www.unwe.bg
БРОЙ 661
март 2022 г.

НАСЛЕДНИК НА ВЕСТНИК „СТУДЕНТСКА МИСЪЛ“ (1920 г.) И НА ВЕСТНИК „ИКОНОМИСТ“ (1954 г.)
Доц. д-р Росен
Кирилов:

ЗА ВОЙНАТА И ХОРАТА

Ще продължаваме
да бъдем лидер Как нашият университет помага на украински бежанци
в дигиталната
След като милиони хора то й са в Украйна. В интернапускат
домовете си вю за „Вестник на УНСС“,
сфера
в търсене на подкрепа и директно от бомбоубежи-

На стр. 2

Първата
дама на
„Извън обектива“

Не мога да си
представя ден
без любимите ми
хора

?

безопасност, много от
чуждестранните студенти в УНСС са поставени
в непосилна ситуация. Някои от тях са останали на
общежития в София, без
връзка със семействата и
близките си, без доходи.
Други са в Украйна, като
повечето от тях нямат
интернет и телефонна
връзка и са в търсене на
път за бягство.
Валерия Семагина е студент по „Бизнес администрация“. Тя и семейтво-

ще в Бердняск, разказва за
ужаса, който преживява:
„Много е страшно, защото нашият град беше
превзет от руската армия
и те стрелят по улицата, убиват и цивилни.
Семейството ми иска да
останем тук до последно.
Ако имам възможност,
веднага ще се евакуирам в
България. Под прозореца ми
карат танкове, стрелят
и експлозиите се чуват
много силно.“
Да преживееш война на

18-годишна възраст със
сигурност не е лесно. В
подкрепа на всички хора,
които се намират във во-

Новото лице на МЦРК
АТАНАС ДИМИТРОВ:
Кариерният център е единствен и уникален
„Тясната връзка между образование и бизнес
е причината за много
добрата реализация на
възпитаниците на УНСС.
Над 97% от тях се реализират на пазара на труда
до първата година от завършването си“, споделя
Атанас Димитров, новият дикректор на Междууниверситетския център
за развитие на кариерата
(МЦРК).
Предстоят много нови

инициативи и разнообразни събития, от които
всички студенти и работодатели могат да се
възползват. Функционира
и пул за студенти в неравностойно положение,
като той е насочен към
подкрепа и консултиране
на младежите по време
на обучението им. МЦРК
е единственият междууниверситетски кариерен
център, а това го прави
сам по себе си уникален.

Той подпомага професионалното ориентиране
и кариерното развитие
както на студентите
от нашия университет,
така и от партньорските
университети.
Като пример за студент,
открил работа благодарение на Кариерния
център, говори Румяна
Бояджиева, която е с нарушено зрение. Студентката споделя благодарността си към екипа на

енния конфликт, УНСС
предлага редица възможности за помощ. Осигурени са за общежития за
МЦРК и г-н Атанас Димитров, които съдействат
за нейното ефективно
приспособяване в университетската среда.
В момента Румяна съчетава обучението си
с дейност в офис и като
социален асистент.
През последните години
основните цели на ръководството на УНСС
са приоритетно насочени към укрепване на
връзките между университета, бизнеса и държавните органи, които
са пряко заинтересовани
от успешната професионална реализация на
завършващите млади
специалисти.“
(Подробности на стр.6).

студентите и семействата им, пристигащи от
Украйна. Студентският
съвет разглежда всеки казус
индивидуално, за да може
да бъде максимално полезен,
финансово и с продукти
от първа необходимост
за студентите, останали
в България. Отворени са
телефони и адреси, по които бедставщи в Украйна
да се свържат с тях. Кариерният център подава
ръка на всички украински
студенти в нужда с бизнес
предложения за работа и
допълнителни доходи.
Предлагат се и други
възможности като онлайн
обучение, освобождаване
от семестриалните такси
и осигуряване на достъп до
учебни материали.
ПОВЕЧЕ ПО ТЕМАТА
ЧЕТЕТЕ НА СТР. 7

#Успелите

АЛЕНА:
Борбеният човек
преодолява
изпитанията

На стр. 4

Любовта
към спорта няма
граници

Говорят
победителите
ЖАН КАРТЕЛОВ:
В планината
се чувствам жив
На стр. 10

Центърът е медиатор между бизнеса и младите хора, споделя новият директор на звеното

На стр. 5
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Новият заместник-ректор по дигитализация и киберсигурност

доц. д-р Росен Кирилов:

Очаквам след 5 години
да продължим
да сме технологичен лидер

да повиши нашата мотивация да усъвършенстваме
всички наши системи и процеси, защото промените
продължават.

Най-големият бизнес университет ще продължава да
бъде лидер в дигиталната сфера и вече със сериозен залог
за лидерство и в киберсигурността. Отговорностите
на доц. Кирилов включват дирекция „Информационни
технологии“ и „Тестови център“, като втората има
ангажименти за управление и поддържане на цялата
ИТ инфраструктура на УНСС, както и обслужването
на всички дигитализирани процеси и дигитални услуги.
Инфраструктурата включва сървърни помещения, десетки сървъри, вътрешна мрежа на УНСС, Wi-Fi мрежа
в учебните зали, над 3000 компютъра и комуникационни
устройства. Служителите от дирекцията отговарят за
поддържането на обучението в електронна среда, няколко
десетки софтуерни приложения и множество услуги.
Доц. Кирилов, с какво конкретно бихте допринесли като
заместник-ректор в университета?

– Виждам възможности за принос по отношение
запазване и надграждане на постигнатото в направление дигитализация. Нашият университет е водещ
и следва да продължава да бъде водещ дигитален университет в България. Това изисква строга дисциплина, много работа, професионални умения
и отговорност към всички процеси, системи и хора, работещи в различните
структурни звена. Ще се стремя да
поддържам технологичното лидерство на УНСС с особен акцент върху
съвременните предизвикателства в
областта на киберсигурността. Нашата организация следва по еднозначен начин да гарантира спазването
на всички законови постановки и
добри практики в тази област, в
пълно съответствие със световните стандарти за сигурност.
Какви са ефектите от пандемията
за дигитализацията на университета?

– Пандемията оставя сериозен белег върху сферата на
образованието. Много процеси,
подходи и обичайни начини за
извършване на дейностите се
промениха. Изискваше се тази
промяна да бъде направена
бързо, в интерес най-вече на
студентите. Сега предстои
период, в който следва да
направим равносметка дали
са избрани най-правилните
технологични подходи, да
огледаме нашата техническа инфраструктура
и да я подобрим, да прегледаме проблемите на
сигурността и др. Това,
че УНСС влезе в пандемията с много добро ниво на
дигитализиране на дейността, много помогна
да се справим с текущите предизвикателства.
Това обаче по никакъв
начин не следва да ни дава
спокойствие, а трябва

Зачестяват ли кибератаките към университета с дигитализацията му?

– Кибератаките към всички организации в световен
мащаб зачестяват. Няма как нашият университет да
бъде изключение. Поради тези причини ние вече предприемаме сериозно осъвременяване на нормативната
документация, процедури и правила в областта на
сигурността. Наред с това сме в процес на внедряване на редица хардуерни и софтуерни средства и
механизми, с които да гарантираме предприемането
на максимални мерки по отношение на киберсигурността. Очакванията са тези мерки да продължават
през цялата 2022 г.
Предстоят ли нови онлайн услуги за студентите на
университета?

