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НАСЛЕДНИК НА ВЕСТНИК „СТУДЕНТСКА МИСЪЛ“ (1920 г.) И НА ВЕСТНИК „ИКОНОМИСТ“ (1954 г.)
„Извън
обектива“

Той има суперсила

?

На стр. 8

#Успелите
Ружа Загорска:

Бъдете рационални,
а не емоционални

На стр. 9

Анкета

Студенти говорят
за доброволчество

„С

амо любознателните и
смелите могат да
погледнат предизвикателствата в очите и да намерят верните решения.“ С
тези думи ректорът
на УНСС проф. д-р
Димитър Димитров
откри новата учебна
година в най-големия
бизнес университет
в България. Сред официалните гости на церемонията бяха премиерът Гълъб Донев,
министри, посланици,
общественици.
В речта си рек торът приветства

Успешни граждани,
отговорни лидери
първокурсниците и
им посочи, че това е
правилното място
за тях. Посъветва ги
да последват примера
на стотиците елитни възпитаници на
нашия университет.
Обърна внимание и на
това, че те навлизат
в период от живота
си, в който ще се научат как да бъдат не
само успешни граж-

дани на България, но и
на света.
Ректорът призова
студентите никога
да не спират да мечтаят и да постигат
целите си. Той ги
увери, че техните
преподаватели ще
им помогнат да открият пътя си и да
преминат трудните
пътеки към знанието.
Според проф. Дими-

тров единственото
спасение в тежки времена са образованието
и науката. Ректорът
изрази сигурност, че
университетът за
пореден път е готов
да се справи с предизвикателствата.
Служебният премиер Гълъб Донев пък
призна, че е силно
привързан към УНСС.
Той е десетият ми-

нистър-председател,
който е учил в него.
Донев обърна внимание, че академичната
ни общност е успяла
да съхрани възрожденския дух на основателя и първи ректор
проф. Стефан Бобчев
в обучението.
Гълъб Донев изнесе
слово за лидерството. Според него то е
„отговорност пред

всички, сред които си
пръв“. Истинският
лидер притежава сила
и умения, възприема
хората от своя екип
като съмишленици, а
не като подчинени“,
каза той.
Първия учебен ден
уважиха служебните
министри Георги Тодоров и Никола Стоянов, посланиците на
Кралство Мароко и
Република Ирак в България и председателят на Националното
представителство на
студентските съвети Даниел Парушев.
На церемонията по
откриването присъстваха още председателят на Съвета
на настоятелите доц.
д-р Лиляна Вълчева,
председателят на Общото събрание проф.
д-р Лалко Дулевски,
председателят на
Контролния съвет
проф. д-р Даниела
Фесчиян, зам.-ректорите проф. д-р Цветана Стоянова, доц.
д-р Михаил Мусов,
доц. д-р Росен Кирилов и помощник-ректорът проф. д.ик.н.
Кирил Стойчев.

Иновативно предприемачество
На стр. 10

За шаха с любов

Отборът ни
спечели
ENGAGE.EU Speed
Chess Tournament

На стр. 11

Ново
в библиотеката

Учебници на един
клик разстояние
На стр. 12

Първи информационен ден за проекта
CO-WORKING бе организиран в Регионалния център за дистанционно обучение на
УНСС в Хасково. Главната цел на инициативата е младите хора в България и Гърция
да си сътрудничат за осъществяването
на съвместни бизнес идеи. Те пък ще се
представят на предприемачески лагери.
Студентите в Хасково ще могат да участват в международен обмен в съседната ни
държава.
Друга цел на CO-WORKING е да се изгради
стартъп екосистема в трансграничната
зона, където достъпът до финанси и информация е труден, а човешките ресурси
– недоразвити. Проф. д-р Николай Щерев е
ръководител на програмата от българска
страна, а също и оглавява катедра „Индустриален бизнес“. По думите му нашият
университет си е поставил задача не само
да насърчава трансграничното предприемачество, но и регионалното студентско.
Предизвикателството, което стои пред
начинанието, е насърчаването на студентите да повишат предприемаческия си дух.
Това се планира да се направи чрез подкрепата на техни обещаващи бизнес идеи. Проф.
Щерев подчерта, че именно иновациите

Проф. д-р Николай Щерев, ръководител
на катедра „Индустриален бизнес“,
и проф. д-р Надя Миронова, директор
на РЦДО-Хасково, представят проекта
CO-WORKING пред студенти.

водят стартъпите до бърз икономически
растеж.
Ръководител на CO-WORKING е Инова-

ционната зона „Александър“ в Солун, която
е най-голямата в Южна Македония. Проектът се финансира по програма ИНТЕРРЕГ
Гърция – България 2014-2020. Задачите се
изпълняват съвместно с преподаватели от
Факултета по икономика, финанси и международна политика на солунския университет „Аристотел“. Това е най-големият държавен университет в Гърция. А вече повече
от година е сключен договор и с експерти
от Министерството на регионалното развитие, което отговаря за споразумението
по ИНТЕРРЕГ от българска страна.
Координатор на дейностите от българска
страна е проф. д-р Надя Миронова, директор
на Регионалния център. Те се извършват в
Хасково и в Кърджали. Един от очакваните
резултати е в центъра да се открие офис,
който да помага на студентите да намерят
финансиране на свои проекти. Подобен офис
беше открит по-рано тази година в УНСС
(повече на стр. 4). Освен това се планира
да се отворят офиси, популяризиращи
предприемачеството сред младите хора.
Те ще се намират в индустриалната зона
в Кърджали, която е част от Национална
компания „Индустриални зони“.
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Разширяването на ENGAGE.EU
Деветимата
ректори
за пръв път
се събраха
на едно
място.

Малка стъпка за европейските
университети, огромен скок за европейското
висше образование, наука и иновации
Паметно събитие в историята на ENGAGE.EU се
състоя в нашия университет. Алиансът на водещи
висши училища в Европа се разрасна, като прие
двама нови партньори – Hanken School of Economics
(Хелзинки, Финландия) и Ramon LIull University (Барселона, Испания). Този опит за трансформация във
висшето образование цели от университетите да
излизат конкурентоспособни млади хора, имащи
чувство на принадлежност към обществото и
ангажирани с напредъка му.
На церемонията по разширяването на ENGAGE.
EU, която се проведе в аула „Максима“, за пръв път
се събраха на едно място ректорите на деветте
европейски висши училища. Залата беше изпълнена
със студенти в очакване да разберат какви ще са
новите възможности за тях. „Тази разрастваща
се реформа се прави с цел подобряване на образователния процес, за да може с влизането в един
университет да бъдат използвани предимствата

и на останалите осем“, разясни ректорът на УНСС
проф. д-р Димитър Димитров. А ректорът на Манхаймския университет проф. д-р Томас Пул изреди
програмите, по които могат да се обучават студентите. Те са в сферата на икономиката, бизнеса,
предприемачеството и екологията.
Почетни гости на събитието бяха Мария Габриел
– европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, както и проф.
Николай Денков (по това време министър на образованието и науката). В речта си комисар Габриел
отбеляза същественото значение на Европейския
зелен пакт (научноизследователска дейност в областта на екологията), както и на разработването
на политики, свързани с него. „Обединяването на
силите и съвместната работа би довело до плавен
цифров преход и по-добър дигитален капацитет
на университетите“, допълни тя. От своя страна
министър Денков наблегна на необходимостта от

