реч.
За преводачите, чиято задача е повече от сложна, голям проблем, пред който се из-

правят по време на превод, е свръхупотребата на клишета в българското политическо гово-
рене. Клишето днес е добре проучено като езиково явление и като стилистична неточност.  
В политическата публична официална реч обаче то не престава да бъде предпочитано из-
разно средство, зад което могат да бъдат конструирани десетки изречения, които обаче 
са слабо информативни. Според българските преводачи, а и според нашите наблюдения, 
ключови думи в клишираните изрази и конструкции не престават да бъдат лексеми като 
ресурс, реформа, консенсус, политическа воля, стратегия за, приоритети, визия, политиче-
ска отговорност, задкулисие, политическа стабилност, обединение, готовност за справяне с 
проблема, решение за всеки проблем. Преводачите с лекота се справят при превода с подобни 
конструкции, но често не разбират какво конкретно стои като послание зад подобни изре-
чения, което, в крайна сметка, е отговорност на говорещите, а не на техните преводачи: 

Ние ще поемем цялата политическа отговорност и ще изведем страната от 
политическата и здравната криза.

Образованието е най-големият приоритет за нашето управление.
Само нашата политическа партия има волята и категорично може да намери 

решение за изход от кризата.
Единствено ние можем да предложим решение и да изведем страната от без-

прецедентната криза, в която се намира.
Създаваме непрекъснато нови условия за развитието на икономиката.
Правителството ще предложи спешно пакет от мерки, с които ще бъде овладяна 

кризата с бежанците по границата.
Ние предлагаме уникални решения за изход от сложната криза в България.
Служебният кабинет прави всичко възможно, за да потуши напрежението със 

създалата се обстановка.
Държавата ще впрегне целия си ресурс за справянето с непосилната криза. 
Ще поставим като свой най-важен приоритет борбата с корупцията.
Правителството ще направи всичко възможно, за да преодолее кризата и да по-

могне на българските граждани.
Много често тези клиширани конструкции приличат на дървения език, който се използ-

ваше по време на комунистическия режим в бившите комунистически страни. Други от тях 
пък наподобяват на извадка от рекламно изречение. Това се подчертава особено от факта, че 
почти всички политици се научават да използват клишетата, и днес тези изрази все повече се 
доближават до определението за политически жаргон. По същество, тези конструкции са кли-
ширани, но за политическите субекти са много удобен израз да се изяви словесно една размита 
отговорност, зад която трудно може да се търсят конкретни ангажименти. Иначе казано, зад 
употребените думи трудно може след това да бъде потърсена действителност. Според българ-
ските преводачи в ЕК нищонеказването в политическата реч често ги поставя в ситуация на 
затруднение, защото се изброяват множество верни граматически конструкции, но в тях няма 
смислов център и посланията в края на изказването са или малко, или почти отсъстват, а в 
това време аудиторията очаква конкретни решения. При чуждестранните студенти обобще-
нието е свързано с редица по-сложни фактори: степен на разбиране и владеене на езика; умение 
да се разбира и извлича информация от текста. В този смисъл, тяхното обобщение е важно за 
изследването: те разбират казаното, но не разбират какво конкретно стои зад него; определят 
го като абстрактно изречение, което може да бъде употребено за най-различни ситуации, в кои-
то гражданите очакват решения, но получават отсреща речеви обещания с неконкретен израз.

Кандидатпрезидентските избори в България не изненадаха особено българските граж-
дани откъм сила при подбора на изразните средства. Като се отчита и фактът, че имаше 
двойки, които нямаха ясни политически послания и това изглеждаше несериозно откъм канди-
датирането им изобщо, при по-голяма част от кандидатите преобладаваше липсата на кон-
кретни отговори на конкретни журналистически въпроси. В психологията и в психиатрията 
явлението се нарича „отговаря около въпроса“. По-голямата част от двойките разчитат на 

На въпрос „Как виждате приложението на вашата компетентност в посочените 
сфери в бъдеще и професионална перспектива?“ повечето от студентите се затрудняват да 
дадат конкретен отговор, но същевременно изказват убеденост, че познания в тези сфери 
са задължителни за тяхната успешна професионална дейност. 

На въпрос „Как виждате приложението на вашата компетентност в посочените 

сфери в бъдеще и професионална перспектива?“ повечето от студентите се затрудняват да 

дадат конкретен отговор, но същевременно изказват убеденост, че познания в тези сфери 

са задължителни за тяхната успешна професионална дейност.  
 

  

 
 

Фигура 8. Значимост на физическата култура 
 

-  
Фигура 9.  Значимост на екологичното образование 
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Според Вас колко важна е физическата култура за личностното 
и професионалното развитие на младите хора?  
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Според Вас колко важно е екологичното образование за личностното 
и професионалното развитие на младите хора? 

Според Вас колко важно е 
екологичното образование за 
личностното и 
професионалното развитие на 
младите хора? (степени: 1-
въобще не е важно, 2-по-скоро 
не е важно, 3-нито е важно, 
нито не е, 4-по-скоро е … 

Пълния текст четете в „Педагогика“, кн. 9/2021 г.
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евтина популярност, свръхупотреба на нищонеказващи клиширани думи и изрази, а се наблю-
дават и кандидати, които по силата на своята куха реторика надминаха дори най-добрите 
образци на това „изкуство“ в българската политическа действителност. Егоизмът и несигур-
ността в отговорите по сложни теми се наблюдаваше най-силно в речевите им стратегии и в 
речевите им изяви. Кандидатпрезидентска двойка, подкрепена от бивша управляваща партия 
например, заложи на агресията във втората част на кампанията си; заложи на отговори, зад 
които нямаше никаква конкретност; често кандидат-президентът изстрелваше отговорите 
на въпросите още преди журналистите да са му ги задали. За преводачите този свръхнапрег-
нат темпоритъм често създава затруднения, а липсата на логически ударения в изказването 
превръща тази реч в линейна права, в която не може да бъде открит тематичен център. 
Чуждестранните студенти споделят в анкетно проучване с открити отговори, че след из-
казванията на тази кандидатпрезидентска двойка, чиито имена нямат никакво значение за 
научното изследване, не са добили никаква представа за посланията, които са изпратени към 
избирателите. 15 от 20 студенти и 2 от 5 преводачи споделят, че не са намерили отговор 
на ключови въпроси, които са били отправени по време на кампанията към кандидатите за 
президент: Република Северна Македония, поскъпването на тока и газта в България, ковид 
кризата, побоя над студенти по време на протестите през изминалата година, проблемите 
около ваксинирането и острото разделение на обществото ни на ваксъри и антиваксъри.

Кратък експеримент в анкетата изисква от чуждестранните студенти да предста-
вят своето виждане за президента на една страна. Тук представям обобщено отговорите 
на 32 студенти – от различни страни и изучаващи различни специалности в България: пред-
ставителен, със стилна визия и респектираща външност; владеещ поне три чужди езика 
свободно; да говори родния си език не само правилно, уместно и съобразено с книжовноезико-
вите норми, но и въздействащо, чрез силата на реторическите средства; да мисли самос-
тоятелно и по никакъв начин да не показва обвързаности с политически партии и субекти, 
които имат негативен образ в обществото.

Малка част от студентите са от държави от Централна Европа. За тях обобщение-
то, че кандидат-президентите в централноевропейския блок са много подредени в изказа си 
и рядко стигат до речева агресия, изглежда напълно нормално и естествено. Студентите 
не скриват изненадата си от следните обобщения, до които са достигнали по време на  
наблюденията си върху кандидатпрезидентската надпревара в България.

1. Кандидатите не отговарят конкретно на по-голямата част от въпросите, които 
журналистите им задават по важни за обществото теми.

2. В позициите им ясно прозира партийното напрежение, въпреки че има опит за дис-
танция от политическата партийна подкрепа и желание да се скрият зад инициа-
тивни комитети.

3. Не се влагат широта и разбиране по фундаментални за обществото въпроси, а се 
търсят по-скоро оправдания, чиято цел е да се извличат политически дивиденти.

4. Бяга се от въпроси, които биха отблъснали потенциалните избиратели, въпреки че 
темите, които поставят тези въпроси, са изключително важни.

5. Всички преводачи посочват в коментарите си, че кандидатпрезидентските двойки 
работят с абстрактни, а не с конкретни речеви конструкции, които да заявят ясна 
и категорична позиция.

Пълния текст четете в „Чуждоезиково обучение“, кн. 6/2021 г.

Фигура 6. Каква образователна среда би Ви помогнала да обогатите  
вашата култура относно рационалното хранене?

Фигура 7. Каква образователна среда би Ви помогнала да обогатите  
вашата култура относно здравното ви образование?