– Наложително е да има нови и модерни услуги за
студентите. През следващите месеци на нас ни предстоят сериозни дискусии относно приоритетните
задачи в тази област. Поради това ще спомена само
три от тях, които се надявам да са факт в най-скоро
време. На първо място, пандемията промени в значителна степен световното производство и пазар на
компютърна техника, чипове, пластики за карти и
компоненти. От друга страна, изискванията и очакванията на студентите са в посока смартфонът да
бъде основно средство за комуникация и идентификация. Всичко това налага ние да положим максимални
усилия и от началото на учебната 2022/2023 г. да предложим за всички новоприети студенти изцяло
дигитална студентска книжка в телефона с пълната функционалност
на действащите електронни
студентски книжки.
На второ място, в процес сме на създаване на
нова версия на системата
web student, позволяваща
по-голяма функционалност и предлагана като
мобилно приложение за
всички студенти от
УНСС. На трето място, през следващите
седмици ще започнем
изграждането на нов
сайт на поделение
„Студентски столове и общежития“,
който е очакван и
крайно необходим,
за да бъдат студентите максимално
информирани. Очакваме стратегията
за дигитализация,
по която се работи
активно, също да
зададе основните
направления, в които следва да се развиват онлайн услугите за студентите
и работата в тази
посока ще продължи.
За постигането на
всичко това обаче са
необходими сериозни
инвестиции, особено
в сферата на човешкия
капитал. „Убеден съм,
че ако всички заедно
полагаме
усилия в тази
Университетът ще продължи
посока, резултатите
да предлага на студентите
най-високо качество на образование и
ще бъдат постигнати“,
дигитализации с наличието на модерна
вярва доц. Кирилов.
техническа инфраструктура
НЕДЕЛИНА ПЕНЧЕВА
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Консорциум за управление на програмата бе подписан в комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Георги Стойков
Раковски“, а от страна на УНСС присъства проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност и ръководител
на катедра „Логистика и вериги на доставките“

Разширяване на българската
научна общност в сферата
на сигурността и отбраната

Нова научна програма на МОН, разработена със съдействието
на катедра „Национална и регионална сигурност“
След 3-годишните усилия на катедра „Национална и регионална сигурност“ при УНСС новата
научна програма на МОН
„Сигурност и отбрана“ е
вече в ход. Тя е подкрепена
от министерствата на
отбраната и на външните
работи с цел повишаване
на националния научен
капацитет в областта
на сигурността и отбраната. Разработените
материали ще са публично
достъпни, за да са в полза
на обществото. Освен
неизменимото участие и
труд на катедрата трябва да се споменат хората
като генерал-майор д-р
Груди Ангелов, началник на
Военна академия „Г. С. Раковски“, Александър Петков, заместник-министър на отбраната, проф.
д.ик.н. Стоян Денчев, консултант по програмата
„Сигурност и отбрана“,
основател и председател
на Университетската
младежка академия за управление на знания (УМЛАУЗ), бивш дългогодишен
ректор на УниБИТ и др.,
които са допринесли за
цялостното създаване на
документа.
„Такъв тип програма
не е правена в България

до момента. Това е един
от аргументите защо е
одобрена. В близо 20 университета ще се изучава
„Сигурност и отбрана“.
Водят се разговори с министрите на образованието
и на отбраната, които
подкрепят проекта. Има
различни виждания какво
трябва да донесе програмата като практикоприложни изследвания и резултати“, споделя ректорът
проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и
ръководител на катедра
„Национална и регионална
сигурност“. В момент на
криза и военни действия
по света за нашия университет е предимство
експерт в сферата да управлява новата програма.

Дивидентите
Реализирането на организация от този тип ще
доведе до много иновации
и модернизация в сферата на съвременните модели за управление и виртуалната комуникация.
Очаква се и подобряване
на научноизследователските дейности в бизнеса. Чрез нея се предоставя
поле за изява на българските учени, които ще
могат да обменят знания

и опит. Партнирайки
си с бизнеса, програмата цели разработка на
съвременни системи и
технологии за защита на
информацията и по-голяма сигурност в онлайн
комуникацията.
Благодарение на проф.
Денчев програмата придобива завършек. Изготвени
са 10 варианта за преструктуриране, така че да
отговарят на изискванията за финансиране. В крайна сметка получава подкрепа от проф. Стоян Денчев.
Изготвя се постановление
от Министерския съвет
проектът да се задвижва
към реализация. Нещата

в програмата са разделени
в няколко пакета с няколко задачи, включително и
комуникационна част –
класическа научна програма
„Отбрана и сигурност“,
добавя ректорът.
Очаква се научната
програма да се реализира
до 2025 г., като се цели
привличане на желаещи
да учат докторантури
в сектора на отбраната
и сигурността по изцяло
нови интердисциплинарни теми. Резултатите
от осъществяването
на такъв тип програма
предполагат развитие на
активни взаимоотношения между научните ор-

ганизации и държавните
висши училища в страната, както и включване
в партньорски научни
мрежи от чужбина. Цели
се разширяване на участието на българската научна общност в сферата
на сигурността и отбраната в Европейския съюз
и НАТО, както и да се подобри киберсигурността
в страната. В катедрата
на УНСС има висок интерес към докторантури в
тази област. За период
от 3 години трябва да се
изпълни работата по съвместни проекти с други
университети, които
са над 30 активности.

Според
проф.
Димитров в
условията
на динамичната
промяна в
сектора за
сигурност
и отбрана
сътрудничеството
между научните организации
и бизнеса
е задължително

Финансирането е около
6 млн. лв.
Предвид обтегнатата
обстановка в световен
мащаб програма, подпомагаща и подобряваща киберсигурността на страната
ни, би била от голяма полза.
Наскоро покрай военната обстановка в Украйна
ГДБОП блокира над 45 000
зловредни сайта, които застрашаваха сигурността
ни. Осъществявайки проекта „Сигурност и отбрана“, се гарантира подобрение на комплексните мерки
за защита на критичните
и стратегическите системи.
ВИКТОРИЯ КУНЕВА
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„ИЗВЪН ОБЕКТИВА“ С ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛА ФЕСЧИЯН
ИВАН ДИМОВ
Проф. д-р Даниела Фесчиян е един от най-изявените
преподаватели. Тя е председател на Контролния съвет
и един от основателите на Асоциацията на икономическите училища в България – сдружение на УНСС и 36
икономически гимназии, без аналог в Европа. Освен това е
заместник-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и има впечатляващите три специализации в сферата
на счетоводството от водещи английски университети.
Описва себе си като свободолюбива и целеустремена мечтателка, обожаваща рок музиката и пътешествията. Тя
прие поканата да ни разкаже за най-забавните моменти
от личния и професионалния си живот.