със знания и умения, които
Какво е да присъствате
ще им служат. А също и
на това голямо събитие,
ще бъдат много по-добре
чийто домакин е УНСС?
подготвени спрямо други
– Това събитие е символ.
като тях. Няма как да не
Най-напред на ролята на
отбележа, че за мен е много
УНСС в европейското обраважно посланието, което
зователно пространство,
изпраща България. Унив което водеща инициативерситетските алианси в
ва са университетските
Европа няма да спрат да
алианси в Европа. Когато
се развиват. Искаме, когазаедно със свои партньори
то студентите говорят
от други държави членки
за цифровизация, да не я
споделяте общи принципи
Мария Габриел –
свързват с много допълнии фиксирате посока, коя- европейски комисар
телни пречки. А да виждат
то искате да изпълните по иновации, научни
в нея шанс, в който заедно
със съдържание, това може изследвания, култура,
с тях решенията са извежсамо да ме радва. Гордея се, образование и младеж.
дани на преден план. Днес
че България има такъв двигател в европейското образователно посланието за младите хора в България
пространство. Нашият алианс не се и Европа е много, много силно. С универзадоволява да бъде затворен в себе си. ситетските алианси и УНСС си даваме
Днес бяха приети двама нови партньо- повече шанс да успеем в цифровия прери. Какво по-добро послание от това, че ход, а също и като общество.
европейските университетски алианси
Какви са плановете за бъдещото
са отворени за всички, които искат да
споделят ресурси, да предлагат своя развитие на студентската мобилност?
опит и своите мрежи от контакти.
– Със сигурност в стратегията за
Така младите хора имат достъп до
още повече информация и когато на- университетите са европейската дипуснат университета, ще си тръгнат плома, европейската студентска карта

създаване на научноизследователска общност, а
също и от вземане на пример от другите държави.
Доц. д-р Михаил Мусов – зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество в УНСС и координатор на ENGAGE.EU за
България, предупреди, че без университетите не
можем да се изправим пред предизвикателствата
на днешния свят. Затова сътрудничеството е
важно, а университетското разширяване е решението. Доц. Мусов увери, че европейският университетски алианс предвещава устойчиво бъдеще и
развитие.
В хода на събитието се обсъдиха част от бъдещите планове. Бяха изредени създаването на
критична маса за утвърждаване на европейския
преход и разрешаване на проблеми като миграцията
и застаряващото население. Подробности четете
в интервюто с българския еврокомисар Мария Габриел, проведено през май 2022 г.

и статутът на алиансите. Защото
това са водещите инициативи, включително и алиансите от 41 да станат
60. Ще обърна внимание на тема, която
е доста важна за мен – за първи път в
европейска стратегия за университетите имаме конкретни мерки, свързани
с научните изследвания. Наблягам на
иновациите, защото двата свята – на
иновациите и на науката – трябва да
започнат да работят повече, така че да
предлагат още по-адекватни решения.
В стратегията за първи път имаме
три водещи инициативи за иновации с
университетите.
Какви ще са възможностите за студентите и за младите учени?
– В Европа има инкубатори в определени университети. Те помежду си не
знаят кой какво прави и как могат да
осигурят достъп на своите студенти
до мрежите от контакти. „Инкубатори в университетите“ е първата
инициатива. Затова през юни ще проведа за пръв път европейска среща на
върха за иновации. Целта е членовете
на алиансите да създадат европейска
мрежа и да осигурят достъп на студентите от другите университети

до собствените им инкубатори. Така
студент от УНСС ще има достъп до
инкубатор в Мюнхен, в Копенхаген – все
места, на които съм била и съм видяла
колко важно е това да се случи.
Второто, което на мен доста ми
липсва, е една годишна среща в Европа,
в която младите хора да имат достъп
до компаниите, до стартъпите, които
след това ще им показват в реалния живот, че знанията им са ценени. Трябва
да направим такава среща на талантите в Европа. Необходимо е да работим
повече с научните изследователи.
Това е голямата цел – двата свята, на
иновациите и на образованието, да
работят повече заедно, за да не губим
ценността на науката, фактите и данните, защото без тях не би следвало да
има цифровизация. Все повече и повече
всички енергии и взаимодействия да се
превръщат в конкретни инициативи.
Не само срещата на върха през юни е
важна. През юли ще обявя нова иновационна програма, в която университетите също ще имат много важна
роля. Надявам се с тяхно участие и с
иновационната програма да допринесем
за повече възможности за младите хора.
РАЯ ВАТАШКА

ОКТОМВРИ
2022 г.
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ЕКСПЕДИЦИЯ
КЪМ
УСПЕХА
Студенти от цяла Европа
се събират, загърбват
различията си и обединяват
усилия в името на общото благо
Българският участник е впечатлен от
нидерландската архитектура.

ENGAGE.EU отправя ново предизвикателство
към вас – Expedition week. В рамките на една седмица ще имате възможност да посетите град,
в който се намира университет от Алианса.
И там да участвате заедно в разрешаване на
реален обществен проблем. Ще бъдете в екип с

други студенти, а в работата ще ви помагат
ментори професионалисти.
„Например общината в Рим поставя проблема
с велосипедните алеи. Събират се студенти от
всички партньорски университети, работят
заедно с ментори в продължение на една седми-

П

ървата такава експедиция се проведе това лято в университета
в Тилбург, Нидерландия. В нея се
е включил Адриян Динев, магистър по
маркетинг от нашия университет. Той
и останалите участници са били разпределени по групи, като за всяка от тях е
имало отделен казус. Неговият е бил посветен на образоването на гражданите за
енергийната трансмисия и обработка.
„Седмицата премина доста интересно.
Успяхме да работим с хора в сферата
на енергийното предприемачество.
Също така видяхме как се прилагат на
практика иновативни решения като
поставянето на соларни панели в някои
от лабораториите на университета“,
отбелязва Адриян Динев.

му да не е спечелил, за студента всичко
преживяно си е струвало. По време на
експедицията той е успял да разгледа
Тилбург, както и да посети Ротердам
с новите си приятели. Видял е сгради,
стигащи височина до 40 етажа.
Но най-ценното според него е, че е придобил много нови способности, които са
важни за личностното и професионалното развитие. Според него някои умения са
били свързани с различни инструменти,
които е изучавал теоретично в края на
бакалавърската си степен. „Използвахме
empathy map и изграждахме story canvas,
което ми беше интересно. Практическият ми сблъсък с тях ми помогна много“,
дава за пример той.
Знанията, които е получил по време на
обучението си в УНСС, също са му помогнали. По думите му бакалавърската

Да работиш в екип

Трудно е да се работи в екип. А когато
веднъж е сформиран от хора от различни националности, може да бъде почти
невъзможно. Адриян е единственият
участник от България. Но това не го демотивира, а точно обратното. Той ни
разказа, че първо е успял да се запознае с
всички – било лесно за него, защото е общителен. „Още от първия ден изградих
приятелски взаимоотношения. Участниците идваха от различни държави.
Това, което ни сближи, беше фактът,
че учехме в икономически университети. Изключително интересни бяха
разнообразието от хора и смесицата от
култури“, продължава той.

Осигурена е и стипендия

Доц. Михаил Мусов осветли практич-

ца и накрая представят своето решение пред
местната управа“, разяснява доц. д-р Михаил
Мусов.Той е зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество в УНСС и координатор на ENGAGE.EU
за България.

Адриян Динев за ENGAGE.EU Expedition week:
„Това е едно уникално изживяване. Бих го
препоръчал на всеки.“

ната страна на проекта. По думите му
бюджетът на ENGAGE.EU позволява
отпускането на до три стипендии
по €500 за участие на студентите от
УНСС във всяка една от експедициите.
Тази сума покрива самолетния билет и
част от разходите за престой. Партньорските университетите обикновено осигуряват настаняване на участниците в общежития на минимална цена.
Адриян Динев добавя, че стипендията
му е помогнала до голяма степен. Наложило му се е да използва и лични средства, но не съжалява. Макар отборът

му степен по бизнес икономика е била
от ключово значение за изготвянето
на проекта. „Предметите, които изучавах тогава, ми помогнаха да изградя
стратегията ни. Но тази моя маркетингова наблюдателност придобих по
време на магистратурата си. Проектът
беше един от така наречените зелени
проекти и се изискваха много знания“,
разказва той.
Студентът оценява положително
преживяването си в Expedition week.
„Възможността, от която се възползвах, можеше да се предостави на всеки
студент. Фактът, че успях да участвам, ме прави много щастлив“, казва
той. А по думите на доц. Мусов подкрепата на УНСС е за знаещи и мотивирани
младежи, владеещи чужд език.
АЙЛИН ДРИКОВА

Готови ли сте
за предизвикателства?