На въпрос „Според Вас по какви теми от трите области е важно обогатяването на 
културата и компетентността на студентите да продължи и в университета?“ отговори-
те се групират около смисловите и практическите взаимовръзки между екология, хранене, 
здравно образование; здравна култура и рационално хранене; значение и влияние на физиче-
ската активност и начина на хранене в краткосрочен и дългосрочен план; значимост на 
двигателен режим, хранителен режим, опазване на околната среда и ресурсите; значимост 
на здравното образование. 

От получените отговори на този въпрос става ясно, че студентите осъзнават необ-
ходимостта да получат по-задълбочени знания, отнасящи се до здравето, здравното възпи-
тание, физическото развитие и екологичната култура. Всъщност по тези теми студенти-
те във Факултета по педагогика получават знания по различни дисциплини, но явно, следва 
те да се обособят в допълнителни, целенасочени курсове.

Младите хора, пред които предстои и изпълнението на една от най-дълго из-
пълняваните социални роли в човешкото битие – родител, следва да формират зна-
ния и умения за отговорно родителство, което, от своя страна, също е свързано с 
формиране на умения за здравословен начин на живот, включващо и отговорност към 
своето здраве и това на околните, отговорно отношение и поведение спрямо околна-
та среда, рационално хранене, физическа активност и като цяло – зравословен начин 
на живот. Добре е ясно да осъзнаят, че със своето поведение и здравни навици те са 
отговорни не само за своето здраве, но и за това на своите бъдещи деца. Здравното, 
екологичното и физическото образование, както и формирането на навици за рацио-
нално хранене са свързани с т.нар. позитивно здраве (Borisov 1998), което е свързано 
със здравословния начин на живот – една от основните цели на подхода „Промоция 
на здравето“. Подходът „Промоция на здравето“ е много актуален, значим, неговата 
основна цел е всеки един от нас чрез „саморегулиращо се здравно поведение да подобри 
собственото си здраве“ (Borisov 1998, 12). А резултатите от направеното изследване 
ни дават надежда, че голяма част от младите хора имат желание да водят здраво-
словен начин на живот и търсят по-ефективно взаимодействие между формалното и 
неформалното образование в този аспект, което предполага лична здравна култура, 
мотивация и саморегулация.
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Изследване на взаимодействието 
между формалното и неформалното 

здравно образование“

Доц. д-р Вержиния Боянова 
Гл. ас. д-р Константин Теодосиев 
Гл. ас.д-р Берджухи Йорданова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

В съвременното образователно пространство 
неформалното образование, включващо извънучилищни-
те и извънкласните дейности на обучителни центро-
ве, читалища, неправителствени организации и др.,  
придобива все по-голяма значимост като подпомага-
що и допълващо училищното обучение в подкрепа на 
личностното и професионалното развитие на децата 
и подрастващите. Ето защо е важно да се изслед-
ват различните аспекти на свързаността между фор-
малното и неформалното образование в сферата на 
здравното образование и възпитание.

Доколкото неформалното образование се реали-
зира в алтернативни среди и по алтернативен начин, 
това му позволява по-успешно да прилага индивидуа-
лен подход при определяне на образователните нужди, 
възможности и интереси на всеки обучаван. За целта 
се разработват и прилагат авторски учебни програ-
ми и практики, които дори когато имат сходни цели 
с формалното образование, ги постигат по уникален 
път/начин, съобразно особеностите на групите/ин-
дивидите, с които се работи. Здравното образование 
и възпитание най-общо представлява целенасочен спе-
циално организиран възпитателен процес, който про-
тича в семейството, детската градина, училището и 
в цялото общество.

В научната литература съществуват различни 
определения за същността на здравното образование 
и възпитание: 

– „като специфична медико-педагогическа дейност 
е повишаване на здравната култура на населе-
нието и постигането на здравословен стил на 
живот“ (Mladenova 2018);

– „съдейства за формиране и укрепване на фи-
зическото и психическото здраве на детето 

Фигура 3.  За посочените по-горе сфери кои форми на обучение са най-ефективни според Вас?

Фигура 4. Каква образователна среда би Ви помогнала да обогатите  
вашата физическа култура?

Също така, 62,5% респонденти са на мнение, че за обогатяване на своята физическа 
култура могат да разчитат на неформални групи, 14,3% разчитат на университетската 
подготовка, а 12,5 посочват граждански организации (фиг. 4). За екологичното образование 
48,2% разчитат на граждански организации, 25% – на университетската компетентност, 
и 21,4% – на неформалните групи (фиг. 5). Във връзка с рационалното хранене най-висок е 
процентът – 51,8%, за неформалните групи, следван от университетска компетентност 
– 26,8%, и 16,1% – граждански организации, групи (фиг. 6). За здравното образование – 55,4% 
считат компетентността, която могат да получат в университета, 23,2% – неформални-
те групи, и 17,9% – гражданските организации (фиг. 7).   

Фигура 5.  Каква образователна среда би Ви помогнала да обогатите  
Вашето екологично образование?

Аспекти  
на свързаността 
между формалното 
и неформалното 
образование

Съдържание  
на сп. „Педагогика“,  
кн. 9/2021: 
СВЪРЗАНОСТ ФОРМАЛНО – 
НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

За перспективите и предизви-
кателствата пред „приобщаване-
то“ на неформалното образова-
ние в лоното на образователните 
системи / Силвия Николаева

Гражданско образование и ак-
тивност на студентите – между 
формалното и неформалното (във 
и извън аудитория) – педагогиче-
ски паралели и проекции / Вла-
дислав Господинов
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и юношата, за хармоничното им развитие 
като жизнеспособни и дееспособни личности“ 
(Borisov, Popova, Georgieva, Shopova 1998);

– здравното образование се отнася до изграж-
дане на саморегулативно здравно поведение, 
като преориентиране и перспектива за опти-
мизиране на здравето (Angelovа 2019);

– целта на здравното възпитание обхваща основ-
ни понятия, свързани със здравето: „да изучава 
закономерностите за формиране и укрепване 
на здравето и разработването на пътища за 
повишаване на здравната култура, изграждане 
на здравословен стил на живот и здравно пове-
дение, адекватно на съвременните изисквания“ 
(Prodanov 2004);

– здравното образование е „насочено към разви-
тие на умения за създаване или поддържане 
на здравословен стил и условия на живот и за 
доброволното адаптиране към поведение, бла-
гоприятстващо здравето“.
В рамките на средното образование формите 

и начините за реализиране на здравното образова-
ние и възпитание в училище в България са регламен-
тирани в Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за граждан-
ското, здравното, екологичното и интеркултурното 
образование. Те обхващат паралелни дейности в часа 
на класа, в заниманията по интереси в рамките на 
целодневната организация на учебния ден, в рамки-
те на дейностите по обща подкрепа за личностно 
развитие в процеса на придобиване на общообразо-
вателната подготовка, в процеса на придобиване 
на разширена подготовка, в процеса на придобиване 
на профилираната подготовка, в процеса на при-
добиване на допълнителната подготовка, в зани-
манията по интереси в рамките на целодневната 
организация на учебния ден. Всичко това предпола-
га съвместна работа в широка институционална и 
професионална мрежа между всички заинтересовани 
хора, общности и организации. Ето защо и подго-
товката на бъдещите учители, социални педагози 
и педагогически съветници следва да адресира тази 
широкоспектърна ангажираност и компетентност, 
която им е нужна за успешна професионална реали-
зация. 

Целта на настоящото изследване е да анали-
зира в сравнителен план индивидуалните мнения и 
опит към значимостта и ефективността на споде-
леното формално и неформално здравно (вкл. еколо-
гично и физическо) образование на две групи респон-
денти: студенти от професионалните направления 
„Педагогика“ и „Социални дейности“ и педагогически-
те специалисти във и извън образователната систе-
ма. По този начин ще се очертаят специфичните за 
актуалния български контекст измерения на тях-
ната свързаност: като постигнато единство или 
сближаване, от една страна, и като проектиращи се 
противоречия или разминавания.

За постигане на приетата изследователска 
цел е разработена методология, съчетаваща провеж-
дането на две паралелни анкетни проучвания сред 
двете респондентски извадки, които по-нататък в 
изложението ще бъдат представени последователно, 
преди да бъдат анализирани в сравнителен план. 

процент респонденти – 15,4%, смятат, че има „много ниска“ и съответно „много висо-
ка“ приложимост на взаимодействието за две форми на партниране „съвместно органи-
зиране и поддържане на училищни медии с участие на учениците (вестници, радио, те-
левизия, списания, интернет страници и др.)“ и „Съвместно организиране на обучения 
на връстници от връстници“. Следователно може да се счита, че ефективността на 
различните форми на взаимодействие между формалното и неформалното образование е 
в недостатъчна, предимно средна степен според изследваните лица, което означава, че 
е необходимо развиването на повече съвместни дейности и инициативи.