Всеки човек
сам по себе си
е прекрасен

К

оя е проф. д-р Даниела Фесчиян извън рамките на
университета?
– Кой съм аз – това е вечният въпрос... Всеки човек сам по себе си е прекрасен – както с характера си, така
и с външния си вид. Всеки човек е една вселена. Мисля, че
притежавам весел характер, старая се да бъда оптимист,
да съм позитивна. Обичам да се смея и да разсмивам хората около мен. Доставя ми истинско удоволствие, когато
чуя нечий смях и заедно с него започвам да се забавлявам и
аз! Не съм властна, по-скоро съм решителна и държа, когато искам нещо, то да се случи на момента. Имам силно
развито чувство за емпатия и съм готова да помогна,
когато някой е в нужда. От дете се увличам от мода.
Моделирам тоалети. В детайли познавам колекциите на
Лагерфелд от 1983 до 2016 година. Вдъхновен почитател
съм на Карл Лагерфелд и на Шанел. Следя Catwalk-а на Шанел. Разполагам с последното му издание с повече от 1200
илюстрации на най-интересните им колекции. Обожавам
изкуството – особено импресионистите. Притежавам
пълните албуми на Лувъра и Ватиканските музеи с всички
картини и понякога заспивам, съзерцавайки определен
детайл. Спортувам и съм бивша цигуларка. Обичам
да пътувам. Голям фен съм на „Междузвездни войни“ и
преди 10 години отидох в Сахара – частта, прилежаща
към Тунис, за да видя декорите от първите филми и
Соленото езеро, където са заснети някои от сцените.
Харесвам мистериозни места – подземните градове на
Кападокия например много ме вълнуват.
Най-щурият момент от студентския ви живот?
– О, да! Далечната 1988 година, първият ми 8 декември.
С колеги отидохме да празнуваме в с. Ковачевци. Пристигнахме и на пътя ни се изпречи един канал – нещо като
малка рекичка. Аз бях подготвила специално моделирана
от мен рокля за вечерта и тя беше на закачалка, която
държах в ръка, а на гърба си носех раничка с останалите
аксесоари. За по-бързо решихме да не минем по мостчето, а да прескочим канала. И аз
паднах във водата. Въпреки че
геройски държах ръката с роклята
#QUIZ
си високо, тя се намокри цялата.
ВЪПРОСИ
В хотела бяха в шок от визията
ми – от мен просто течеше вода,
1. Брад Пит или Леонардо
която вървеше към замръзване.
ди Каприо?
Сешоари и ютия нямаше. Или
– Нито един от двамата.
трябваше да си остана в стаята,
Бен Афлек в ролята му в
или да се появя в новото си полу„Счетоводителят“.
мокро и небрежно намачкано ам2. Бедна, но щастлива
плоа. Избрах второто. Танцувах,
или богата, но тъжна?
пях, участвах във викторината и
– Бедна, но щастлива.
спечелих приза „Мис 8 декември“
на вечерта. Ето това е да ти
3. Хаваи или Алпите?
върви по вода.
– Хаваи.
4. Кафе или чай?
Коя е най-комичната ви ситуа– Кафе.
ция като преподавател?
– Станах преподавател в УНСС
5. Оценете
на 22 години. Бях асистент и
танцувалните си умения
водех упражнения. Половин час
от 1 до 10!
след началото на семинарното
– 7.
занятие в залата влезе ядосан мъж
и ме прикани да напуснем заедно с групата студенти,
защото в аудиторията по разписание лекции имал той.

Отговорих му, че бърка, а той с твърде категоричен тон
ми каза: „Момиче, аз съм доцент Иванов“, да речем. Тогава го попитах с насмешливо любопитство: „Извинете
вашето собствено име Доцент ли е?“ Последва звучен
смях откъм студентските банки, колегата напусна аудиторията. След това ме намери и ми се извини, станахме
добри познати и до днес се шегуваме със „собствено име
Доцент“.
Успяхте ли да сбъднете детската си мечта?
– Разбира се. Аз съм мечтателка и винаги съм мечтала да
бъда вълшебна принцеса. Да сбъдвам мечтите на хората
и да срещна единствения – принца – точно като в приказките. Преди четири години преживях седем вълшебни
дни в Дисниленд в Париж. Сбъднах всичките си детски
мечти. Разхождах се в замъка на Бел, срещнах се с Пепеляшка, пробвах стъклената є пантофка, зърнах Спящата
красавица, потопих се в почти реални филми. Бях дори в
Рататуи и преживях всяка секунда от сюжета. Посмях
се с Реми, докато ни измитаха с огромна метла в анимацията. Споделих мисли с Алиса в Страната на чудесата
и Шапкаря ми поднесе кафе, возих се в приказна каляска,
участвах в парада във вълшебния град и се почувствах
толкова малка пред величието на светлинното шоу. А
принца – него го открих, но в България.
Кой е най-големият ви страх?
Дали ще мога да сглобя букета си за 8 март, който получавам под формата на конструктор „Лего“ от любимия.
Шегувам се – нямам страхове.
Без какво не може да мине един ваш ден?
– Не мога да си представя ден, който не започва с „добро
утро“ и целувката на любимите ми хора и не завършва с
„лека нощ“ и целувка за тях.
Какъв е вашият девиз?
– Мотото ми е, че в живота човек трябва да бъд едновременно силен и стилен. Опитвам се да комбинирам
твърд характер, когато има нужда да проявя сила, и
решителност, и женственост, когато трябва да бъда
благородна.

ТОП 5

МУЗИКАЛНИЯТ
НА ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛА ФЕСЧИЯН

№1 – „Я свободен“ на Валери Кипелов –
„Пронизва ме тази песен, чувам я със сърцето си.
Свободата не може да бъде обяснена. Вероятно
най-истинската свобода е да бъдеш себе си“

№2–
After Forever
на Forlorn Hope

№3–
The Divine
Conspiracy на Epica

№4–
Walking in the air на
Nightwish

№5–
Следуй за мной –
Ария

МАРТ
2022 г.

ЙОРДАНИ
ДАМЯНОВА
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Светлана Тилкова-Алена:

Борбеният човек преодолява изпитанията

#Успелите

Светлана Тилкова,
с духовно име
Алена, е родена през
26.01.1955 г. в град
София. На книжния
пазар са излезли
77 нейни книги.
„Астрономерология“ е
книгата, върху която
е работила 18 години

В това издание на
#Успелите ще ви
запознаем с две
свободолюбиви
личности. Истории
от света на числата
и магнетизма на
планината

Предстои
откриване на
университетския
център „Алумни
УНСС“. Очаквайте
в следващия брой
разговор с неговия
директор –
доц. д-р Радко Радев

Жан Картелов е
завършил УНСС. Той
говори с умиление
за университета
и за годините,
прекарани там. В
момента е любител
на екстремните
спортове и се цели
постоянно към нови
предизвикателства

Завършили сте „Международни икономически
отношения“ и „Икономическа журналистика“
в УНСС. Кой е най-ценният урок, който университетът ви даде?
– След като завърших 91-ва Немска езикова
гимназия, първата година не записах висше образование за ужас на родителите ми, защото ме
приеха в престижна специалност, но не където
исках. Знаех само, че няма да е немска филология.
Започнах работа в „Балкантурист“, пътувах
много, обиколих няколко пъти европейските
държави с групи, а през следващата година
се появи неочаквано и „моята“ специалност – първата година, в която можеше
да се кандидатства – „Международни
икономически отношения“ (МИО), на
общо основание. Уроците бяха много,
защото всеки от моите преподаватели
имаше своя житейска философия, от
която държеше да вземем най-добро за
нас, неговите студенти. Научиха ме да
съм вярна на себе си и да не изневерявам
на принципите си, да разчитам
на реалностите в живота, а не
на невъзможни фантазии, да
проверявам лично всяка информация, която използвах
по време на следването, а и
след това в практиката
си. Най-важният урок
беше да не изневерявам
на моралния си кодекс
и да не забравям, че съм
българка, да споменавам
родината си, където и
да съм.
Има ли връзка между специалностите
„Международни икономически отноше-