Предстоят още експедиции през тази година –
едната ще се проведе в Манхайм, Германия,
от 13 до 19 ноември и ще е на тема Quarters
of Diversity. А другата ще се състои в Тулуза,
Франция, от 27 ноември до 2 декември и ще
засегне темата за „умните“ градове. Може да
подадете заявление за участие до 19 октомври.
Проектът е предназначен за бакалаври в последна
година на обучение и за магистри.
Повече информация за предстоящите инициативи на „Европейския университет“ може да прочетете в електронната брошура. За целта сканирайте следния QR код със смартфона си:
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Започнете бизнес
с помощта
на стартъп хъба
Сред инициаторите
на проекта е

на „Инновейшън Кепитъл . Оказа
се, че в областта на стартъп
фирмите пари има, само трябва
да открием идеи на наши студенти, които да бъдат финансирани.
От какви възможности могат да се възползват студентите?
– Идеята на стартъп хъба е
да се предостави възможност
на всеки креативен студент,
който има иновативни идеи, да
ги реализира. Консултираме студентите в областите: финансово-счетоводна сфера, защитата
на интелектуална собственост,
създаването на маркетингова
кампания. Това са важни въпроси, които трябва да се имат
предвид, когато се стартира
бизнес. Започнахме менторски
програми с водещи експерти на
стартъп екосистемата. Те ще
дойдат в нашия университет, за
да представят на студентите

различните възможности както
за създаване, така и за финансиране на техен бизнес.
Какви са условията за създаване на нововъзникваща компания
в България?
– В момента са особено благоприятни, защото има много
капитал от различни фондове
и програми. При сключване на
договор за сътрудничество с
„Инновейшън Кепитъл“ ни беше
посочено, че само през тази година до 3 компании могат да бъдат
финансирани с до 50 хил. евро,
ако отговарят на изискванията.
Тоест студенти, имащи добри
идеи, могат да получат подобна
сума за разработването им след
оценка и одобрение от страна
на борда на фонда. Освен това
правната среда стана много благоприятна с промените, които
възникнаха във връзка с регистрацията на фирми. Дигитализация-

та позволи да се регистрират
фирми почти изцяло онлайн и
без изисквания за голям капитал.
В кои отрасли на икономиката ни се усеща остра нужда от
нови бизнес идеи и защо?
– Във всеки отрасъл има такава
нужда, защото през последните
две години с резките промени в
бизнес моделите и почти пълното дигитализиране на бизнеса
излязоха много възможности.
Например в здравеопазването,
управлението на водите, телекомуникациите, финансите, облачните технологии и кръговата
икономика. Последната е много
актуална тема напоследък, по
която България доста изостава от останалите европейски
държави. В енергетиката също
има много широко поле за изява,
особено сега с цените на тока, например с добив на чиста енергия
от наногенератори.

година ще стартираме мащабна
информационна кампания. На
място в университета и чрез
дигиталните ни канали. Тя

трябва да обхване възможностите в стартъп хъба за реализиране на иновативни бизнес идеи на
нашите студенти. Планирали
сме разнообразни инициативи
за тях.
Всеки студент с бизнес идея
ли може да получи подкрепа от
центъра?
– Студентът трябва да покаже ясно, че има иновативен
подход и готовност да създаде
устойчив бизнес. Освен това
замисленият от него стартъп
трябва да има конкурентно предимство и сплотен екип. Така за
генерираната идея, била тя и в
начален етап, студентът може
да получи подкрепа от стартъп
хъба ни под формата на консултации, обучения, нетуъркинг
и менторски срещи с експерти
от българския и международния
бизнес.

Какви умения трябва да придобие човек, за да стане успешен
предприемач?
– Успешните хора като цяло
и предприемачите в частност
се отличават по начина си на
мислене и подхода си при решаването на задачи. И най-важното
– искат ли да бъдат такива? Ако
отговорът е „да“, то те трябва
да генерират идеи, да свързват
хората и да поемат рискове. Да
си предприемач е вълнуващо. Ако
обичаш предизвикателствата,
не трябва да се колебаеш да вървиш по пътя към успеха. Към него
обаче няма преки пътища, особено ако си новатор. Много важна
е способността да го задържиш.
При иновациите е провал, ако не
пробваш, а не, ако си стрелял в
целта многократно, но още не си
улучил. Успехът рано или късно
ще те споходи. Въпрос на време е!

Какво е отношението към
нововъзникващите компании
у нас?
– Стартъп сегментът у нас е
значително непредсказуем. Страната ни наскоро се сдоби с първия
си „еднорог“, след като пазарната
оценка на технологичната компания Payhawk прескочи бариерата
от 1 млрд. долара. Въпреки това
сме на 36-о място в света от
общо 100 държави в Индекса за
глобалната стартъп екосистема
на StartupBlink. Държавата ни
има изключителен потенциал за
развитие. Тези компании са малки, но бързо постигат растеж и
създават работни места. Всяко
усилие в помощ на екосистемата
у нас си струва, защото ефектът
би се отразил положително на
цялото общество.

Според третокурсника Христо
Димитров младите се нуждаят
най-вече от напътствия, за да
започнат собствен бизнес.

лични храни и напитки на студентите и преподавателите.
За тази идея през миналата година развих бизнес план, който
представих по дисциплината
„Прогнозиране и планиране“ и
получих много добра обратна
връзка. Така че бих я предложил
на стартъп центъра, за да чуя
още един отговор. Мисля, че
там ще ми помогнат да развия
бизнес плана си.
От какво се нуждае един
млад предприемач, за да започне собствен бизнес?
– От хора с опит, които да

му покажат първите стъпки.
Другото, от което се нуждае,
е капитал. В България е малко
трудно да събереш такъв. Така
че стартъп центърът може да
бъде много полезен на студентите, ако им показва как да
създадат и финансират бизнес.
Още нещо, което трябва на
един млад предприемач, е екип
от знаещи и можещи колеги,
които да му помогнат да реализира своята бизнес идея.
А какво би му попречило или
би го спряло да го направи?
– На един млад човек би му

било трудно да започне бизнес,
ако няма нужните формални
знания – как да го регистрира,
как да го осчетоводява. Може
да се наеме външен човек, но
това би струвало допълнителни разходи. Други пречки
са високите цени в момента и
голямата конкуренция, най-вече в София. Един предприемач
трябва да инвестира доста
пари, за да бъде бизнесът му
конкурентоспособен на пазара.
Но с желание и постоянство
всичко може да се постигне.
АЙЛИН ДРИКОВА

проф. д-р Цветана
Стоянова, зам.-ректор
по институционално
и бизнес сътрудничество
и студентски политики

Проф. Стоянова, как се роди
идеята за център за подкрепа
на студентското предприемачество в нашия университет?
– Идеята беше на цялото ректорско ръководство. Проучвайки практиките на другите
университети, видяхме, че няма
подобна инициатива. Така решихме да сме първите, създали офис,
в който студентите получават
консултации за това коя от
техните бизнес идеи може да се
реализира, как да регистрират
фирмата си, какво финансиране
могат да получат. Когато идеята възникна, вече бяхме сключили

По думите на проф. Стоянова
стартъп хъбът е създаден,
за да помага на студентите
с иновативни идеи да ги
реализират.

множество меморандуми с наши
бизнес партньори. Сред тях са
Българската стартъп асоциация
(BESCO), Фондът на фондовете
и „ЕксЕл Ар“, дъщерно дружество

Атанас Димитров

е директор
на Междууниверситетския
център за развитие
на кариерата (МЦРК),
който е част от
новооткрития стартъп хъб
Какви са плановете ви за развитие на центъра за подкрепа
на студентското предприемачество?
– МЦРК е различен от всички
останали в България – той е
единственият със стартъп хъб.
Надяваме се в близкото бъдеще
дейността му да излезе извън
пределите на нашия университет. Да привлече и студенти от други висши училища с
предприемачески нюх, които да
си колаборират с нашите възпитаници. През новата учебна

Атанас Димитров, директор
на МЦРК, сподели, че предстоят
множество инициативи
за предприемчивите студенти.