В обобщение, анкетираните педагогически специалисти разглеждат допълващи-
те извънкласни и извънучилищни дейности в сферата на здравното образование като 
изключително нужни и полезни, но все още недостатъчно използвани. Това потвържда-
ва изследователското ни очакване, че синергията между формалните и неформалните 
подходи и практики се оценява като надежден начин за повишаване здравната култура 
и компетентност на учениците. Ето защо усилията и иновациите в такава насока 
заслужават по-сериозно внимание и координирани усилия между всички заинтересовани 
страни. 

Анкетно изследване сред студенти: методология и резултати
Относно възможността, необходимостта и полезността на взаимодействието 

между формалното и неформалното образование в сферата на здравното, физическото 
и екологичното образование е проведено анкетно проучване със студенти от трите 
специалности на Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ – социални 
дейности, неформално образование и педагогика. Отговорили са 56 респонденти. 

Поставените в анкетната карта въпроси адресират индивидуален опит и пози-
ции, които кореспондират смислово с критериите, приложени към оценка на данните 
от анкетното проучване сред педагогическите кадри. Същевременно въпросите са адап-
тирани към специфичния статут на студентите като подготвящи се за професионал-
на работа и реализация, а така също и към особеностите на подготовката в техните 
университетски програми и специалности. 

На въпрос „Кои за Вас са най-съществените причини формалното и неформално-
то образование да засилват свързаността помежду си?“ отговорите на студентите 
се групират по следния начин: по-разширено запознаване и изучаване в дадена сфера; 
подобрява се качеството на обучение, разнообразява се учебният процес, повишават 
се интересите на учениците и студентите; успехът и ефективността от тяхното 
взаимодействие; неформалното образование допълва, дори надгражда и затвърждава 
наученото при формалното обучение; неформалното образование увеличава „обема на 
образованието“, разширява, допълва образователната среда; помагат си взаимно – съ-
поставянето между тях, техните различия ги свързват; допълват се, неформалното 
образование предоставя повече свобода, практическо приложение и поставяне в реални 
ситуации; мотивацията за развитие и надграждане на знания и умения; неформалното 
образование е по-интересно, тяхното взаимодействие гарантира по-добро ниво на обра-
зование; при тази свързаност се компенсират дефицитите. 

От посочените групи отговори може да се направи извод, че студентите раз-
бират задълбочено значимостта на взаимодействието между формално и неформал-
но образование във връзка с личностното и професионалното си развитие и социално 
функциониране. От резултатите от анкетното изследване става ясно, че: 62,5% от 
студентите считат, че физическата култура е много важна за личностното и профе-
сионалното развитие на младите хора; 33,9% от тях отговарят, че по-скоро е важно; 
според 3,6% – нито е важно, нито не е; според 75% – екологичното образование е много 
важно за личностното и професионалното развитие на младите хора; 23,2% считат, че 
по-скоро е важно, и само 1,8% – че нито е важно, нито не е; за 80,4% от изследваните 
студенти здравното образование е много важно за тяхното личностно и професионално 
развитие; 17,9% – по-скоро важно, и само за 1,8% – не е важно; рационалното хранене за 
80,4% е много важно, съответно за 17,9% – по-скоро е важно, и за 1,8% – нито е важно, 
нито не е. Интересно е, че за посочените сфери 32,10% от изследваните лица посоч-
ват значимостта на университетското обучение, а 66,10% считат, че заниманията 
по интереси са най-ефективните форми на обучение за тези три сфери, и едва 1,40% 
посочват и двете (фиг. 3).

Oбразованието като индивидуа-
лен проект / Силвия Върбанова

Проучване потребностите на 
студенти педагози от подготовка 
за реализиране на свързаността 
„формално – неформално образо-
вание“ / Светлана Ангелова

Изследване на взаимодействи-
ето между формалното и нефор-
малното здравно образование / 
Вержиния Боянова, Константин 
Теодосиев, Берджухи Йорданова

Законодателни, организацион-
ни и управленски основи на 
свързаността между формалното 
и неформалното образование в 
България / Атанас Генчев, Мария 
Найденова

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ

Иновациите във висшето обра-
зование и ролята на регионалните 
университети / Христо Белоев

Дидактически инструмента-
риум на учителите по предпри-
емачество в професионалното 
образование и обучение / Цветан 
Давидков, Силвия Цветанска

ЧУЖДЕСТРАННИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Formation of Professional 
Competence of Assistant Teacher of 
Inclusive Education in Secondary 
Education Institutions / Vladyslava 
Liubarets, Nataliia Bakhmat, Olena 
Matviienko, Oksana Tsykhmeistruk, 
Inna Feltsan 
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Брой 28, 14 – 20 юли 2022 г. стр. IXстр. VIII

Анкетно изследване  с педагогически специалисти: методология и резул-
тати

За да се изследва взаимодействието между училищните (формалните) и извън- 
училищни и извънуниверситетските (неформалните) образователни институции в сферата 
на здравното образование, през периода май – юли 2021 година е проведена „Анкета за учи-
лищни и извънучилищни педагогически кадри“. Нейната цел е да се установят мненията и 
опитът на педагогическите кадри относно възможността, необходимостта и полезността 
на взаимодействието между училищните и извънучилищните образователни институции в 
сферата на здравното образование. 

За целите на проучването е разработена и приложена скала от седем критерия,  
както следва. 

Критерий 1: адекватна значимост на здравното образование сред училищните 
приоритети за различните възрасти. 

Критерий 2: качество на училищното здравно образование по ключови теми. 
Критерий 3: значимост на приноса на неформалните обучителни дейности за 

различните възрасти.
Критерий 4: качество на взаимодействието в конкретния контекст (реален 

опит). 
Критерий 5: ефективност/приложимост на различните форми на взаимодейст-

вие. 
Критерий 6: стратегии за ефективно управление на свързаността/партньор-

ството. 
Критерий 7: добри практики. 
Обект на специален анализ са емпиричните данни, събрани по отношение на първи-

те пет критерия, чрез които се проучват мненията на респондентите за свързаността  
между формалното и неформалното образование. В анкетното проучване участват 78 респонденти, 
като 6 от тях са мъже, а останалите 72 са жени, работещи в различни училищни и извънучилищ-
ни институции:  в детска градина – 14 човека; в начално училище – 5 човека; в основно училище – 17;  
в средно училище – 25; в професионална гимназия – 8; в център за подкрепа на личност- 
ното развитие – 1; в частен образователен център/школа/занималня – 4; в гражданска 
организация с образователни функции – 2; в други институции – 2. Изследваните лица 
са от разнородни населени места: 51 от тях работят в столицата, 12 – в село, 4 –  
в малък град, 11 – в областен град. Тяхната възраст е следната: 20 – 30 г. – 19,2%;  
30 – 40 г. – 24,4%; 40 – 50 г. – 35,9%; 50 – 60 г. – 14,1%; над 60 г. – 6,4%, а актуалната им 
длъжност е: начален учител – 32,1%; учител по учебен предмет – 29,5%; помагащ училищен 
специалист (педагогически съветник, училищен психолог, ресурсен учител …) – 9%; директор/
зам.-директор – 9%; друго – 20,5 %. Педагогическият им стаж е, както следва: до 5 г. – 34,6 
%; 5 – 10 г. – 23,1%; 10 – 15 г. – 5,1%; 15 – 20 г. – 10,3%; 20 – 30 г. – 14,1%; над 30 г. – 12,8%.

От представените данни става ясно, че по-голямата част от респондентите рабо-
тят в средно училище – 25, и в основно училище – 17, също и че повече от половината изслед-
вани лица работят в столицата – 51 човека. Тяхната възраст при над 50% е между 30 и 50 
години, като 35,9% са на възраст между 40 и 50 години.

Данните по критерий 1 показват, че по-голямата част от респондентите (между 
40% и 50%) посочват, че степента, в която здравната култура и образование са във фокуса 
на официалните образователни стандарти и учебни програми за учениците от различните 
възрасти, е „средна“, като 48,7% от изследваните лица са дали такъв отговор за възрастта 
между 11 и 13 години (фиг. 1).

Фигура 1.  Адекватна значимост на здравното възпитание сред училищните  
приоритети за различните възрасти

Данните по критерий 2 показват, че степента, в която училищното образование 
гарантира качествена подготовка по различните теми, отново се оценява в по-голяма-
та си част като „средна“ между 25% и 40%. Обезпокоително е, че 29,5% от респонден-
тите посочват „много ниска“ степен и 32% – „ниска“ степен на подготовка по темата 
„Психично здраве и личностно развитие“. Формирането на отношение спрямо хората 
с психични разстройства също е оставено изцяло в полето на неформалното образова-
ние. Благоприятна тенденция е, че в изследване на зрелостници от миналата година се 
представят резултати, че респондентите „категорично нямат нищо против това да 
поддържат приятелски взаимоотношения с лица с психични разстройства“, както и в 
квартала им да бъде изграден център за работа с представители на тази целева група 
(Sapundzhiev 2021, 790).