ния“ и „Икономическа журналистика“ и астрологията и нумерологията?
– Връзка няма, но за мен има допирна точка,
която впоследствие промени живота ми. Имах
колега, студент от Япония. Благодарение на него
през 1977 г. посетих за два месеца Япония, където
вместо да обикаляме държавата, неговият дядо
прецени, че трябва да започне да ме въвежда в
дебрите на астрологията. И така през целия ми
престой. Впоследствие, тръгвайки по пътя на
коприната, високо над Тибетското плато,
съдбата ме срещна с моите учители. Така
през следващите 15 години всяко лято
между 30 и 45 дни моето обучение от
Адептите преминаваше на над 4000
м в Тибет, далеч от хората. Междувременно през 1982 и 1983 г. учих
редовно астрология и психоанализа в
САЩ. Там се запознах с Линда Гудман
и днес продължавам да развивам
кармичната нумерология, в която
тя ме въведе.
Написали сте над 40 книги.
Коя от тях е най-специална за вас и защо?
– Отдавна бяха 40.
Излезли са от печат
77 мои книги. В края
на март на книжния пазар ще е
78-ата. Написаните са повече,
но още не им е дошло времето да
бъдат издадени.
Всяка от книгите
ми е специална,
за кой автор не
е така? Бях много
радостна, когато

Жан Картелов:

В планината се чувствам жив
Какво научихте от университета като най-ценен урок?
– В УНСС завърших „Мениджмънт на недвижимата собственост“. Научих основите на

пазарната икономика, законодателството и отчетността към бюджета. Срещнах и много нови
хора, с някои от които и до днес сме приятели и
поддържаме връзка. Разбрах, че това не е моето
призвание. Вече работих и като счетоводител, но
някак планините не излизаха от главата ми. Сроковете ме задушаваха. В периода на годишното
приключване не ми оставаше време да спортувам,
а зимата най-много желаех да обикалям по българските върхове. Там се чувствах жив.
От счетоводител до инструктор по сноуборд.
Защо решихте рязко да промените посоката на
професионалния си път?
– Винаги съм бил активен човек и любител на
екстремните спортове. През 2016 г. вече работих
като счетоводител и през август заминах за връх
Елбрус в Кавказ. Експедицията премина успешно
и се качихме на върха. Може би тогава за пръв път
реших, че мястото ми е в планината, а не в офис
пред компютъра. Естествено продължих със счетоводството, но някак вече нищо не беше същото.
Единственото, което исках, е да бъда в планините
и да трупам опит там. Не мина много време и
лесно взех решението да се преместя от София в
Банско и да опитам да работя като инструктор
по сноуборд. Нещата се получиха и бързо свикнах
с този живот, а и бях в планината всеки ден. Имах
достатъчно време да обикалям и да се катеря по

през 2009 г. книгата ми „Настоящето е само ден“
се превърна в абсолютен бестселър за българските
условия, разбира се. На ден се продаваха близо 1000
книги. Специална е и „Универсалната матрица на
Питагор“. Петнадесет години работа ми отне
тази книга, защото се оказа, че в началото на
третото хилядолетие матрицата на Питагор
не работи в изчислителната си част, имаше и
сериозни пропуски в тълкувателната. Успях да
променя изчислителния апарат. Сега матрицата
е ефективно работеща за едномилионната година.
В същото време създадох и новите тълкувания,
съответстващи на новия изчислителен ред. Друга по-специална книга е „Астрономерология“, по
която работих 18 години. Астрономерологията е
гранична наука, малко популярна и сред астролозите, и сред номеролозите. Причината е, че астрологичната є съставка тълкува не просто общия
типаж на слънчевия знак, а само първичните характеристики, дарени от зодиакалното съзвездие.
Трудността в случая е, че измежду стотиците
милиони астролози единици могат да „говорят“
със зодиакалните съзвездия.
Споменавали сте, че голяма част от обществото винаги търси да има проблем в ежедневието.
Как вие се справяте с това да не изпитвате
нужда от изкуствено създаден негативизъм?
– Оптимист съм по природа. Освен това, когато
има проблем, отнасящ се и до мен, винаги първо се
питам аз къде сгреших. Открия ли моя грешка или
неправилно действие, поправям се, извинявам се
и продължавам напред. Прекомерно натоварени с
работа са дните и нощите ми, за да губя време сама
да си измислям проблеми.
Изпитанията, малки и големи, са задължителна
част от живота. Борбеният човек ги преодолява.
Инертният, безволевият все се оправдава, че друг
му е виновен за несгодите и все чака някой друг да
му оправи живота и да го дари с блага, но благата
даром не идват, трябва да бъдат заслужени.
Пирин. Все пак това исках. До ден днешен живея
тук, в Банско, и наистина съм щастлив.
Какво е за вас леденото катерене?
– Алпинизмът е много обширен спорт. Съвкупност е от пешеходен туризъм, скално катерене,
ледено катерене и преминаване по алпийски ръбове и маршрути. Както казах, любител съм на
екстремните „аутдор“ спортове и някак бързо
се запалих. Закупих нужната екипировка и започнах стъпка по стъпка да трупам опит. През 2018
г. реших да замина за Перу (Кордилера бланка)
заедно с голяма група и водачи, за да опитаме да
изкачим връх Алпамайо. Маршрутът по стената му е 500-600 м отвес, който е изцяло ледено
катерене. Не смятах, че имам нужния опит, и се
записах на тридневен курс по ледено катерене на
Скакавица, за да се науча да боравя с инвентара и
да се усъвършенствам. Беше трудно и материята беше доста, но ми хареса, може би защото
обичам най-много зимната планина. Последваха
и катерения с приятели по различни замръзнали
водопади и се почувствах готов. Не съм добър
леден катерач, но ми харесва определено и смятам
да продължавам с това.
Какъв съвет бихте дали на нашите студенти?
– Следвайте мечтите си винаги каквото и да
ви коства това. Правете това, което обичате,
стига да имате възможността. Животът е твърде кратък и съм на мнение, че трябва да го живеем
на макс! Ако нещо ви прави наистина щастливи,
то се стремете към него. Дори да не се получават
нещата от първия път, не се отказвайте. Борете
се и рано или късно всичко ще се нареди. За мен,
когато човек желае нещо твърде силно и се стреми към него, рано или късно то просто се случва.
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Дайте начало
на своето
професионално
разивите

Повече за
дейността,
възможностите
и събитията,
които предлага
МРЦК,
разказва Атнас
Димитров

Как МЦРК подпомага студентите в техния кариерен път
и как новият директор ще помогне за това
„Тясната връзка между образование
и бизнес е причината за много добрата
реализация на възпитаниците на УНСС.
Над 97% от тях се реализират на пазара
на труда до първата година от завършването си“, споделя Атанас Димитров,
новият дикректор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС, поел тази позиция
от няколко месеца.
МРЦК на УНСС е създаден през юли
2002 г., като поводът за неговото възникване е изграждането на динамична
връзка на възпитаници на УНСС с бъдещи
работодатели. Негови основни задачи са
разпространяване на полезна информация,
консултиране и сътрудничество на студентите с бизнеса.
Какво ново могат да очакват студентите от Междууниверситетския център
за развитие на кариерата към УНСС през
2022 г.? Вие като новия директор ще
промените ли нещо?
– Разнообразна е програмата от инициативи, които ще предложим на студентите от #Нашия университет. Предстои
провеждането на редица уебинари, обучения и лекции с различни гост-лектори.
През 2022 г. традиционно ще се проведат пролетните и есенните дни на
кариерата, организирани съвместно със
Студентския съвет и с подкрепата на
ректорското ръководство. УНСС е един
от малкото университети, които подготвят подобни събития в такъв мащаб.
Предвид пандемичните условия в страната тези форуми се провеждат онлайн.
В края на февруари започна Atos Academy
съвместно с две онлайн академии –
Human Resources Management и Finance
& Operations. В рамките на обучението
студентите ще присъстват на осем
лекции с практическа насоченост и ще
имат възможност да се запознаят с
най-съществените аспекти от сферите
на човешките ресурси и финансите.
През март стартира А1 Бизнес академия в УНСС. Програмата ще продължи
до май тази година, като експерти от А1
ще проведат теоретични и практически
обучения в четири направления – „Финанси“, „Маркетинг“, „Управление на човешките ресурси“ и „Икономика/Търговия“.
Освен това участниците в програмата
ще преминат и през курсове за развива-