Христо Димитров

е студент
по предприемачество
в трети курс с бизнес идея,
която обмисля да реализира
в близкото бъдеще
Коя твоя бизнес идея можеш
да осъществиш с помощта на
новооткрития хъб?
– Бих започнал с някоя, която
не изисква голям бюджет и не е
толкова трудоемка. Например
да си отворя кафене близо до
УНСС, което да предлага раз-

Открихме единствения в България
университетски център за подкрепа
на студентското предприемачество.
Неговата мисия е да помага на студенти
да реализират своите първи бизнес идеи
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Габриела
Атанасова,
Виктор
Хекимов,
гл. ас. д-р
Васил Бозев
и Мартин
Костадинов
с директора
на Евростат
Мариана
Коцева (от
дясно на ляво).

СТАТИСТИКА И ЕКОЛОГИЯ –

неочаквано добра комбинация

Ученици на д-р ВАСИЛ БОЗЕВ станаха европейски шампиони по статистика
Възпитаници на НТБГ спечелиха Европейската олимпиада по
статистика в Мадрид с видео за екологичната ситуация в България.
Те се пребориха със 17 000 участници от 19 държави за първото място

Г

имназистите Габриела Атанасова, Мартин
Костадинов и Виктор Хекимов попадат на статия за Европейската олимпиада по статистика,
публикувана от техния преподавател гл. ас. д-р Васил
Бозев. Форматът им се струва интересен и тримата решават да участват. Така се сформира отбор
DATAPOWER.
ТРУДНО ЛИ СЕ СРАБОТИХТЕ?
Д-р Васил Бозев: Признавам, че бях предубеден, понеже
двама от тях бяха едва в единайсети клас и имаха само
бегли познания в сферата на статистиката. Но поради
голямата им любознателност и настойчивост реших
да им дам шанс. Всъщност тайничко се надявах това
да бъде отборът, с който ще спечеля тази олимпиада.

КАК СТИГНАХТЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ КРЪГ?
Габриела Атанасова: С упоритост, постоянство
и вяра. Нашият отбор получи голяма подкрепа от
всички страни и по всякакъв начин. Това ни мотивира
още повече.
КАК ВИ СЕ СТОРИ КОНКУРЕНЦИЯТА?
Виктор Хекимов: В началото нямахме никаква идея
какво ни очаква. Първата ни ясна цел беше националната победа, а след това и европейската. Но това, че
получихме максимален брой точки за презентация на
националния кръг, ни даде доста голяма увереност.
Д-р Васил Бозев: Искам да поясня, че между националния и европейския кръг има още един междинен, който
се провежда само в някои страни и България е сред тях.
Това, което допълнително натовари отборите, беше,
че най-добрите четири от националния кръг трябваше
да се явят на този междинен. И от него вече да се изберат само два, които да продължат към европейския.
Тогава първото ни спечелено място нямаше никаква
тежест за следващото ни представяне. Плюс, че точно на този кръг видяхме колко знаещи и можещи млади
хора има в България.

във възрастовата група 16-18 г. Наградата им връчи директорът на
Евростат Мариана Коцева. Техен ментор беше гл. ас. д-р Васил Бозев
от катедра „Статистика и иконометрия“ в УНСС.
КАКВА Е ЕКОЛОГИЧНАТА СИТУАЦИЯ
В БЪЛГАРИЯ?
Виктор Хекимов: Не може да се каже, че е в добро състояние. Но след безбройни статистически изследвания
с радост можем да заявим, че през последните двайсет
години имаме най-големия спад в натрупването на битови отпадъци в Европа. Макар и това да е похвално, не
оправдава факта, че трябва да поработим върху група
проблеми, като един от тях е рециклирането.

Отбор DATAPOWER пред църквата
„Св. Богородица от Алмудена“ в Мадрид.

НА КАКВО ДЪЛЖИТЕ УСПЕХА СИ?
Д-р Васил Бозев: Тази победа не дойде
даром. Вложихме много безсънни нощи,
постоянни срещи, дискусии, подобрения и немалко часове усърдна работа,
за да стигнем до този красив завършек.
И се сработихме изключително добре
като отбор.
МЛАДИТЕ ДНЕС ПРОЯВЯВАТ ЛИ
ИНТЕРЕС КЪМ СТАТИСТИКАТА?
Д-р Бозев: Когато младите хора
се сблъскат с нещо, изискващо повече усилия, за тях е по-лесно да се
откажат, загърбвайки всички възможности, които то им предлага.
В повечето случаи това е така.
Въпреки че не всичко ще им влезе в
приложение, те не осъзнават, че тези
знания ги развиват по някакъв начин.
И оказват положителен ефект върху
бъдещето им.

КАКВИ СЪВЕТИ БИХТЕ ДАЛИ ЗА ЕДНО
ПО-ЕКОСЪОБРАЗНО БЪДЕЩЕ?
Мартин Костадинов: Изхвърлянето на фасове на
непредназначени за това места е
първият проблем, който трябва
Екосъобразни
да се постараем да оправим. След
съоръжения в УНСС:
това да се използва по възможност по-малко енергия. Да се
 контейнери за
създават по-често инициативи
разделно изхвърляне
за почистване на околната среда,
на отпадъци
които да предизвикват по-голям
интерес.
 станции
Д-р Васил Бозев: Апелирам
за зареждане
главно към младите да се обрана електрически
зоват по тези проблеми, за да
разберат какво се случва около
автомобили
тях и да са способни да вземат
 система
отношение към тяхното реза дистанционно
шение.

регулиране на
потребяваната
топлоенергия

 енергоспестяващи
осветителни тела
 безконтактни
батерии за вода

Тримата европейски шампиони не планират да се занимават
професионално със статистика.
Но намират опита си от олимпиадата за особено полезен и
възнамеряват да продължат да
го разширяват, макар и любителски.
ИВАЙЛА МЕЧЕВА
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Ректорът
подари
на служебния
премиер
Гълъб Донев
юбилейното
издание
„100 години
УНСС“, както
и статуетка
на проф.
Стефан
Бобчев –
основател
и първи
ректор
на нашия
университет.

УСПЕХ СЛЕД УСПЕХ
Тази година броят на кандидат-студентите, желаещи да учат в нашия университет, е бил над двойно по-голям от
предвидения. Новоприетите студенти
също са повече отпреди, включително и
тези в платена форма на обучение. Това
обяви речта си ректорът проф. Димитров
по случай откриването на новата учебна
година. „Радвам се, че толкова много млади
хора всяка година гласуват своето доверие
на университета. Ние в УНСС имаме амбицията да сме с поне една крачка напред“,
каза той.
Към първокурсниците проф. Димитров
се обърна с думите: „УНСС ви посреща в
една обновена учебна среда с реновирани
зали, променени планове и програми, възможности за мобилност в цял свят и безопасна дигитална среда. Щом се намирате
в тази зала, вие сте на правилното място.“
Той не пропусна да благодари на преподавателите и служителите за професионализма и отдадеността им. По думите му
именно те са причината университетът
да продължава да работи безпроблемно
дори и в трудни времена. И изрази задоволство от пълната със студенти аула
„Максима“ след продължилата повече от
две години пандемия.
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НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Проф. Димитър ДИМИТРОВ:

Да сме с поне една
крачка напред
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри новата учебна
година без ограничения и с множество подобрения в учебния
процес и материалната база. Почетни гости на церемонията
в аула „Максима“ бяха служебният премиер Гълъб Донев,
министрите на електронното управление Георги Тодоров
и на икономиката и индустрията Никола Стоянов

На откриването присъстваха председателят на Съвета
на настоятелите доц. д-р Лиляна Вълчева, министърът на икономиката
Никола Стоянов, министърът на електронното управление
Георги Тодоров, заместник-ректорите проф. д-р Цветана Стоянова,
доц. д-р Михаил Мусов и доц. д-р Росен Кирилов (от дясно на ляво).
Председателят на Студентския съвет Ангел Стойков
за новата учебна година: „Вярвам, че тази ще бъде
по-добра от предишната, но не и от следващата.“

От тази учебна година започва първата
в България двойна магистратура по бизнес
администрация на УНСС и Northern Illinois
University (САЩ). А също и още 14 съвместни бакалавърски и магистърски програми в
партньорство със Стопанската академия
в Свищов, Националната спортна академия и Бургаския свободен университет
по проект „Икономическото образование
в България 2030“. Също така нашият университет стана горд притежател на шест
дигитални класни стаи и две дигитални
лаборатории.
Ректорът отбеляза, че връзката на
УНСС с бизнеса се засилва. Освен да участват в обучения и да намерят стаж или
работа студентите вече могат да ползват помощта на университета и за да започнат собствен бизнес. За целта трябва
само да се обърнат към новооткрития ни
център за подпомагане на студентското
предприемачество.