Повечето изследвани лица оценяват степента на качеството на училищна подго-
товка по всички здравни теми като „ниска“  – между 25% и 43,6%, като най-високите 
проценти се отнасят за темата „Сексуално здраве и сексуално преносими инфекции“, а 
във „висока“ степен – 17, 9%, за темата „Физическа активност и дееспособност за здра-
ве“. Тези резултати пораждат немалко тревога, имайки предвид, че детството е ключов 
период от развитието на индивида, и особено юношеството, което е „граница между 
детството и зрелостта, отвъд която никога нищо не е същото … промяната е основна 
характеристика на този период, неразривно свързан с криза. Промяна в отделните сфе-
ри на психиката, промяна в отделните части на тялото …“ (Gospodinov 2020, 15 – 16).  
В този смисъл, качествена педагогическа и психологическа подкрепа е повече от необ-
ходима и безспорна.

От данните по критерий 3 се установява, че значимостта на приноса на нефор-
малните обучителни дейности за различните възрасти според 55,1% от респондентите 
се определя като „силно значим“ за възрастта между 6 и 10 години и 50% за възрастта 
между 14 – 19 години. Следователно не се използва в достатъчна степен потенциалът 
на неформалните институции в сферата на училищното образование и е необходима 
активна работа за по-голямото взаимодействие и повишаване на свързаността между 
формалното и неформалното образование.

Фигура 2. Значимост на приноса на неформалните обучителни дейности  
за различните възрасти

Резултатите по отношение на критерий 4 (качество на взаимодействието в 
конкретния контекст (реален опит), са следните: в много ниска степен – 7,7%; в ниска  
степен – 29,5%; в средна степен – 43,6%; във висока степен – 14,1%; в много висока 
степен – 5,1%. По този критерий отново е видно, че според по-голямата част от из-
следваните лица качеството на взаимодействие между формалните и неформалните 
институции е в средна степен. Но заслужава да се отбележи, че резултатите с „ниска 
и много ниска“ степен сумарно са почти два-пъти по-голям процент от тези с „висока 
и много висока“.

От данните по критерий 5 става ясно, че повечето форми на партниране между 
формалното и неформалното образование се прилагат в „средна степен“, както са отго-
ворили между 26% и 34,6% от респондентите, като най-високите проценти се отнасят 
за формата на взаимодействие „Работа по интегрирани учебни програми за изнесени 
обучения (зелени/бели училища) и извънкласни дейност, свързана със задължителната 
подготовка (екскурзии, лабораторни занятия, семинари и т.н.)“. „Висока“ ефективност 
на взаимодействие са посочили 30,8% от изследваните лица за формата на партниране 
„Съвместно участие в заниманията по интереси в училище“. Интересно е, че еднакъв 
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Брой 28, 14 – 20 юли 2022 г. стр. IXстр. VIII

Анкетно изследване  с педагогически специалисти: методология и резул-
тати

За да се изследва взаимодействието между училищните (формалните) и извън- 
училищни и извънуниверситетските (неформалните) образователни институции в сферата 
на здравното образование, през периода май – юли 2021 година е проведена „Анкета за учи-
лищни и извънучилищни педагогически кадри“. Нейната цел е да се установят мненията и 
опитът на педагогическите кадри относно възможността, необходимостта и полезността 
на взаимодействието между училищните и извънучилищните образователни институции в 
сферата на здравното образование. 

За целите на проучването е разработена и приложена скала от седем критерия,  
както следва. 

Критерий 1: адекватна значимост на здравното образование сред училищните 
приоритети за различните възрасти. 

Критерий 2: качество на училищното здравно образование по ключови теми. 
Критерий 3: значимост на приноса на неформалните обучителни дейности за 

различните възрасти.
Критерий 4: качество на взаимодействието в конкретния контекст (реален 

опит). 
Критерий 5: ефективност/приложимост на различните форми на взаимодейст-

вие. 
Критерий 6: стратегии за ефективно управление на свързаността/партньор-

ството. 
Критерий 7: добри практики. 
Обект на специален анализ са емпиричните данни, събрани по отношение на първи-

те пет критерия, чрез които се проучват мненията на респондентите за свързаността  
между формалното и неформалното образование. В анкетното проучване участват 78 респонденти, 
като 6 от тях са мъже, а останалите 72 са жени, работещи в различни училищни и извънучилищ-
ни институции:  в детска градина – 14 човека; в начално училище – 5 човека; в основно училище – 17;  
в средно училище – 25; в професионална гимназия – 8; в център за подкрепа на личност- 
ното развитие – 1; в частен образователен център/школа/занималня – 4; в гражданска 
организация с образователни функции – 2; в други институции – 2. Изследваните лица 
са от разнородни населени места: 51 от тях работят в столицата, 12 – в село, 4 –  
в малък град, 11 – в областен град. Тяхната възраст е следната: 20 – 30 г. – 19,2%;  
30 – 40 г. – 24,4%; 40 – 50 г. – 35,9%; 50 – 60 г. – 14,1%; над 60 г. – 6,4%, а актуалната им 
длъжност е: начален учител – 32,1%; учител по учебен предмет – 29,5%; помагащ училищен 
специалист (педагогически съветник, училищен психолог, ресурсен учител …) – 9%; директор/
зам.-директор – 9%; друго – 20,5 %. Педагогическият им стаж е, както следва: до 5 г. – 34,6 
%; 5 – 10 г. – 23,1%; 10 – 15 г. – 5,1%; 15 – 20 г. – 10,3%; 20 – 30 г. – 14,1%; над 30 г. – 12,8%.

От представените данни става ясно, че по-голямата част от респондентите рабо-
тят в средно училище – 25, и в основно училище – 17, също и че повече от половината изслед-
вани лица работят в столицата – 51 човека. Тяхната възраст при над 50% е между 30 и 50 
години, като 35,9% са на възраст между 40 и 50 години.

Данните по критерий 1 показват, че по-голямата част от респондентите (между 
40% и 50%) посочват, че степента, в която здравната култура и образование са във фокуса 
на официалните образователни стандарти и учебни програми за учениците от различните 
възрасти, е „средна“, като 48,7% от изследваните лица са дали такъв отговор за възрастта 
между 11 и 13 години (фиг. 1).

Фигура 1.  Адекватна значимост на здравното възпитание сред училищните  
приоритети за различните възрасти

Данните по критерий 2 показват, че степента, в която училищното образование 
гарантира качествена подготовка по различните теми, отново се оценява в по-голяма-
та си част като „средна“ между 25% и 40%. Обезпокоително е, че 29,5% от респонден-
тите посочват „много ниска“ степен и 32% – „ниска“ степен на подготовка по темата 
„Психично здраве и личностно развитие“. Формирането на отношение спрямо хората 
с психични разстройства също е оставено изцяло в полето на неформалното образова-
ние. Благоприятна тенденция е, че в изследване на зрелостници от миналата година се 
представят резултати, че респондентите „категорично нямат нищо против това да 
поддържат приятелски взаимоотношения с лица с психични разстройства“, както и в 
квартала им да бъде изграден център за работа с представители на тази целева група 
(Sapundzhiev 2021, 790).

Повечето изследвани лица оценяват степента на качеството на училищна подго-
товка по всички здравни теми като „ниска“  – между 25% и 43,6%, като най-високите 
проценти се отнасят за темата „Сексуално здраве и сексуално преносими инфекции“, а 
във „висока“ степен – 17, 9%, за темата „Физическа активност и дееспособност за здра-
ве“. Тези резултати пораждат немалко тревога, имайки предвид, че детството е ключов 
период от развитието на индивида, и особено юношеството, което е „граница между 
детството и зрелостта, отвъд която никога нищо не е същото … промяната е основна 
характеристика на този период, неразривно свързан с криза. Промяна в отделните сфе-
ри на психиката, промяна в отделните части на тялото …“ (Gospodinov 2020, 15 – 16).  
В този смисъл, качествена педагогическа и психологическа подкрепа е повече от необ-
ходима и безспорна.

От данните по критерий 3 се установява, че значимостта на приноса на нефор-
малните обучителни дейности за различните възрасти според 55,1% от респондентите 
се определя като „силно значим“ за възрастта между 6 и 10 години и 50% за възрастта 
между 14 – 19 години. Следователно не се използва в достатъчна степен потенциалът 
на неформалните институции в сферата на училищното образование и е необходима 
активна работа за по-голямото взаимодействие и повишаване на свързаността между 
формалното и неформалното образование.

Фигура 2. Значимост на приноса на неформалните обучителни дейности  
за различните възрасти

Резултатите по отношение на критерий 4 (качество на взаимодействието в 
конкретния контекст (реален опит), са следните: в много ниска степен – 7,7%; в ниска  
степен – 29,5%; в средна степен – 43,6%; във висока степен – 14,1%; в много висока 
степен – 5,1%. По този критерий отново е видно, че според по-голямата част от из-
следваните лица качеството на взаимодействие между формалните и неформалните 
институции е в средна степен. Но заслужава да се отбележи, че резултатите с „ниска 
и много ниска“ степен сумарно са почти два-пъти по-голям процент от тези с „висока 
и много висока“.