Румяна е една от много студенти,
на които Кариерният център помага

не на социални умения като „Ефективна
комуникация“, „Презентационни умения“,
„Емоционална интелигентност“ и др.
Кой може да участва в дейностите на
МЦРК?
– Услугите, които МЦРК предлага за студентите, работодателите и всички други
заинтересовани страни, са безплатни.
Дейностите на МЦРК са насочени основно
към две групи потребители – студенти,
от една страна, и работодатели, от друга.
Към Кариерния център функционира
пул за студенти в неравностойно положение, като той е насочен към подкрепа и
консултиране на младежите по време на
обучението им.
МЦРК е единственият междууниверситетски кариерен център, а това го прави
сам по себе си уникален. Той подпомага професионалното ориентиране и кариерното
развитие както на студентите от УНСС,
така и от партньорските университети.
Разкажете ни за приза за Кариерния център и за наградата за най-престижно
икономическо висше училище. Какво
подтиква топ работодателите да ни
препоръчват като университет?
– УНСС за поредна година е обявен за
най-престижното висше училище в професионално направление „Икономика“ според работодателите и преподавателите
във висшите училища. Призът показва

Едновременно с това бе подписан Меморандум за сътрудничество между
университета и „Лидл-България“

удовлетворението на работодателските
организации от практически насоченото
обучение на студентите, което съответства на променящата се динамична бизнес
среда.
През последните години основните цели
на ръководството на УНСС са приоритетно насочени към укрепване на връзките между университета, бизнеса и държавните
органи, които са пряко заинтересовани от
успешната професионална реализация на
завършващите млади специалисти.
Кои са най-популярните работни места
на пазара на труда в момента, за които
нашите студенти могат да кандидатстват?
– Конкуренцията за най-добрите кадри
вече е голяма и това става все по-видимо
по време на пандемичната обстановка.
Това е причината УНСС да поддържа много добри контакти с топ работодатели
във всички сфери. Университетът има
сключени множество споразумения и меморандуми за сътрудничество с различни
бизнес организации. Те дават възможности
на студентите за стажове, майсторски
класове, обучения, срещи и дискусии с хора
от практиката.
Има ли промяна в активността на участниците или дейността на МЦРК от
началото на пандемията?
– Адаптираме целите и задачите си към

спецификата на ситуацията, използвайки
максимално възможностите на дигиталната среда. От няколко години успешно
развиваме дигиталните канали на МРЦК
и разчитаме главно на тях за разпространение на информация сред студентската
общност. Имаме Facebook страница, инстраграм и туитър профили – iccd.unwe,
където всекидневно се публикуват обяви
за стажантски и работни места, доброволчество, стипендии, конкурси и др. МЦРК е
изградил и цялостна уеб базирана система
(http://iccd.unwe.bg), в която всички работодатели свободно и безплатно публикуват
своите предложения, а студентите с един
клик могат да се възползват от тези възможности.
Как ще представите МЦРК на студент,
който не знае за него?
– Кариерният център е медиатор между
бизнеса и младите хора. Целта му е да помогне на студентите с професионалното
им ориентиране, както и да ги подкрепи да
разширяват възможностите, знанията,
опита и контактите си. С тяхна помощ
младите хора уверено ще управляват кариерата си.
Стремим се да намираме общ език между
бизнеса и образованието. Интересът на
студентите към Кариерния център сам по
себе си говори, че сме открили верния път
и затова продължаваме да се развиваме в
тази насока.
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В ПАМЕТ НА …

Проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС
е елитен български уни„УНСС
верситет, съизмерим в
своето учебно-научно направление с воде-

година. През 2012 г. заслужено получава званието „Почетен
ректор“, а през 2013 г. - „Почетен професор на УНСС”.
В кариерната му история са записани и длъжностите
председател на Съвета на старейшините в УНСС (от
2012 г.), председател на Съвета на настоятелите на
УНСС (2012 – 2020) и председател на Съвета по интелектуална собственост на УНСС (от 2017 г.).

щите университети в ЕС, както и с тези в
най-развитите държави в света. Може и да
звучи нескромно, но реалностите са такива.
Първата цел, която си поставих при избора
ми за ректор - УНСС да стане елитен университет, вече е факт.“

„Трите главни предимства на УНСС пред
другите университети се изразяват на първо място, значително по-големия шанс за
успешна бъдеща реализация, на второ място
– професионализма на академичния състав, и
на трето – от парка в двора и административното обслужване до организацията на
учебния процес, неговото качество и информационно осигуряване на студентите.“

Роден през 1949 година в София, проф. Борисов завършва Техникума по автоматика, София (1969); ВИИ
„Карл Маркс“, специалност „Политическа икономия“
(1976). Продължава образованието си в Централния институт за повишаване квалификацията на ръководни
кадри в патентно-лицензионната дейност, Москва,
Русия (от 2010 г., в Руската държавна академия по
интелектуална собственост), специалност „Индустриална собственост“ (1978 – 1979). Специализира във
Висшата патентна школа, Прага, Чехословакия, (1983);
Инженерно-икономическия институт „Толиати“,
Ленинград, Русия, тема „Управление на НИРД“ (1984);
СОИС – Женева. Придобива научната степен „доктор“
(1988), става „доцент“ през 1990 г., през 2004 г. защитава
академичната титла „професор“.
Има издадени над 200 публикации. Води лекционни курсове по управление и бизнес с интелектуална
собственост и оценка на дълготрайни нематериални
активи. От 2003 г. е представител по индустриална
собственост пред Патентното ведомство на Република България и пред Европейското патентно ведомство.
„И бизнесът, и университетът имат свободни валенции за общуване помежду си. Но
продължавам да твърдя, че у нас нормативно се пречи за развитието на това общуване. Независимо от нормативните безплодици, вярвам в перспективата за съвместна
работа между университетите и бизнеса.“

Проф. Борисов беше изтъкнат икономист, политик и
общественик. Народен представител в 39 и 43 Народно
събрание и съветник на Президента на Република България Георги Първанов по проблемите на образованието,
науката и икономическото развитие (2007 - 2012 г.),
носител на Почетния знак на Президента на Република
България. Направил много за университета, той ще

На 26.02.2022 година ни напусна
емблематична личност на
академичната общност на УНСС –
проф. д-р Борислав Борисов, почетен
ректор, вдъхновяващ преподавател
и забележителен учен.
продължи да живее чрез паметта на всичките му колеги,
които го обичаха и уважаваха.
Кариерният път на проф. Борисов е огромна вселена от
професионални постижения. Той е един от създателите на
университетската ни идентичност и значим символ на
нашия университет. Ректор на УНСС в периода 2003 – 2011

Провел е всеобхватни, дълбоки и изключително тежки
реформи и е поставил постави (има повторение) нови
стандарти на управление, учебен процес и кандидатстудентска система. Издигнал е престижа на УНСС и го
е наредил сред лидерите в европейското и световното
образователно пространство, с най-високи рейтингови
оценки за България.
Инициирал изграждането на множество зали и пространства в нашия дом, сред които първият Тестови център,
аула „Максима“, Голяма и Малка конферентни зали, Център
за прием на документи и зала „Тържествена“. Запазил традициите и отдал уважение и чест на първооснователите на
университета, като остави след себе си паметници, които
да ни напомнят за нашето славно минало.
Незабравими ще останат в сърцата ни неговата научна ерудиция, мъдрост, човешка и академична почтеност
и безрезервната му отдаденост към студентите. Уроците, които остави са да виждаме отвъд хоризонта на
възможното и да вярваме в силата на знанието. Той ще
продължи да живее в сърцата на хилядите студенти, в
които е оставил частица от себе си.
„Ако се предвиди един правилник, на всичко
се слагат параметри, за да няма волности!
Това е!“