ЛИДЕРИ ЗА ЛИДЕРСТВОТО
Проф. Димитров припомни, че стотици
известни българи са започнали професионалния си път от нашия университет.
Сред тях е и Кристалина Георгиева – изпълнителният директор на Международния
валутен фонд. През пролетта тя беше
удостоена с почетното звание на УНСС
„доктор хонорис кауза“.
А Гълъб Донев е десетият министър-председател, завършил нашия университет. Той сподели наблюденията си
за лидерството, част от които написа и
в „Златната книга“. „Лидерството е отговорност към всички, сред които си пръв.
Истински добрият лидер притежава сила,
знания и умения да подобрява общуването
вътре в организацията, така че да създава
условия за разгръщане на скритите таланти на всеки. Да си начело има смисъл, когато
е в името на обща цел“, сподели Донев.
В духа на основателя и първи ректор на
УНСС премиерът Донев призова студентите да не спират да се самоусъвършенстват.
След края на церемонията министър-председателят взе участие в традиционното
поднасяне на венци пред паметника на проф.
Стефан Бобчев в двора.
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Друг високопоставен възпитаник на нашия университет е служебният министър
на електронното управление Георги Тодоров. Специално пред „Вестник на УНСС“
той призна, че никога не си е представял,
че ще се завърне тук като министър, но
вижда в това смисъла на цялото си образование.

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ
Председателят на Студентския съвет
Ангел Стойков изрази надежда новата
учебна година да завърши така, както е
започнала – присъствено. Той увери първокурсниците, че са направили най-добрия
избор за бъдещото си развитие. В подкрепа
на думите си посочи интерактивните
зали, добрите преподаватели и ремонтираните общежития.
Ректорите от европейския университетски алианс ENGAGE.EU също успяха
да се включат в церемонията, макар и
виртуално. Те поздравиха УНСС за откриването на новата учебна година. В своето
видеообръщение проф. д-р Томас Пул, ректор на Манхаймския университет, който
е координатор на ENGAGE.EU, изрази
надежда всички студенти в алианса да се
възползват от възможностите, които
той предоставя.

Аула „Максима“ се изпълни със студенти за пръв път от две години насам.

ОЩЕ ОТ ДЕНЯ
Откриването завърши с награждаването на студентите Калоян Стефанов,
Петър Кюмюрджиев и Мириам Риме за
победата им на тазгодишната Национална студентска олимпиада по математика. Те спечелиха индивидуалното и отборното състезание и се наредиха първи
в класирането по висши училища. Проф.
Димитров похвали ръководителят на
отбора гл. ас. д-р Вилислав Бучакчиев, а

също и доц. д-р Мая Микренска – председател на Организационния комитет
и член на Националната комисия на
олимпиадата – за отличната организация на събитието, на което УНСС беше
домакин.
А по-късно на отделна церемония ректорът връчи свидетелствата на заелите
академични длъжности „професор“ и „доцент“, както и на придобилите научна

степен „доктор на науките“. Официалното събитие се проведе за пръв път от
началото на пандемията.

КИНО В АУДИТОРИЯТА
Тази година първият учебен ден завърши
по необичаен начин – с новия филм на режисьора Мартин Макариев „В сърцето на
машината“. По думите на проф. Димитър
Димитров идеята е да се продължи тради-
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Премиерът Донев похвали академичната ни общност, че съхранява успешно възрожденския дух на проф. Бобчев.

цията в аула „Максима“ да се провеждат и
културни мероприятия.
На прожекцията дойде актьорът Александър Сано, който играе главната роля във
филма. Той остана впечатлен от най-голямата ни зала и одобри превръщането ѝ
в културен център. Също така пожела на
студентите присъствена и ползотворна
учебна година.
МАРИНА МИРЧЕВА
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Най-комичната ви ситуация като преподавател?
– В периода 1982-1986 г. преподавах на
запасни войници в Централната школа за
преподготовка на автомобилни и танкови
ремонтчици във Враца. 45 дни преподавахме
теория и един месец – истинска практика
на полето. Преподавахме и „Теория, конструкция и разчет на танка“ – най-сложната дисциплина след физиката. Какво беше
чувството, което изпитах при първия
си випуск, когато разбрах, че
всички обучаеми без изключение са по-възрастни от мен?
#QUIZ
Единият от тях можеше да ми
1. Дневна или нощна
бъде баща – аз бях на 23, а той на
птица сте?
42 г. Не знам дали ситуацията
- Не знам, но когато пишех
беше комична, но неловка – със
двете си дисертации,
сигурност. Между другото,
стоях до един часа през
справих се.
нощта.
Мнението ви за съвременни2. Военна униформа или
те
военни филми?
бизнес костюм?
–
На този въпрос мога да от- Бизнес костюм, разбира
говоря
с една дума – несериозни.
се. Но и във военна
Не знам кой и как консултира
униформа не изглеждах
продуцентите и режисьорите
зле. Когато служех в
им, но са далеч от истината за
Министерството на
бойното поле, където и да било
отбраната, всички
и в какъвто и да било мащаб.
ме следваха относно
В близкото минало мога да
униформата, защото
посоча
филма „Блек Хоук“. В
ръбът на панталона ми
него
се
разказва
за битката за
беше винаги перфектен.
Могадишу през 1993 г. в рамките
3. Океанското дъно или
на опитите на военните сили на
Космосът?
ООН да опазят мира в Сомалия.
- Космосът. Още от
Това наистина е изключително
военновъздушното училище реалистичен военен филм. Само
в Долна Митрополия
този, който не е видял ранен или
мечтая за него в пряк и
убит човек, може да има друго
преносен смисъл.
становище. За съжаление в миналото се сблъсках със ситуация,
4. Оптимист или
в която двама души бяха убити
песимист сте?
и аз трябваше да ги превозя
- Непоправим оптимист.
до болницата. Чувството е
Това ми дава сила да
ужасно, но това, което става в
мечтая и да гледам на
Украйна, е повече от ужасно. То
живота с надежда за пое толкова нелепо, че ако светът
добро.
оцелее след този конфликт,
следващите поколения ще се
5. Излет сред природата
чудят що за хора сме били. Дано
или екскурзия в чужбина? тогава не правят такива фил- Само и единствено
ми, защото би било кощунство.
природата. След прекаран
много тежко COVID-19
Какво бихте променили в
въздухът на с. Липница
света?
ме излекува, а не
– Въпросът е екзистенциамедикаментите, които
лен и не може да се отговори
приемах.
еднозначно на него. Но може би
един от вариантите, който би
подобрил живота на всички хора
на тази планета, е засилването на ролята и
увеличаването на възможностите на ООН.
Това би допринесло в значителна степен
не само за овладяване на политическите и
военните кризи, но и на икономическите и
хуманитарните такива, които биха могли
да сложат край на нашето съществуване.