От данните по критерий 5 става ясно, че повечето форми на партниране между 
формалното и неформалното образование се прилагат в „средна степен“, както са отго-
ворили между 26% и 34,6% от респондентите, като най-високите проценти се отнасят 
за формата на взаимодействие „Работа по интегрирани учебни програми за изнесени 
обучения (зелени/бели училища) и извънкласни дейност, свързана със задължителната 
подготовка (екскурзии, лабораторни занятия, семинари и т.н.)“. „Висока“ ефективност 
на взаимодействие са посочили 30,8% от изследваните лица за формата на партниране 
„Съвместно участие в заниманията по интереси в училище“. Интересно е, че еднакъв 
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и юношата, за хармоничното им развитие 
като жизнеспособни и дееспособни личности“ 
(Borisov, Popova, Georgieva, Shopova 1998);

– здравното образование се отнася до изграж-
дане на саморегулативно здравно поведение, 
като преориентиране и перспектива за опти-
мизиране на здравето (Angelovа 2019);

– целта на здравното възпитание обхваща основ-
ни понятия, свързани със здравето: „да изучава 
закономерностите за формиране и укрепване 
на здравето и разработването на пътища за 
повишаване на здравната култура, изграждане 
на здравословен стил на живот и здравно пове-
дение, адекватно на съвременните изисквания“ 
(Prodanov 2004);

– здравното образование е „насочено към разви-
тие на умения за създаване или поддържане 
на здравословен стил и условия на живот и за 
доброволното адаптиране към поведение, бла-
гоприятстващо здравето“.
В рамките на средното образование формите 

и начините за реализиране на здравното образова-
ние и възпитание в училище в България са регламен-
тирани в Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за граждан-
ското, здравното, екологичното и интеркултурното 
образование. Те обхващат паралелни дейности в часа 
на класа, в заниманията по интереси в рамките на 
целодневната организация на учебния ден, в рамки-
те на дейностите по обща подкрепа за личностно 
развитие в процеса на придобиване на общообразо-
вателната подготовка, в процеса на придобиване 
на разширена подготовка, в процеса на придобиване 
на профилираната подготовка, в процеса на при-
добиване на допълнителната подготовка, в зани-
манията по интереси в рамките на целодневната 
организация на учебния ден. Всичко това предпола-
га съвместна работа в широка институционална и 
професионална мрежа между всички заинтересовани 
хора, общности и организации. Ето защо и подго-
товката на бъдещите учители, социални педагози 
и педагогически съветници следва да адресира тази 
широкоспектърна ангажираност и компетентност, 
която им е нужна за успешна професионална реали-
зация. 

Целта на настоящото изследване е да анали-
зира в сравнителен план индивидуалните мнения и 
опит към значимостта и ефективността на споде-
леното формално и неформално здравно (вкл. еколо-
гично и физическо) образование на две групи респон-
денти: студенти от професионалните направления 
„Педагогика“ и „Социални дейности“ и педагогически-
те специалисти във и извън образователната систе-
ма. По този начин ще се очертаят специфичните за 
актуалния български контекст измерения на тях-
ната свързаност: като постигнато единство или 
сближаване, от една страна, и като проектиращи се 
противоречия или разминавания.

За постигане на приетата изследователска 
цел е разработена методология, съчетаваща провеж-
дането на две паралелни анкетни проучвания сред 
двете респондентски извадки, които по-нататък в 
изложението ще бъдат представени последователно, 
преди да бъдат анализирани в сравнителен план. 

процент респонденти – 15,4%, смятат, че има „много ниска“ и съответно „много висо-
ка“ приложимост на взаимодействието за две форми на партниране „съвместно органи-
зиране и поддържане на училищни медии с участие на учениците (вестници, радио, те-
левизия, списания, интернет страници и др.)“ и „Съвместно организиране на обучения 
на връстници от връстници“. Следователно може да се счита, че ефективността на 
различните форми на взаимодействие между формалното и неформалното образование е 
в недостатъчна, предимно средна степен според изследваните лица, което означава, че 
е необходимо развиването на повече съвместни дейности и инициативи.

В обобщение, анкетираните педагогически специалисти разглеждат допълващи-
те извънкласни и извънучилищни дейности в сферата на здравното образование като 
изключително нужни и полезни, но все още недостатъчно използвани. Това потвържда-
ва изследователското ни очакване, че синергията между формалните и неформалните 
подходи и практики се оценява като надежден начин за повишаване здравната култура 
и компетентност на учениците. Ето защо усилията и иновациите в такава насока 
заслужават по-сериозно внимание и координирани усилия между всички заинтересовани 
страни. 

Анкетно изследване сред студенти: методология и резултати
Относно възможността, необходимостта и полезността на взаимодействието 

между формалното и неформалното образование в сферата на здравното, физическото 
и екологичното образование е проведено анкетно проучване със студенти от трите 
специалности на Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ – социални 
дейности, неформално образование и педагогика. Отговорили са 56 респонденти. 

Поставените в анкетната карта въпроси адресират индивидуален опит и пози-
ции, които кореспондират смислово с критериите, приложени към оценка на данните 
от анкетното проучване сред педагогическите кадри. Същевременно въпросите са адап-
тирани към специфичния статут на студентите като подготвящи се за професионал-
на работа и реализация, а така също и към особеностите на подготовката в техните 
университетски програми и специалности. 

На въпрос „Кои за Вас са най-съществените причини формалното и неформално-
то образование да засилват свързаността помежду си?“ отговорите на студентите 
се групират по следния начин: по-разширено запознаване и изучаване в дадена сфера; 
подобрява се качеството на обучение, разнообразява се учебният процес, повишават 
се интересите на учениците и студентите; успехът и ефективността от тяхното 
взаимодействие; неформалното образование допълва, дори надгражда и затвърждава 
наученото при формалното обучение; неформалното образование увеличава „обема на 
образованието“, разширява, допълва образователната среда; помагат си взаимно – съ-
поставянето между тях, техните различия ги свързват; допълват се, неформалното 
образование предоставя повече свобода, практическо приложение и поставяне в реални 
ситуации; мотивацията за развитие и надграждане на знания и умения; неформалното 
образование е по-интересно, тяхното взаимодействие гарантира по-добро ниво на обра-
зование; при тази свързаност се компенсират дефицитите. 

От посочените групи отговори може да се направи извод, че студентите раз-
бират задълбочено значимостта на взаимодействието между формално и неформал-
но образование във връзка с личностното и професионалното си развитие и социално 
функциониране. От резултатите от анкетното изследване става ясно, че: 62,5% от 
студентите считат, че физическата култура е много важна за личностното и профе-
сионалното развитие на младите хора; 33,9% от тях отговарят, че по-скоро е важно; 
според 3,6% – нито е важно, нито не е; според 75% – екологичното образование е много 
важно за личностното и професионалното развитие на младите хора; 23,2% считат, че 
по-скоро е важно, и само 1,8% – че нито е важно, нито не е; за 80,4% от изследваните 
студенти здравното образование е много важно за тяхното личностно и професионално 
развитие; 17,9% – по-скоро важно, и само за 1,8% – не е важно; рационалното хранене за 
80,4% е много важно, съответно за 17,9% – по-скоро е важно, и за 1,8% – нито е важно, 
нито не е. Интересно е, че за посочените сфери 32,10% от изследваните лица посоч-
ват значимостта на университетското обучение, а 66,10% считат, че заниманията 
по интереси са най-ефективните форми на обучение за тези три сфери, и едва 1,40% 
посочват и двете (фиг. 3).

Oбразованието като индивидуа-
лен проект / Силвия Върбанова

Проучване потребностите на 
студенти педагози от подготовка 
за реализиране на свързаността 
„формално – неформално образо-
вание“ / Светлана Ангелова

Изследване на взаимодействи-
ето между формалното и нефор-
малното здравно образование / 
Вержиния Боянова, Константин 
Теодосиев, Берджухи Йорданова

Законодателни, организацион-
ни и управленски основи на 
свързаността между формалното 
и неформалното образование в 
България / Атанас Генчев, Мария 
Найденова

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ

Иновациите във висшето обра-
зование и ролята на регионалните 
университети / Христо Белоев

Дидактически инструмента-
риум на учителите по предпри-
емачество в професионалното 
образование и обучение / Цветан 
Давидков, Силвия Цветанска

ЧУЖДЕСТРАННИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Formation of Professional 
Competence of Assistant Teacher of 
Inclusive Education in Secondary 
Education Institutions / Vladyslava 
Liubarets, Nataliia Bakhmat, Olena 
Matviienko, Oksana Tsykhmeistruk, 
Inna Feltsan 
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Изследване на взаимодействието 
между формалното и неформалното 

здравно образование“

Доц. д-р Вержиния Боянова 
Гл. ас. д-р Константин Теодосиев 
Гл. ас.д-р Берджухи Йорданова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

В съвременното образователно пространство 
неформалното образование, включващо извънучилищни-
те и извънкласните дейности на обучителни центро-
ве, читалища, неправителствени организации и др.,  
придобива все по-голяма значимост като подпомага-
що и допълващо училищното обучение в подкрепа на 
личностното и професионалното развитие на децата 
и подрастващите. Ето защо е важно да се изслед-
ват различните аспекти на свързаността между фор-
малното и неформалното образование в сферата на 
здравното образование и възпитание.