Живата памет на УНСС ще съхрани спомена за неговата велика и колоритна личност.
АННА-МАРИЯ БАЛАБАНОВА

Преподавателят,
който търсеше доброто у хората
Доц. д-р Цветан Кулевски бе
един от необикновените преподаватели на УНСС, който остави
трайна следа в съзнанието на
всеки, общувал с него. Той обръщаше специално внимание на
студентите си – знаеше всеки
техен проблем, всяко терзание
и всяко изпитание, пред което
се изправят в личния си и в професионалния живот. Приемаше
проблемите за свои и отделяше
часове, за да им помогне да намерят най-доброто решение. Изслушваше ги и изживяваше всеки
момент с тях – всяка радост и
всеки тъжен момент. Доц. Кулевски беше подкрепа, приятел и
вдъхновител. „Проблем, споделен
с доц. Кулевски, е половин про-

блем“, това беше
максимата на неговите студенти,
които с нетърпение очакваха всяка
следваща лекция.
Роден в Плевен
през 1958 г., където
завършва и ТСА
„Никола Филчев“.
Учил е във ВСУ
„Любен Каравелов“
в София, специалност „Инженер по
ПГС“. През 1991 г.
завършва специалност „Журналистика и масова комуникация“
в СУ „Св. Климент Охридски“, а
след това продължава и специа-

лизира „Реторика
и ораторско изкуство“ и „Връзки с
обществеността
и реклама“. Придобива научната
степен „доктор“
през 1999 г., а през
2001 г. става доцент. Владее руски
и френски език.
Има издадени 43
публикации. От
2015 г. доц. Кулевски заема председателския пост на
Общото събрание
на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Той е един от
доайените на катедра „Медии и

Той разпери
криле и
отлетя…
Отлетя към
вечността, но
остави частица
от него във всеки
един от нас

обществени комуникации“.
Лекциите му излитаха като
миг, защото умееше да прикове
вниманието върху себе си. Завладяваше студентите с увлекателните си истории, а едно от
основните му правила беше всеки
студент да участва в дискусиите, защото „всяко мнение има
значение“. За него най-важно не
беше усвояването на материала
– той искаше да бъдем човечни,
да бъдем добри… да бъдем хора.
Хора, с които всеки може да се
гордее. Хора, които знаят какво
искат, които преследват мечтите си и които могат да бъдат
пример за обществото.
ЙОРДАНИ ДАМЯНОВА
И ИВАН ДИМОВ

Доц. Кулевски:
7.06.1958 23.02.2022
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Да бъдеш световна
шампионка по хорово пеене
Какво не знаем за вас?

Преподавателката влиза
в рубриката
„Жива памет“
на нашия
университет
като лице на
женския месец
март. Посетете я бързо и
лесно чрез QR
кода тук

Принципи на
евристичното мислене
Генерирането на нови полезни идеи
и решения е широко достъпно
не само за високоинтелигентните,
но и за обикновените хора
според проф. д.ик.н. Иванка Съйкова
Факт е, че в областта на творческото Когато станем прекалено строги съдници
мислене са властвали заблуди с хилядолет- обаче, то ни изиграва лоша шега и ни кара
на давност. Всички те са отричали въз- да грешим. Такива грешки допускат и
можността за широк достъп на хората до високо ерудирани и дори гениални хора.
света на творческото (иновативното) За по-успешния контрол помагат специмислене. Резултатът е невероятният ални подходи и техники от творческото
бум на иновативната дейност в световен мислене.
мащаб. Не е случайно, че 21 век се нарича
Четвърти принцип: използване „игравек на иновациите. Само като пример ще та на случая“ да ни услужи с нови идеи.
посоча, че през последните десетилетия Почти няма значими открития, без това
са направени повече значими открития, явление. Херц открива радиовълните
изобретения и други иновации, отколко- без да ги е търсил. Не е могъл дори да си
то през изминалите хилядолетия.
представи подобна задача. Флеминг отЗа желаещия да стане новатор, обаче, са крива антибиотиците пак по волята на
нужни специални знания и умения
случая. Днес има разработени
за технологията на творческото
различни техники, които
мислене. Тук представям шестте Тя е била
стимулират играта на слупринципа, залегнали в тази тех- ръководител
чая да ни услужи с идеи и дори
на катедра
нология.
готови решения.
Първи принцип: произволен, „Статистика
Пети принцип: Почти
неограничен подход при търсене и иконометрия“, няма проблем, за който да не
на нови идеи за обекта на фокус.
заместник-декан съществуват полезни решеМожем да анализираме обекта на
ния. Има изключения, но те
иновации от произволна гледна и заместникса редки. Нашата задача е да
ректор
на
точка – корпуса и елементите на
се научим как да ги търсим
машината, материалите, от кои- УНСС. До скоро
по-успешно. За целта също се
то са направени, технологията и тя активно
предлагат специални подходи
много други. Така възможността преподава
и методи.
да открием полезни идеи стават
въпреки
своите
Шести принцип: да довепрактически неограничени. В
дем
една нова идея до практитехнологията на творческото 91 години
ческото
и прилагане е крайнамислене за целта се използват
та
цел
на
откривателя. Ако
специални подходи и методи.
не
сторим
това,
тя
си
остава безполезна.
Втори принцип: за всеки обект и
проблем могат да се открият не една, а Това става възможно чрез по-нататъшни
много полезни идеи за иновации. Важно е изследвания, експериментални проверки
предварително да търсим идеи за опти- и други.
В заключение – тези принципи се отмални решения.
Трети принцип: контрол в прекомер- насят до генериране на новите идеи. Що
ния контрол на логическото мислене. То се отнася до областта на изкуството,
се изгражда у всеки човек с натрупаните там непременно се изискват и специални
знания и опит и е крайно необходимо – дарования.
помага ни да вземем успешни решения.
БОРИСЛАВА ГЕКОВА