„ИЗВЪН ОБЕКТИВА“ С ПРОФ. СТОЙЧЕВ:

Много пъти съм си представял,
че притежавам суперсила
Кой е проф. д.ик.н. Кирил Стойчев извън
университета?
– Не бих могъл да се опиша с една дума. Но
за мен няма преди, по време и извън университета. Веднага след работа отново сядам
на компютъра да „сърфирам“. Проверявам
тези от всякакъв характер. Например в
момента се опитвам да си изясня връзката
между знания и опит. Това наистина е професионално изкривяване.
Но ако трябва с една дума да определя
ангажиментите си извън университета, ще
кажа категорично, че обожавам природата
и майсторлъшката работа. Със съпругата
ми имаме къща в с. Липница, Ботевградско.
Наследихме я само на едни голи тухли и с рушащ се покрив. В момента е китна къщичка
с добре поддържан двор, която съм оформил
със собствените си ръце. Само покривът е
възстановен от други майстори. Работя с
дърво, изливам бетон, лепя плочки и върша
всяка друга работа по една къща, за която
можете да се сетите. Скучен съм – всяка
седмица съм в Липница и майсторя нещо.
Най-щурият момент от студентския
ви живот?
– Имам щастието два пъти да съм бил
студент – във ВУЗ „Васил Левски“ във Велико Търново, където завърших специалност
„Двигатели с вътрешно горене“ и станах
офицер, и в УНСС, понеже ми признаха няколко изпита от военното училище.
Във военното училище бяхме „луди глави“. За каквото се сетите от живота на
студентите – правили сме го. Но искам да
подчертая, че в трети курс бях заместник-командир на взвод и така надъхах
моите колеги, че станахме трети по успех
за годината. В училището се обучаваха над
2000 курсанти. Представете си значението
на това класиране.

Проф. д.ик.н. Кирил Стойчев (или още офицер
Стойчев) е помощник-ректорът в нашия
университет. Той е сред първите, които
прекрачват прага му сутрин. Малкото
си свободно време прекарва в грижи по
любимото си куче Дариел в собственоръчно
построената си къща на село. Освен
това претендира да е сред най-добрите
автомонтьори в столицата. Въпреки всичко
изредено дотук проф. Стойчев се определя
като скучен човек.

ТОП 3

МУЗИКАЛНИЯТ
ПРОФ. Д.ИК.Н. КИРИЛ СТОЙЧЕВ
1. IL DIVO – песните
Adagio, Alelujah, The
Power Of Love и всички
останали.
„Това е най-любимата
ми група. Тази година
почина един от квартета – Карлос Марин,
което е огромна загуба. Вечна му памет.“
2. Queen – Bohemian
Rhapsody и Barcelona
са най-любимите му,
но обожава всичките
им песни.
„Фреди Меркюри е
несравним певец.“
3. Deep Purple – песен-

та Love Conquers All.
„В ранната ми младост
това беше любимата
ми група.“

Къщата на помощник-ректора
в с. Липница, построена лично
от него.

Колкото до студентския ми живот в
УНСС, след лекции (на които винаги присъствах, защото тогава нямаше учебници
и преподавателите ни четяха техни записки от курсове в чужбина) работех, като

Проф. Стойчев за питбула си
Дариел: „Тя е най-голямата ми
любов.“

изчуквах и боядисвах автомобили. Нямах
време за друго, но не съжалявам. Сега мога
най-отговорно да заявя, че съм един от
най-добрите майстори на автомобили в
София.

Ако можехте да получите суперсила,
каква щяхте да изберете и защо?
– Ако трябва да съм честен, много пъти
съм си представял, че притежавам суперсила.
В мечтите си я използвах в много и различни
ситуации. Но преди всичко, ако имаш такава
сила, трябва веднага да направиш така, че
да спрат всички военни конфликти и да се
изкорени този бич за планетата – тероризмът, навсякъде и под всякаква форма.
Всичко друго е въпрос на човешкото желание
за просперитет.
ЗОРНИЦА ЦЕКОВА
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Университетът е сцена
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Камен
Донев
представя
„Лекция
№ 2 за
всеобщата
просвета“
на сцената
в аула
„Максима“.

КАМЕН ДОНЕВ

изигра свой моноспектакъл
пред академичната ни общност
Доц. д-р Радко Радев:
„Обожавам българския театър и българското кино.“

След края на противоепидемичните
мерки УЦ „Алумни
УНСС“ успя да
напълни аула
„Максима“.
Центърът
организира
постановка на моноспектакъла „Възгледите на един учител
за всеобщата просвета“ на актьора Камен
Донев. Каква беше целта на това събитие
ни отговоря директорът на „Алумни“ доц.
д-р Радко Радев.
Защо решихте да поканите Камен
Донев да изиграе свой спектакъл?
– Камен Донев e своеобразен Алеко

Константинов. В неговите спектакли се
съдържа много скрита и явна ирония към
националния ни бит и култура. Метафорите, аналогиите, хиперболите и абсурда
си силно застъпени в неговите спектакли.
Сигурен съм, че това са художествени
изразни средства, които допадат на интелигентната аудитория.
Защо избрахте точно „Възгледите на
един учител за всеобщата просвета“?
– Това е символична постановка, която
касае „всеобщата просвета“, част от
която сме и ние самите. Тя поддържа
нестихващ интерес. Апелът ѝ е, смеейки се,
да се вгледаме много по-сериозно в ролята
си на учители, родители и възрастни хора,
отговорни към дедите ни, себе си, децата и

учениците ни. Ние, като университетски
преподаватели и важна част от всеобщата просвета, сме особено отговорни пред
нашите студенти и общество ни. Трябва
да станем по-взискателни към себе си, за
да имаме морално основание да сме взискателни към нашите деца и ученици. Смехът
и самоиронията ни карат неусетно да
се вгледаме в себе си сериозно. Да изберем
„трудния“ път. Бяхме сигурни, че неговият спектакъл ще привлече интереса на нашите алумни, студенти и преподаватели.
Какви емоции целяхте да предизвикате
у аудиторията?
– На първо място радост, че пренесохме
театъра в академична среда и това се
случи за пръв път в аула „Максима“ на

университета. На едно място се събрахме
алумни, настоящи студенти, преподаватели, служители и приятели на УНСС.
Идеята беше да се посмеем и да отворим
сетивата си. Да усетим насладата, че сме
общност, обединена от УНСС. Убеден
съм, че аудиторията, която присъстваше в аула „Максима“, успя безупречно да
разбере смисъла на спектакъла и неговото
провеждане. Предвид че събитието беше
платено, а залата – пълна, е показателно,
че сме избрали правилния подход. Самият
Камен Донев усети настроението и сподели, че би гостувал пак в УНСС. В близко
бъдеще го очакваме отново. Имаме и други
идеи в тази посока.
НЕДЕЛИНА ПЕНЧЕВА

РУЖА ЗАГОРСКА:
Бъдете рационални, а не емоционални

#Успелите

ВИКТОРИЯ
КУНЕВА

В това издание
на рубриката ви
срещаме
с Ружа Загорска.
Тя е номинирана в
категориите „Лидер
на PR екип“
и „Професионалист
по медийни връзки“
за Platinum PR Awards
2022, организирани
от PR News

Завършили сте специалност „Финанси“ в
нашия университет. Как се пренесохте в света
на комуникациите?
– Още докато учех „Финанси“, ме загложди
мисълта, че маркетингът ми е интересен. По
мое време го нямаше в специалността, но имахме
възможност да записваме допълнителни дисциплини от други специалности. Така изкарах курс
по маркетинг.
При дипломирането си реших да съчетая двете
неща в дипломната си работа на тема „Маркетингови анализ и стратегия на търговска банка“.
Това беше леко еретично по онова време, защото
завърших през 1997 г. Тогава ми хрумна, че маркетингът е по-многопрофилен и повече интонира
на моя натюрел.
След като завърших, започнах да работя в
банка. През първите години от опита ми там се
занимавах с международни отношения, валутни
преводи, кредити, карти. Още тогава у мен се
зароди идеята, че тези услуги не се предлагат на
пазара по най-добрия начин.
Реших, че трябва да се пренасоча в друга сфера
и да дам шанс на маркетинга, който така ме
беше впечатлил. Впоследствие отидох към PR и
комуникации, но това е животът. Човек пробва
различни неща, за да намери къде се чувства найдобре, къде е себе си.
Този опит ми носи много позитиви в работата.
Разбирам сектори като финанси и информационни технологии. От друга страна, разбирам и
оперативната работа много по-добре – прилагам
всякакви инструменти, които съм научила по
време на обучението си. Смятам, че това е уникално предимство пред останалите ми колеги.
Номинирана сте в две категории за тазгодишното издание на световни комуникационни
награди. Каква е рецептата за вашия успех?
– Тя е много комплексна. Имам възможността
да реализирам такива кампании, които могат да
се отличат и да бъдат припознати на световно
ниво. На първо място, благодаря на клиентите,
които ми се доверяват. На второ – на екипа ми.
Когато трябва да дам индивидуален съвет за

стратегията ни трябва да е подчинена не на нашите чувства, а на техните. Трябва да разберем
кои са те и да направим така, че продуктът ни
да се купува.