Доколкото неформалното образование се реали-
зира в алтернативни среди и по алтернативен начин, 
това му позволява по-успешно да прилага индивидуа-
лен подход при определяне на образователните нужди, 
възможности и интереси на всеки обучаван. За целта 
се разработват и прилагат авторски учебни програ-
ми и практики, които дори когато имат сходни цели 
с формалното образование, ги постигат по уникален 
път/начин, съобразно особеностите на групите/ин-
дивидите, с които се работи. Здравното образование 
и възпитание най-общо представлява целенасочен спе-
циално организиран възпитателен процес, който про-
тича в семейството, детската градина, училището и 
в цялото общество.

В научната литература съществуват различни 
определения за същността на здравното образование 
и възпитание: 

– „като специфична медико-педагогическа дейност 
е повишаване на здравната култура на населе-
нието и постигането на здравословен стил на 
живот“ (Mladenova 2018);

– „съдейства за формиране и укрепване на фи-
зическото и психическото здраве на детето 

Фигура 3.  За посочените по-горе сфери кои форми на обучение са най-ефективни според Вас?

Фигура 4. Каква образователна среда би Ви помогнала да обогатите  
вашата физическа култура?

Също така, 62,5% респонденти са на мнение, че за обогатяване на своята физическа 
култура могат да разчитат на неформални групи, 14,3% разчитат на университетската 
подготовка, а 12,5 посочват граждански организации (фиг. 4). За екологичното образование 
48,2% разчитат на граждански организации, 25% – на университетската компетентност, 
и 21,4% – на неформалните групи (фиг. 5). Във връзка с рационалното хранене най-висок е 
процентът – 51,8%, за неформалните групи, следван от университетска компетентност 
– 26,8%, и 16,1% – граждански организации, групи (фиг. 6). За здравното образование – 55,4% 
считат компетентността, която могат да получат в университета, 23,2% – неформални-
те групи, и 17,9% – гражданските организации (фиг. 7).   

Фигура 5.  Каква образователна среда би Ви помогнала да обогатите  
Вашето екологично образование?

Аспекти  
на свързаността 
между формалното 
и неформалното 
образование

Съдържание  
на сп. „Педагогика“,  
кн. 9/2021: 
СВЪРЗАНОСТ ФОРМАЛНО – 
НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

За перспективите и предизви-
кателствата пред „приобщаване-
то“ на неформалното образова-
ние в лоното на образователните 
системи / Силвия Николаева

Гражданско образование и ак-
тивност на студентите – между 
формалното и неформалното (във 
и извън аудитория) – педагогиче-
ски паралели и проекции / Вла-
дислав Господинов
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евтина популярност, свръхупотреба на нищонеказващи клиширани думи и изрази, а се наблю-
дават и кандидати, които по силата на своята куха реторика надминаха дори най-добрите 
образци на това „изкуство“ в българската политическа действителност. Егоизмът и несигур-
ността в отговорите по сложни теми се наблюдаваше най-силно в речевите им стратегии и в 
речевите им изяви. Кандидатпрезидентска двойка, подкрепена от бивша управляваща партия 
например, заложи на агресията във втората част на кампанията си; заложи на отговори, зад 
които нямаше никаква конкретност; често кандидат-президентът изстрелваше отговорите 
на въпросите още преди журналистите да са му ги задали. За преводачите този свръхнапрег-
нат темпоритъм често създава затруднения, а липсата на логически ударения в изказването 
превръща тази реч в линейна права, в която не може да бъде открит тематичен център. 
Чуждестранните студенти споделят в анкетно проучване с открити отговори, че след из-
казванията на тази кандидатпрезидентска двойка, чиито имена нямат никакво значение за 
научното изследване, не са добили никаква представа за посланията, които са изпратени към 
избирателите. 15 от 20 студенти и 2 от 5 преводачи споделят, че не са намерили отговор 
на ключови въпроси, които са били отправени по време на кампанията към кандидатите за 
президент: Република Северна Македония, поскъпването на тока и газта в България, ковид 
кризата, побоя над студенти по време на протестите през изминалата година, проблемите 
около ваксинирането и острото разделение на обществото ни на ваксъри и антиваксъри.

Кратък експеримент в анкетата изисква от чуждестранните студенти да предста-
вят своето виждане за президента на една страна. Тук представям обобщено отговорите 
на 32 студенти – от различни страни и изучаващи различни специалности в България: пред-
ставителен, със стилна визия и респектираща външност; владеещ поне три чужди езика 
свободно; да говори родния си език не само правилно, уместно и съобразено с книжовноезико-
вите норми, но и въздействащо, чрез силата на реторическите средства; да мисли самос-
тоятелно и по никакъв начин да не показва обвързаности с политически партии и субекти, 
които имат негативен образ в обществото.

Малка част от студентите са от държави от Централна Европа. За тях обобщение-
то, че кандидат-президентите в централноевропейския блок са много подредени в изказа си 
и рядко стигат до речева агресия, изглежда напълно нормално и естествено. Студентите 
не скриват изненадата си от следните обобщения, до които са достигнали по време на  
наблюденията си върху кандидатпрезидентската надпревара в България.

1. Кандидатите не отговарят конкретно на по-голямата част от въпросите, които 
журналистите им задават по важни за обществото теми.

2. В позициите им ясно прозира партийното напрежение, въпреки че има опит за дис-
танция от политическата партийна подкрепа и желание да се скрият зад инициа-
тивни комитети.

3. Не се влагат широта и разбиране по фундаментални за обществото въпроси, а се 
търсят по-скоро оправдания, чиято цел е да се извличат политически дивиденти.

4. Бяга се от въпроси, които биха отблъснали потенциалните избиратели, въпреки че 
темите, които поставят тези въпроси, са изключително важни.

5. Всички преводачи посочват в коментарите си, че кандидатпрезидентските двойки 
работят с абстрактни, а не с конкретни речеви конструкции, които да заявят ясна 
и категорична позиция.

Пълния текст четете в „Чуждоезиково обучение“, кн. 6/2021 г.

Фигура 6. Каква образователна среда би Ви помогнала да обогатите  
вашата култура относно рационалното хранене?

Фигура 7. Каква образователна среда би Ви помогнала да обогатите  
вашата култура относно здравното ви образование?

На въпрос „Според Вас по какви теми от трите области е важно обогатяването на 
културата и компетентността на студентите да продължи и в университета?“ отговори-
те се групират около смисловите и практическите взаимовръзки между екология, хранене, 
здравно образование; здравна култура и рационално хранене; значение и влияние на физиче-
ската активност и начина на хранене в краткосрочен и дългосрочен план; значимост на 
двигателен режим, хранителен режим, опазване на околната среда и ресурсите; значимост 
на здравното образование. 

От получените отговори на този въпрос става ясно, че студентите осъзнават необ-
ходимостта да получат по-задълбочени знания, отнасящи се до здравето, здравното възпи-
тание, физическото развитие и екологичната култура. Всъщност по тези теми студенти-
те във Факултета по педагогика получават знания по различни дисциплини, но явно, следва 
те да се обособят в допълнителни, целенасочени курсове.

Младите хора, пред които предстои и изпълнението на една от най-дълго из-
пълняваните социални роли в човешкото битие – родител, следва да формират зна-
ния и умения за отговорно родителство, което, от своя страна, също е свързано с 
формиране на умения за здравословен начин на живот, включващо и отговорност към 
своето здраве и това на околните, отговорно отношение и поведение спрямо околна-
та среда, рационално хранене, физическа активност и като цяло – зравословен начин 
на живот. Добре е ясно да осъзнаят, че със своето поведение и здравни навици те са 
отговорни не само за своето здраве, но и за това на своите бъдещи деца. Здравното, 
екологичното и физическото образование, както и формирането на навици за рацио-
нално хранене са свързани с т.нар. позитивно здраве (Borisov 1998), което е свързано 
със здравословния начин на живот – една от основните цели на подхода „Промоция 
на здравето“. Подходът „Промоция на здравето“ е много актуален, значим, неговата 
основна цел е всеки един от нас чрез „саморегулиращо се здравно поведение да подобри 
собственото си здраве“ (Borisov 1998, 12). А резултатите от направеното изследване 
ни дават надежда, че голяма част от младите хора имат желание да водят здраво-
словен начин на живот и търсят по-ефективно взаимодействие между формалното и 
неформалното образование в този аспект, което предполага лична здравна култура, 
мотивация и саморегулация.
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за яснота, точност и уместност на изразните средства в рецепцията на преводачи-
те и на чуждестранните студенти.