Тони

– Извън университета се занимавам
Стоянова
с музика. Това е моето артистично
– „Студент
хоби, което се превърна в голяма
на годината“
част от моя живот. Развитието ми
в категория
в тази област започна от детската
„Талант
градина. На 7-годишна възраст ста2019“.
нах част от детски хор „Милка Стоева“ с диригент Светла Стоева. Това е
мястото, където развих певческите
си умения и където ме научиха на ценни добродетели. Пяла съм в училищни
формации и на много
концерти, свирила съм
на пиано 3 години. Раз- Тони Стоянова
вивах се стремглаво и е родом от
от групата на малките
станах част от съста- Бургас. Тя е в
ва на по-големите. С трети курс,
него имах много участия в България и извън специалност
нея. През последните „Маркетинг и
три години нямах възможност да пея и това стратегическо
много ми липсваше. За планиране“ на
щастие преди няколко английски език.
месеца получих предложение да стана част Обича да е
от Вокален ансамбъл ангажирана и да
яща на крака, звучеше цели два
„Фортисимо“ – състав
пъти българският химн. Това
има
разнообразно
с много отличия, койбеше изключителна и несравто е известен на голя- всекидневие. В
нима емоция!
ма част от българскаИма ли формула на успеха и ако
та и чуждестранната момента е част
аудитория с победата от Студентския да – коя е тя?
– За всеки един от нас успех
им в „Игри на хорове“ съвет
значи различно нещо, така че
в „Шоуто на Слави“. С
не мисля, че има универсална
много усилия и упорита подготовка имах възможността формула за него. Повечето от нас се
да участвам с тях на Световните стремят към успешно образование,
хорови игри през октомври 2021 г., кариера и семейство. Както всяко
хоби, спорт или артистично начиорганизирани в Белгия.
нание, така и в пеенето има много
Какви са вашите постижения?
трудни моменти и неведнъж съм
– Занимавала съм се индивидуално с искала да се откажа. Щастлива съм,
пеене до 14-годишна възраст. Участи- че не го направих. Успях да постигна
ята по конкурси и различните изяви върха, да стигнем до световна титв музикалните среди са ми носили ла и да прославим България заедно
награди. Била съм два пъти на второ с „Фортисимо“. За мен успехът е
място и веднъж на трето място на да бъда заобиколена от истински и
конкурса „Сладкопойна чучулига“. обичащи хора.
Веднъж на трето и три пъти на второ място на конкурса „Радост на бре- Какво ви вдъхновява?
– Ако става дума за музиката и
га“. Два пъти на второ място и един
път на първо място със специална пеенето, отговорът на този въпрос
награда за майсторско и артистично е лесен. Когато публиката те оцени
участие в конкурса „Слънце, радост, и се наслаждава на това, което пракрасота“. Имам и награда от община виш, това е нещото, което вдъхноБургас за постигнати високи резул- вява всеки един артист. При мен
тати в областта на музиката, награ- присъства и това, че като част от
да за активно участие в концертната състав ние ставаме едно семейство
и това ме кара да бъда все по-добра,
дейност на НЕГ „Гьоте“.
В УНСС успях да спечеля приза „Сту- за да не ги предам, и както ние, така
дент на годината“ в категория „Та- и гласовете ни да са в хармония.
лант“. Най-голямото отличие за мен Няма по-приятно усещане от това
е от конкурса в Белгия. Той беше от да знаеш, че умееш нещо и караш
световен мащаб, със стотици съста- хората да се усмихват. В личен план
ви. Взехме участие в две категории се вдъхновявам от постигнатото
и спечелихме шампионски титли и в от по-големите роднини и приятели
двете. Това е голям успех в хоровата около мен и се старая да ги настигна.
среда. Пред пълна зала и публика, стоЗОРНИЦА ЦЕКОВА

Церемония по
награждаване
на ансамбъл
„Фортисимо“
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В турнира участваха 17 участници. Двубоите се проведоха в три различни зали, за да се спазва социална дистанция между
играчите

УниСпорт

Преди началото на турнира двойките се определяха
по жребий

Любовта към спорта няма граници

За тринадесета поредна година в СК „Бонсист“ се проведе турнирът по тенис на маса
за Купата на УНСС, организиран от катедра
„Физическо възпитание и спорт“ и академичния спортен клуб на преподавателите
и служителите „Св. Георги Победоносец“.
След оспорван финал купата при мъжете бе
спечелена от д-р Филип Дандолов, хоноруван

преподавател в катедра „Международни отношения“, който защити първото си място
за четвърта поредна година. Втора и трета
позиция заеха ст. преп. д-р Петър Иванов
и преп. д-р Мирослав Шишков от катедра
„Физическо възпитание и спорт“. При жените победител е доц. д-р Ралица Арсова от
катедра „Физическо възпитание и спорт“,

Доц. д-р Ралица Арсова:
Винаги целта е първото място
Какво ви мотивира да тренирате?
– Катедрата ни е с много
добри специалисти, половината от които присъстваме на турнира по тенис
на маса. С колегата Петър
Иванов сме преподаватели
по волейбол, доц. Ставрев –
по баскетбол, доц. Стоилов
е футболист, а и колеги от
другите катедри на университета се включват и
става много хубав турнир.
Разбира се, вдъхновява ме
подкрепата от ректорскоДоц. Арсова участва в
то ръководство. Винаги
турнира за 4-та година,
ректорът идва и отделя
като е пропуснала само
внимание, което е голямо
миналата 2021-ва. Това е
уважение към труда ни и към
първата є голяма титла
това, че сме преподаватели
в университета. Също така и уважението на другите
колеги към турнира ни.
Как бихте вдъхновили повече колеги и служители да се
осмелят да участват?
– Нека не мислят, че няма да могат да играят успешно,
защото тук има много, които, след като са се включили
веднъж, вече трета-четвърта година идват и им допада
да играят. Просто да се престрашат да дойдат един път
и съм сигурна, че ще им хареса, защото условията са много
добри и сме се организирали въпреки пандемията – имаме

среброто бе спечелено от Людмила Иванова,
началник-сектор „Вътрешноведомствен
контрол“, а бронза взе от Яница Стефанова
от отдел „Финансово-счетоводен“.
На турнира присъства и ректорът на
УНСС проф. д-р Димитър Димитров, който награди победителите, като благодари
на всички за участието и усилията, които

разстояние между масите за игра.
Как се справят студентите с онлайн обучението? Имате ли затруднения при преподаването в пандемията?
– Още в началото на пандемията всички имахме
притеснения, но ние, преподавателите, много бързо се
адаптирахме към ситуацията, а и студентите влизат
в лекциите. Специално в катедра „Физическо възпитание
и спорт“ се опитваме да държим техния интерес с много
добре направени материали, лекционни курсове и презентации. Доказателство за това е, че наистина посещават
часовете при всички преподаватели и участват активно.
Не го приемат като нещо странично или като неуважение
към дисциплината.
Сега има отбори и по волейбол. Разкажете ни за тях.
– Имаме представителни отбори по волейбол, този
сезон жените сме първи в нашата група, мъжете също са
първи в тяхната група и винаги сме сред призьорите. През
сезон ‘21 женският отбор е сребърен медалист в националното студентско първенство, мъжете също винаги
са били в челната тройка. Отборът на УНСС винаги се
борим със Софийския университет и с НСА за отборната
купа. Винаги сме в топ 3, но държа да подчертая, че това
се дължи на разбирането на ректорското ръководство
в тази ситуация на пандемия. Ние, спазвайки всички
мерки и инструкции, имаме възможност да тренираме
с отборите си.
Какви шампионати предстоят за волейболните ни
отбори през новата година?
– През тази година предстои да завършим втория
полусезон и се надявам, че ще успеем да се класираме за
финалите на държавното студентско първенство, което
по предварителна информация ще се проведе в Бургас в
средата на май. Надявам се, че ще имаме финалисти от
нашия университет и тази година и ще се борим за призовите места.

Големите победители бяха поздравени от ректора и доц. Стоилов

са вложили, въпреки трудната ситуация,
в която живеем и работим. Доц. д-р Иван
Стоилов, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, заяви, че въпреки
пандемията традициите в катедрата за
провеждане на турнира по тенис на маса
за преподаватели и служители на УНСС са
останали живи.