Ружа Загорска е завършила бакалавърска степен
по финанси в УНСС. От 2015 г. насам тя е
управляващ партньор в комуникационна агенция
SiteMedia.

успех, винаги казвам: „Подхождайте рационално,
а не емоционално.“ В работата ни има кампании,
които звучат страхотно, хората ги харесват и
разпознават и те печелят награди. Но не бива да
забравяме, че целта на усилията ни е да продаваме
продукти и услуги. Много често се изпуска фокусът – това, което целим с нашата кампания.
Тя може да е много catchy и хората да си казват:
„Виж колко хубаво са го измислили!“, но в края
на деня въобще да не помнят за кой продукт е
ставало въпрос.
Трябва да сме наясно какво целим от самото
начало. Това е труден момент във всеки бизнес – да
се определят целите, какво искаме да постигнем.
Много е хубаво да рекламираме най-иновативния
продукт, но това не може да е цел. Целта е да
реализираме продажби. Това е ключът към успеха
– да не губим целта от фокус.
Мотивацията на даден потребител да купи
определен продукт е емоционална, той не подхожда рационално. Много малко хора купуват това,
от което имат нужда, на цената, която могат
да си позволят, и нищо повече. Потребителите
подхождат емоционално, когато пазаруват, но

С какво университетът е допринесъл към
успеха ви?
– Две са нещата, които са много важни, и
можеш да получиш от висшето образование.
На първо място, алгоритмите, по които да си
намираш нужната информация в съответната
сфера. Когато ти е даден терминологичен инструментариум, основните постулати са ти
ясни – терминологията, какъв е смисълът на даден
инструмент и откъде да си набавиш информация.
Когато започнах в банката, ми казаха: „Завършила
си банково дело, на теб поне термините няма
нужда да ти се обясняват.“
На второ място, висшето образование ти дава
среда. С това визирам не само преподавателите,
а и колегите. Моите в момента са на управленски
постове в голяма част от банките и финансовите
институции в България. Аз имам близък контакт
с тях. Това е средата, в която работя – хората, с
които съм учила. Най-ценното са контактите,
средата и алгоритмите.
Какво послание ще отправите към студентите на УНСС?
– Да вземат максимума от образованието си и
да не чакат нищо наготово. Трябва да се опитват
сами да намират нещата, които тепърва ще
бъдат модерни. Не трябва да спират да учат.
Икономическите специалности създават модел
на мислене, който ще им помогне във всяко естество, в което решат да се развиват, било то
собствен бизнес или средни, а след това и високи
мениджърски позиции в големи корпорации. Студентите не трябва да спират дотук, защото
това не е достатъчно. Оттук нататък всеки
ден им предстои да продължават да се развиват,
защото съвременният свят не спира да го прави.
Ако останем само с това, което сме придобили в
университета, ще имаме хубава основа, но светът става все по-динамичен.
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АНКЕТА:

ДА ПОМАГАШ НА ДРУГИТЕ
Ситуацията
с наводненията
в Карловско ни
показа, че всеки
един от нас може
да помогне
на бедстващите,
стига само да
поиска.
По този повод ви
питаме каква е
нагласата ви към
доброволческите
инициативи,
как може да ви
спечели една
неправителствена
организация и какво
е състоянието
на гражданската
активност у нас.
Отговарят ни
второкурсничката
от специалност
„Международни
отношения“
Гергана Стоянова,
Дамян Димитров,
който е в четвърти
курс, специалност
„Интелектуална
собственост
и бизнес“,
и четвъртокурсничката
от специалност
„Маркетинг“
Теодора Маринова.

Гергана Стоянова: От малка вземам участие предимно в музикални концерти, част от доброволчески инициативи.
Дамян Димитров: Участвал съм в различни видове доброволчески инициативи – от дебатьорски обучения и състезания до
дейности на Българския Червен кръст. Най-продуктивно от
всички беше членството ми в АИЕСЕК, защото ми помогна да
си намеря работа в сферата на човешките ресурси.
Теодора Маринова: Досега не съм участвала в доброволчески
инициативи, но имам желание да го направя в бъдеще. Бих се
включила в такива, с които да помагам на хората.

Намирате ли ги за полезни за личностното
и професионалното развитие?
Г. С.: Вземайки участие в подобен тип инициативи, освен че
развиваме много положителни качества у нас самите, се срещаме
с доста нови хора, които имат същите цели и интереси.
Д. Д.: Всяка инициатива, в която съм участвал, ми е помогнала
по един или друг начин с оформянето на характера ми. БЧК ме
научи на полезни умения за първа долекарска помощ, което би
ми било полезно в критични ситуации. Членството ми в АИЕСЕК ми помогна да развия цял набор от професионални умения
в сферата на продажбите, маркетинга и човешките ресурси,
които работодателите ценят в днешно време.
Т. М.: Да, намирам ги за полезни. Когато някой помага безвъзмездно, той получава удовлетворение от това. Чрез такъв тип
помощ се развива емпатията у човек.

Какви условия на труд трябва да предлага една
неправителствена организация, за да ви
привлече като доброволец?

1
2

Г. С.: Едно от най-важните условия е гъвкавост, за да може да
се съчетава полезното с приятното и да не пречи на останалите
занимания на доброволеца.
Д. Д.: За мен беше важна средата във всяка една неправителствена организация, в която бях член. Фокус винаги ми е било
това всеки да бъде приет независимо от пол, раса и други демографски характеристики. Комбинацията между това всеки да
бъде мотивиран да постигне най-доброто за себе си и да бъде
готов да помогне на останалите създава среда, в която развитието е най-големият приоритет.
Т. М.: Финансите не трябва да бъдат най-важни за една неправителствена организация. Те са важни, но много по-важно е
отношението, с което се подхожда към всички членове.

Напоследък наблюдава ли се ръст
в гражданската активност в България?
Г. С.: Определено. Като бивш заместник-председател на младежка организация мога да кажа, че в редица градове в страната
се организират форуми, които са полезни за гражданското
общество.
Д. Д.: Според мен се наблюдава голям ръст. Днес много млади
хора разбират позитивите от доброволческите и благотворителните инициативи. Вярвам, че всеки от нас има добро
сърце и единственото, което ни трябва, е възможността да го
покажем. В днешно време има много възможности за студенти
не само да помогнат на останалите, а и да подобрят себе си.
Т. М.: През последните години можем да видим в медиите
повишаване на активността. Пример за това са наводнените
села в Карловско. Хората се обединяват в такива ситуации.

Трябва ли да има законодателна инициатива
за подпомагане на доброволческите
формирования?

1. Гергана Стоянова
е била заместникпредседател на младежка
организация.
2. Дамян Димитров
придобива ценни
професионални умения
като доброволец.
3. Теодора Маринова не е
участвала в доброволчески
инициативи досега, но
желае да го направи.

Участвали ли сте в доброволчески
инициативи?

3

Г. С.: Да, би било хубаво за всички тези организации да има законодателство, което да ги развива и защитава. Ще подпомогне
и тяхното разпространяване.
Д. Д.: Смятам, че подобна инициатива би подпомогнала неправителствените организации, които бяха засегнати от пандемията. Много от тях не оцеляха, а други все още се възстановяват
и се опитват „да си стъпят на краката“.
Т. М.: Не мисля, че трябва да има законодателна инициатива.
Доброволчеството не трябва да бъде обвързано с нищо подобно.
Винаги е имало и ще има хора, които ще се занимават с това.
Всеки, който иска, може да помогне, без да се чувства длъжен,
че трябва да го направи.
ЙОАНА ВЕЛИКОВА
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От плажа – в залата
Обзор на постиженията ни през лятната ваканция

Началото винаги е страшно и трудно, защото е непознато. Спортът в нашия университет обаче стартира
още преди започването на новата учебна година.