5. Да бъдат обобщени резултатите от анкетно проучване със студенти чужденци във 
връзка с възприемането на информацията за ковид пандемията и призива на властта 
към гражданите да се ваксинират. 
Текстът се позовава на проведено анкетно проучване сред 32 чуждестранни студенти  

и 15 действащи преводачи, 7 от които превеждат от и на български език. Трите основни 
фокуса, около които се концентрира настоящият текст, са:

– основни характеристики на публичната реч в превода и в чуждоезиковото обучение;
– кандидатпрезидентската кампания и нейните словесни характеристики през погле-

да на чуждестранните студенти и европейските преводачи;
– речевата агресия в българската политическа и журналистическа реч.
За преводачите, чиято задача е повече от сложна, голям проблем, пред който се из-

правят по време на превод, е свръхупотребата на клишета в българското политическо гово-
рене. Клишето днес е добре проучено като езиково явление и като стилистична неточност.  
В политическата публична официална реч обаче то не престава да бъде предпочитано из-
разно средство, зад което могат да бъдат конструирани десетки изречения, които обаче 
са слабо информативни. Според българските преводачи, а и според нашите наблюдения, 
ключови думи в клишираните изрази и конструкции не престават да бъдат лексеми като 
ресурс, реформа, консенсус, политическа воля, стратегия за, приоритети, визия, политиче-
ска отговорност, задкулисие, политическа стабилност, обединение, готовност за справяне с 
проблема, решение за всеки проблем. Преводачите с лекота се справят при превода с подобни 
конструкции, но често не разбират какво конкретно стои като послание зад подобни изре-
чения, което, в крайна сметка, е отговорност на говорещите, а не на техните преводачи: 

Ние ще поемем цялата политическа отговорност и ще изведем страната от 
политическата и здравната криза.

Образованието е най-големият приоритет за нашето управление.
Само нашата политическа партия има волята и категорично може да намери 

решение за изход от кризата.
Единствено ние можем да предложим решение и да изведем страната от без-

прецедентната криза, в която се намира.
Създаваме непрекъснато нови условия за развитието на икономиката.
Правителството ще предложи спешно пакет от мерки, с които ще бъде овладяна 

кризата с бежанците по границата.
Ние предлагаме уникални решения за изход от сложната криза в България.
Служебният кабинет прави всичко възможно, за да потуши напрежението със 

създалата се обстановка.
Държавата ще впрегне целия си ресурс за справянето с непосилната криза. 
Ще поставим като свой най-важен приоритет борбата с корупцията.
Правителството ще направи всичко възможно, за да преодолее кризата и да по-

могне на българските граждани.
Много често тези клиширани конструкции приличат на дървения език, който се използ-

ваше по време на комунистическия режим в бившите комунистически страни. Други от тях 
пък наподобяват на извадка от рекламно изречение. Това се подчертава особено от факта, че 
почти всички политици се научават да използват клишетата, и днес тези изрази все повече се 
доближават до определението за политически жаргон. По същество, тези конструкции са кли-
ширани, но за политическите субекти са много удобен израз да се изяви словесно една размита 
отговорност, зад която трудно може да се търсят конкретни ангажименти. Иначе казано, зад 
употребените думи трудно може след това да бъде потърсена действителност. Според българ-
ските преводачи в ЕК нищонеказването в политическата реч често ги поставя в ситуация на 
затруднение, защото се изброяват множество верни граматически конструкции, но в тях няма 
смислов център и посланията в края на изказването са или малко, или почти отсъстват, а в 
това време аудиторията очаква конкретни решения. При чуждестранните студенти обобще-
нието е свързано с редица по-сложни фактори: степен на разбиране и владеене на езика; умение 
да се разбира и извлича информация от текста. В този смисъл, тяхното обобщение е важно за 
изследването: те разбират казаното, но не разбират какво конкретно стои зад него; определят 
го като абстрактно изречение, което може да бъде употребено за най-различни ситуации, в кои-
то гражданите очакват решения, но получават отсреща речеви обещания с неконкретен израз.

Кандидатпрезидентските избори в България не изненадаха особено българските граж-
дани откъм сила при подбора на изразните средства. Като се отчита и фактът, че имаше 
двойки, които нямаха ясни политически послания и това изглеждаше несериозно откъм канди-
датирането им изобщо, при по-голяма част от кандидатите преобладаваше липсата на кон-
кретни отговори на конкретни журналистически въпроси. В психологията и в психиатрията 
явлението се нарича „отговаря около въпроса“. По-голямата част от двойките разчитат на 

На въпрос „Как виждате приложението на вашата компетентност в посочените 
сфери в бъдеще и професионална перспектива?“ повечето от студентите се затрудняват да 
дадат конкретен отговор, но същевременно изказват убеденост, че познания в тези сфери 
са задължителни за тяхната успешна професионална дейност. 

На въпрос „Как виждате приложението на вашата компетентност в посочените 

сфери в бъдеще и професионална перспектива?“ повечето от студентите се затрудняват да 

дадат конкретен отговор, но същевременно изказват убеденост, че познания в тези сфери 

са задължителни за тяхната успешна професионална дейност.  
 

  

 
 

Фигура 8. Значимост на физическата култура 
 

-  
Фигура 9.  Значимост на екологичното образование 
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Според Вас колко важна е физическата култура за личностното 
и професионалното развитие на младите хора?  
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Според Вас колко важно е екологичното образование за личностното 
и професионалното развитие на младите хора? 
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Пълния текст четете в „Педагогика“, кн. 9/2021 г.
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интонация. Все важни особености, чрез които публич-
ната личност – било то политик, или пък журналист, 
постига въздействие чрез изразните средства. Разбира 
се, че е важно темпоритъмът да е умерен. Да не е за-
бързан като в речта на спортните коментатори, нито 
пък като в речта на президента Росен Плевнелиев, кой-
то създаваше усещането, че чете текста толкова бав-
но, сякаш иска да приспи аудиторията си. Дикцията в 
речта на публично говорещите хора трябва да се съоб- 
разява с високия произносителен стил, особено когато 
политиците говорят в официална обстановка, в телеви-
зионни предавания, в радиоефира и по време на публични 
дебати. На този фон изискването е задължително. Не 
така стоят нещата, когато политиците говорят пред 
своите избиратели в населените места. Там е напълно 
допустимо да се превключва езиковият код, да се из-
ползват елементи от диалекта на носителите, за да 
се намалява дистанцията между политика и неговите 
избиратели, и всичко това е достатъчно добре развито 
в концепциите на социолингвистиката. 

Настоящата статия си поставя за задача да прос- 
леди един много специфичен процес, свързан с рецепци-
ята на публичната реч от преводачи в Европейската 
комисия в Брюксел и с възприемането и осмислянето на 
тази реч от чужденци, които изучават различни специ-
алности в Софийския университет „Св. Климент Охрид-
ски“, и от преводачи, които ежедневно превеждат поли-
тическите послания на държавници от различни страни, 
за да бъдат достъпни до европейската парламентарна 
общност. В този смисъл, професионалните обобщения 
на преводачите са от особена важност за нуждите на 
настоящия текст, тъй като именно те в професионал-
ната си дейност имат наблюдения върху речта на по-
литици от различни държави и освен това са натрупали 
множество наблюдения, свързани с превода на различни 
теми, при различни политически лица от различни стра-
ни, които са членки на Европейския съюз.  За осъществя-
ването на основната цел си поставяме следните научно-
изследователски задачи.

1. Да бъдат представени най-често срещаните в пуб-
личната реч клишета, които преводачите трябва 
да представят като политика на определена лич-
ност или партия, а чужденците, които изучават 
български език като чужд, да разберат като пос-
лание от политическите субекти. Предстои в от-
делен текст да бъдат описани клишираните фра-
зи, както и моделите на така наречената куха 
реторика в кандидатпрезидентската надпревара.

2. Да бъдат посочени и коментирани примери, свър-
зани с речевата агресия, в речта на българските 
политици и на българските журналисти в различ-
ни ситуации на общуване – официални и неофици-
ални.  

3. Да бъдат представени на студентите и на пре-
водачите ни в Европейската комисия няколко те-
левизионни дебата, в които да се проследи дали 
политиците отговарят конкретно на поставе-
ните от журналистите въпроси; да наблюдават 
парламентарен контрол и да извадят реплики за 
политическа коректност, клиширани думи и изра-
зи в изказванията, скрити и нескрити прояви на 
речева агресия.