Д-р Филип Дандолов:
Агресията да е на макс
За коя година участвате в
турнира? А за коя печелите?
– Това ми е четвърто участие
и всъщност четвърта победа.
Досега винаги съм вземал златото, но истината е, че този
спорт го практикувам и извън
университета, тоест имам
доста сериозен опит.
Защо участвате в този турнир?
– Колкото и клиширано да
звучи, най-вече това, че спорта
винаги го свързвам със силна воля
и изпитвам голяма потребност,
когато даден спорт ми се отД-р Дандолов не пропусна
дава, да меря сили с колкото се
да спомене, че е благодарен
може повече опоненти, не мога
на ръководството за
да кажа, че ми липсва спортна
перфектната организация
злоба.
на турнира
Как бихте накарали други
ваши колеги преподаватели да
се явят на този турнир, да бъдат по-смели?
– Бих окуражил абсолютно всеки да се пробва, това е един много
здравословен спорт, развива и рефлексите и има други доказателства, че в някои отношения помага при процеса на запаметяване.
Конкретно срещу мен бих ги посъветвал да играят максимално
агресивно, понеже аз дълго време съм бил защитен играч и ако играят защитно, не мога да се почувствам достатъчно застрашен,
срещу мен трябва да се поемат рискове и наистина агресията да
е на макс. Разбира се, да са изчистени и непредизвиканите грешки.

Първото място беше изключително оспорвано по време на целия турнир
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Катерина Кирилова:

Напрежението на мачове ме научи
да запазвам самообладание и да съм
опора на съотборничките си
От тази академична година женският
представителен отбор по волейбол на УНСС
има нов капитан в лицето на Катерина Кирилова. Любовта є към спорта се появява още
в началното училище и до ден днешен тя е
все толкова силна.
Каква е отговорността да бъдеш капитан
на отбора по волейбол?
– Определено е голяма, особено на отбор,
към който има големи очаквания и е постигнал завидни успехи в университетското
първенство. Със сигурност на мачове напрежението е доста голямо, което ме научи
да запазвам самообладание и да съм опора на
съотборничките си.
Как протичат тренировките?
– Те са динамични, като се залага предимно
на техническата част от играта, обстановката предразполага към ефективни тренировки и настроението винаги е добро.
А преди състезание или важна игра?
– Преди мач настроението винаги е
приповдигнато и всеки се старае да дава
максимума от себе си, като се опитваме да
изчистваме грешките, които сме допуснали
в предишни срещи от първенството.
Отборът ни има спечелени много отличия. Какво спечелихте през миналата
година и какви турнири предстоят през
сегашната?
– Миналата година стигнахме до финал с
НСА, като не успяхме да се окичим със златните медали, контузия на наш титулярен
играч в заключителния гейм на мача ни изигра

За нея волейболът е начин на живот,
а отговорността да бъдеш капитан –
много голяма
В момента женският представителен отбор
по волейбол се подготвя за двубоите от
груповата фаза, след което им предстои
универсиада, където ще се изправят срещу
най-добрите 8 университета

лоша шега, която стопи преднината ни и не
успяхме да се преборим за победата.
Като нов капитан искате ли да наложите
промени в отбора?
– От тази година имаме няколко нови попълнения, които успяха да се впишат добре
в отбора. Не смятам, че отборът има нужда
от промени, ако се извършат такива, трябва
да са от страна на треньора.

ЙОАНА ВЕЛИКОВА
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реслава Дончева
е студентка 2-ри
курс „Икономика с
чуждоезиково обучение“.
Тя се радва и на много
спортни успехи. През ноември 2021 г. заедно с отбора є „Импала“ – Стара
Загора, печелят държавната титла по естетическа гимнастика. Следва
снежно приключение на
Световното първенство
в Хелзинки, което им носи
бронзов медал. В разговор
за „Вестник на УНСС“
Преслава говори за пътя
към световните надпревари, за трудностите,
отговорността и живота на един спортист
между тренировките и
учението.

ЦЕНАТА НА УСПЕХА

МАРИЯ ИВАНОВА

От българската
до световната сцена
Преслава
Дончева
е шампион на
България
и бронзов
медалист
на Световното
първенство в
Хелзинки
по естетическа
групова
гимнастика

Никога не е късно
да започнеш
отначало

Тя среща художествената гимнастика още в първи
клас, когато нейна учителка
забелязва заложбите є. Но
по стечение на обстоятелствата се отказва още
същата година. Въпреки
това тя не спира да се интересува от този спорт
и мечтае да бъде на килима.
„Колкото повече пораствах, токова повече осъзнавах, че гимнастиката е моето
призвание“, споделя
Преслава.
Благодарение на подкрепата на майка є тя отново
се връща в залата на 15-годишна възраст. „Осъзнавах,
че съм изпуснала години,
в които се изгражда един
състезател, но бях достатъчно мотивирана да
ги наваксам.“ И така, още
първата година младото
момиче започва да се състезава индивидуално редом до
други гимнастички.

Художествената
и естетическата
гимнастика

С естетическата гимнастика се среща през миналата година, когато с
треньорките от клуб „Импала“ – Стара Загора, сформират ансамбъл. Отборът
се състои от 8 момичета,
от които повечето не са
играли естетика досега.
В естетическата гимнастика няма уреди.
Тя е по-динамична и се
играе само в ансамбъл,
което изисква повече

Тя
ни мотивира
да следваме
мечтите си и
никога да не се
отказваме
от тях
синхрон и концентрация, разказва Преслава
Дончева.

Пътят
към Държавното
първенство
в София
и Световното
в Хелзинки
През август 2021 г. започва подготовката за
Държавното първенство в
София. Следват ежедневни
и интензивни тренировки,
упорита работа и много
труд.
„Всеки ден нашата
треньорка изготвяше
план, по който да работим. В началото съчетанието се играеше на
части, за да се изработят всички елементи и
детайли“, разказва тя.
За да поддържат форма,
момичетата не спазват
определен режим на хранене,
но килограмите им се следят постоянно. Талантът,
амбицията и постоянните
усилия им се отплащат и
те стават държавни шампионки на България по естетическа гимнастика за 2021
г. Това им дава възможност

Цената
на победата
Зад всеки спортист стоят множество трудности и препятствия. Преси
споделя, че много от момичетата не са се разминали
с контузиите. Затова на
Държавното първенство
играят само 7 от 8 девойки
по правилник. Това не ги
спира да грабнат златото
и да излязат на световната сцена в Хелзинки. След
вълнението от победата
отборът им отново се
сблъсква с реалността –
едно от момичетата не
отговаря на възрастовата
категория за Световното
първенство. И така за пореден път остават с един
член по-малко. В този момент бивша възпитаничка
на клуба се включва, и тя
трябва да научи сложната композиция за 2 седмици. Тренировките стават
по-дълги, умората по-силна,
вълнението по-голямо, а
целта им още по-близо.
Ние знаехме какво искаме и бяхме готови
на всичко, за да го постигнем.

Между
образованието
и спорта
Въпреки натоварения є
график Преслава успява да
намери време за учението.
Споделя, че образованието
заема важна част от нейното всекидневие. Казва, че є
е било трудно да съчетава
университета с тренировките, но точно това я
е направило по-дисциплинирана и организирана. Към
днешна дата є предстоят
състезания като индивидуална гимнастичка. А наскоро успешно държи изпит
за съдия по художествена
гимнастика.

Отборът се състезава през миналата година в Хелзинки

РЕДАКЦИОННО КАРЕ
Издание на Университета
за национално и световно стопанство

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
КОНСУЛТАНТ

да са един от отборите,
които да представят държавата ни на Световното
първенство по естетическа
групова гимнастика в Хелзинки. Там успяват да вземат бронзовото отличие
в отборната надпревара
заедно с националния отбор
на България и отбора на
Велико Търново.
„Това беше неописуема
емоция! Залата беше
много голяма, препълнена с публика, която
те подкрепя и ти дава
кураж!“, спомня си спортистката.

Анна-Мария БАЛАБАНОВА
гл. ас. д-р Илия ВЪЛКОВ
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