4. Да бъдат анализирани кандидатпрезидентските 
речеви стратегии с оглед на основните понятия 

К вопросу о содержании функ-
циональной грамотности / На-
талия Жадько, Мариам Безруких

За някои методически принци-
пи в специализираното чуждо- 
езиково обучение за професията /  
Силвия Василева

ЕЗИК И КУЛТУРА
Публичната реч като лингвис-

тично предизвикателство пред 
преводача и чуждоезиковото 
обучение / Владислав Миланов

Творецът Петър Дачев в спи-
сание „Пламък“ / Кремена Ми-
тева

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА 
АРХЕОЛОГИЯ

Какво е курорт? / Иля Злата-
нов

IN MEMORIAM
В памет на Ефим Пасов  

(1930 – 2019) / Илка Бирова

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ 
Деконструируя фейки / Татья-

на Цвигун, Алексей Черняков
Ново помагало по български 

език като чужд за напреднали / 
Биляна Тодорова

Откъс от „Development of the Concept of 
Entropy: A simpler alternative to Carnot Cycle“

Prof. Jamil Ahmad
 University of Botswana (Botswana)

Introduction
The concept of entropy is one of the more challeng-

ing ones encountered by the undergraduate students of 
thermodynamics. A complete development of the concept 
of entropy needs a study of the Carnot cycle, and a men-
tion of steam engine and its efficiency (Atkins & de Paula 
2001). An alternative approach is to just define entropy 
change as the amount of reversible heat transferred divid-
ed by the temperature.  Sometimes this is necessitated by 
the fact that the time available for teaching all the essen-
tial topics in an undergraduate physical chemistry course 
is not sufficient for the purpose.   

This article describes a method which leads logically 
to the definition of entropy.  It obviates the need for just 
presenting entropy to students and having them accept it for 
granted.  The method also avoids the more involved treat-
ment of the Carnot cycle. In its place a much simpler cycle 
is described here, which is applicable to a more restricted 
process, but still leads logically to the concept of entropy. The 
background material needed to understand this treatment is 
usually covered in the First Law calculations on ideal gases.

Background material
Learners should be familiar with the mathematical 

statement of the First Law, namely, ∆U = heat + work, 
calculations involving work, heat, heat capacity, internal 
energy, and reversible and irreversible processes (Laidler et 
al. 2003; Ahmad 2013; Ahmad & Ddamba 2006). They should 
understand the concept of state functions and should ap-
preciate the fact that during a cyclic process, where a 
system returns to its starting state, the net change in 
the value of any thermodynamic property is zero (Engel 
& Reid 2010). They should know that for an ideal gas, in-
ternal energy, U, depends only on its temperature and is 
independent of pressure and volume.  This last fact can be 
taken as a part of the definition of an ideal gas at this stage.   
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Откъс от „Публичната реч като 
лингвистично предизвикателство пред 
преводача и чуждоезиковото обучение“ 

Доц. д-р Владислав Миланов 
Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Публичната реч през последните години е 
обект на засилен интерес от страна на учени от 
различни изследователски области. Този факт може 
да се обясни с необходимостта на всяко едно об-
щество да разбира по-добре и да анализира тази 
реч, защото през нея получава информация за всич-
ки важни решения, свързани с управлението на 
държавата, здравето и образованието на хората, 
икономиката, културата и всички важни процеси, 
протичащи в едно общество. Нещо повече. Полити-
ческите идеи и послания достигат до гражданите, 
когато са ясно – конкретно и точно – формули-
рани и когато са отправени към обществото без 
езикова агресия и без демонстративно неуважение 
към позицията на политическия опонент. Специа-
листите от различни професионални направления, 
които анализират публичната реч, наблюдават, от 
своя страна, специфичните процеси, които я съ-
пътстват и са неделима част от нея. Политоло-
зите коментират измеренията на политическото, 
социолозите измерват статистически различни 
данни и обществени нагласи, които имат значе-
ние за обществото и за оформянето на мнение по 
актуални въпроси на деня, антрополозите поста-
вят като център на изследванията си човека като 
градивен фактор на политическото, а лингвистите 
коментират измеренията на речевите характерис-
тики в публичната реч, и то в един широк предста-
вителен контекст. Обект на наблюденията им не 
са само речевите актове, описани от Джон Остин 
и от Сърл, но и редица елементи, които са нераз-
делна част от ефекта на публичната комуникация 
– дикция, темпоритъм, логическо ударение, паузи, 
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Figure 1. The cycle. Each step is carried out reversibly

Step 1: Isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas at T1 
from volume  V1 to V2.

Step 2: Heating the gas at constant volume V2 from T1 to T2.
Step 3: Isothermal compression of the ideal gas at T2 from 

volume V2 to V1.
Step 4: Cooling the gas at constant volume, V1, from T2 to T1. 

Fig. 1
The cycle devised is shown in the Fig. 1. An ideal gas is con-

tained in a cylinder with a frictionless piston.  The cylinder can be 
placed in a thermostatted bath when the process requires an iso-
thermal change, or placed in contact with a heat source or a heat 
sink to supply or remove heat when desired.  The system is defined 
as the cylinder containing the gas and the piston.  The processes in 
the cycle shown take place clockwise starting from the upper left 
state. 

This cycle is restricted to just two types of processes: isother-
mal volume change and heat transfer.  The advantage of this cycle is 
that it is very simple to understand but still illustrates why entropy 
is defined the way it is.   

The heat, q, and work, w, for each of the steps can be calcu-
lated as follows:

Step 1: In step1 one mole of the ideal gas undergoes isother-
mal expansion from (T1, V1) to (T1, V2).  Since the temperature of the 
ideal gas is kept constant during the process, there is no change 
in the internal energy of the system; ∆U = 0. Using the First Law, 

∆U = q1 + w1 = 0, Hence q1 = -w1 =   = RT1 ln 

Step 2: q2 = Cv (T2 - T1); where Cv is the heat capacity of the 
gas at constant volume.  For ideal gases, Cv is constant at all tem-
peratures

Step 3: Here the gas at T2 is compressed isothermally from V2 
to V1.

 q3 =  -w =   = RT2 ln 

Step 4: The gas is cooled from T2 to T1, keeping the volume 
constant.  This step completes the cycle taking the system back to 
the starting point.   

q4 = Cv (T1 – T2)  
For the entire cycle:

Total q = q1+ q2+ q3 + q4 = RT1 ln + Cv (T2 - T1) + RT2 

ln + Cv (T1 – T2).

Since the second the fourth terms on the right hand hand side 
are equal and opposite to each other, they cancel out and the total 

heat q = q1 + q3 =  RT1 ln  + RT2 ln 
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This can be written as:  q = q1 + q3 =  RT1 ln - RT2 ln

If the expression for each of q1 and q3 is divided by the respective temperatures at which the 

process takes place, we get  = R  ln   and = -R ln .

This gives  +   = R ln – R ln = 0.    [Eq. 1]

The conclusion is that for the whole cycle, every step of which is reversible ∑  =0, even 

though q ≠ 0.  This is a property of a state function; the change in its value for a cycle is zero. This 
state function is called entropy, with symbol S.  

For the whole cycle, ∆S = ∑  = 0.  For each of the steps, ∆S = .   

Eq [1], which gives the sum of all the steps in the cycle, does not have terms corresponding 
to steps 2 and 4. This is because the two terms cancel out, having equal magnitude but opposite 
signs.  However we can still include them in the sum. Since the temperature during the steps are 
not constant, we need to use the differential form of the definition of entropy change, namely, dS 

= , and its integrated form:   ∆S = , where the integration is from the starting T 

to the final T.

Since dq = Cv dT, we have ∆S2  =  = Cv ln and ∆S4  = Cv ln 

It can be seen that ∆S2 = - ∆S4, and the terms cancel out, as noted before.
It should be emphasized that since S is a state function, the value of ∆S depends only on the 

entropies of the initial and the final states.  ∆S = (S 2 – S1), no matter how the system goes from 
state 1 to state 2. So ∆S has to be calculated using the value of qREV (heat for a hypothetical revers-
ible path) irrespective of what the actual path is.

Entropy change for the surrounding 
For the above reversible cycle, it is obvious that the entropy change for the surrounding for 

each step is equal to the negative of the entropy change for the system.  This is because the qSYSTEM 
= - qSURROUNDING. Hence, ∆SSYSTEM = - ∆SSURROUNDING, or   (∆SSYSTEM + ∆SSURROUNDING) = 0, which is consisting 
with the fact that the total entropy change of the Universe resulting from a reversible process is zero.  

 
This assumes that the steps 2 and 4 involve reversible transfer of heat.  The process of trans-

fer of heat is reversible when the objects between which the transfer takes place are at tempera-
tures that are only infinitesimally different from each other. How heat is transferred reversibly is 
not discussed in this article for the sake of simplicity and in order to remain focused on the main 
theme, namely, the definition of entropy.   Instead it is just assumed that the heat transfer in the 
two steps is reversible.  

Пълния текст четете в „Обучение по природни науки и върхови технологии“,  
кн. 6/2021 г.
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