Титла и няколко призови места
Спортните изяви на УНСС отбелязаха началото
си още в края на лятото с участие в няколко събития. За втора поредна година наши преподаватели
се включиха във Форума на спортните педагози,
организиран от Софийския университет. На него
присъстваха доц. д-р Иван Стоилов, ръководител на
катедра „Физическо възпитание и спорт“, ст. преп.
д-р Екатерина Тошева, ст. преп. д-р Петър Иванов,
ст. преп. д-р Милена Игнатова и преп. д-р Мирослав
Шишков. Те спечелиха една титла и няколко призови
места от състезанията по бридж, белот, тенис и
плажен тенис.
Тази година в Летните университетски спортни
игри в Кранево участваха 13 университета от цялата
страна, а нашите студенти заеха шестото място в
крайното класиране. Шампионската титла в плажния
волейбол беше връчена на четвъртокурсниците Димитър Механджийски и Радостин Райков. На финала
двамата победиха с 2:0 гейма двойката на Шуменския
университет. Волейболистите ни обраха овациите
на публиката. Те демонстрираха отлични умения и
в надпреварата в плажния тенис, където също бяха
наградени, този път с бронзови медали.
Друго мероприятие, в което УНСС взе участие, е
Летният университет в Китен. Това е инициатива
на Националното представителство на студентските съвети, която се провежда вече от двайсет
години и позволява на студенти от цялата страна
да участват в спортни състезания. Доц. Стоилов
отправи благодарности към председателя и членовете на Студентския съвет за тази възможност за
младите спортисти да си премерят силите.

Обратно в настоящето
Спортът не може да се състои по план, но за да се случи, трябва да бъде планиран. Пред „Вестник на УНСС“
ръководителят на катедра ФВС доц. Иван Стоилов
сподели, че предстоят различни предизвикателства за
новата състезателна година. „Очакваме надпреварите
в отделните дисциплини от календара на Асоциацията за университетски спорт „Академик“, както и
участието на отборите ни по футзал и баскетбол –
жени, в националните първенства към съответните
федерации“, разказа той.

Димитър Механджийски (вдясно): „Щастлив съм, че с партньора
ми Радостин Райков успяхме да завоюваме първото място с
екипа на УНСС и най-вече да зарадваме нашия треньор Петър
Иванов.“

Радостин Райков (вляво): „Игрите в Кранево са страхотно
преживяване, на което можеш да покажеш своите умения в
спорта и да натрупаш нови приятелства, което е по-ценно
дори и от титлата.“

В плановете присъства и Спортният турнир на
УНСС – дългогодишна съвместна инициатива на катедра ФВС и Студентския съвет. А през декември
предстои да бъде проведен Спортният празник на
катедрата, който през последните години не се честваше заради епидемиологичната обстановка.
Нашият университет участва във всички състезания от календара на АУС „Академик“ – както в
колективните, така и в индивидуалните спортове.
По думите на доц. Стоилов традиционно успехи се
наблюдават в дисциплините волейбол, баскетбол,
баскетбол 3х3, плуване, лека атлетика и футзал. „Но,
разбира се, всички наши участници винаги се стремят
към призовите класирания“, добави той.
Целите на спортната ни катедра са да поддържа
високо ниво на постиженията, както досега, и да създава поводи за сближаване на студентите. Ето защо се
планира церемонията „Бал на спортиста“. Това е съвместна инициатива със Студентския съвет. Оттам
се надяват тя да стане традиционно събитие. На него
най-успешните ни спортисти получават признание
от ръководството и академичната общност.

Последиците
от дигиталното обучение
Ръководителят на катедра ФВС споделя, че искрено се
надява онлайн обучението да остане само лош спомен.
Според него спортните занимания на студентите и
тренировките на представителните отбори страдат
изключително много от него. При все това преподавателите вече имат опит и са подготвили презентации
с любопитни факти, ако отново се наложи такава
мярка. Що се касае до отборите обаче, доц. Стоилов
подчертава, че е много важно да не се прекратява тренировъчният процес дори и в усложнена епидемиологична
обстановка. „Защото това е пагубно за поддържането
на спортна форма“, смята той. Друго голямо препятствие е това, че голяма част от студентите са от провинцията. Те се прибират по родните си места, а това
нарушава цялостния учебно-тренировъчен процес.
По случай новата учебна година доц. Стоилов пожелава здраве на спортистите ни и на техните треньори.
Той очаква от тях да бъдат мотивирани за нови успехи
и да не спират да надграждат себе си.
НЕДЕЛИНА ПЕНЧЕВА

За шаха с любов

Нашите студенти обраха първите места в онлайн турнира на ENGAGE.EU

Четвъртокурсникът Петър Тодоров се пребори за първото място в оспорвания турнир
по шахмат на ENGAGE.EU.

П

рез май се проведе второто издание на ENGAGE.EU Speed Chess
Tournament. В него състезателите от УНСС постигнаха пълен успех.
Те се наредиха на първите шест места
в индивидуалното класиране и спечелиха отборната надпревара.
Победител в състезанието стана
четвъртокурсникът от специалност

„Финансов мениджмънт“ Петър Тодоров. Пред „Вестник на УНСС“ той
сподели, че се е изправил пред много
добри състезатели и играта е била
оспорвана. „Това, което ми помогна
да спечеля, е бързата контрола. Причината е, че към днешна дата играя
повече блиц шах основно в интернет“,
разказа той. Според него инициативата на ENGAGE.EU за популяризиране
на шахмата сред студентите е отлична. Надява се тя да продължи да
се развива, като се провеждат още
много подобни турнири.
Първата среща на студента с шахмата е, когато е едва във втори клас
и започва да посещава такива занимания в училище. След като виждат

интереса на сина си, родителите му
го записват в местния клуб „Бургас
64“. Там той бързо научава тънкостите на играта благодарение на
треньора си Живко Жеков и започва
да участва в различни състезания.
По неговите думи тогава шахматът
е доста популярен в страната ни,
понеже световни шампиони са двама
българи – Веселин Топалов при мъжете
и Антоанета Стефанова при жените.
Това, което шампионът ни харесва в
този спорт, е, че му дава възможност
да играе дълги години на любителско
ниво. Той планира да участва в още
много състезания в бъдеще. „Не мисля да спирам да играя и се надявам
в България да се организират все

по-интересни турнири“, убедено казва
студентът.
Петър Тодоров печели ENGAGE.EU
Speed Chess Tournament с 8/9 възможни точки. На второ място се класира
Николай Бошнаков. Той постига същия
резултат, но губи личната си среща
с Петър. Третото място отива при
Костадин Вачев с 6/9 точки. Четвъртото заема Марио Мирославов, който
има същия резултат, но по-лош допълнителен показател от Костадин.
Петото е за Кристиян Славейков с
5,5/9 точки, а шести е Антон Славейков отново със същия резултат като
Кристиян, но с по-лош допълнителен
показател от него.

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА
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Учебници на един клик разстояние
„Бързо и лесно“ e най-честият коментар от началото на лятото до сега
при употреба на новопридобитата
станция за самообслужване в библиотеката. От сектор „Заемна служба“
прогнозират, че дългите опашки от
посетители ще останат само неприятен спомен. Студенти ни споделят
мнението си за Bibliotheca SelfCheck.

време служител взема насъбралите се книги, след
което ги поставя в машина за стерилизиране и ги
връща обратно по рафтовете“, обяснява началникът на сектор „Заемна служба“.

Мнения
По-голямата част от запитаните на място
студенти казват, че подкрепят такива иновации
не само в библиотеката, а и в целия университет.
За тях е важно да получават „максимално много за
максимално малко време“.
„Благодарен съм, че се правят подобрения в средата, така че да ни е по-удобно. Винаги съм мечтал да
уча в университет като от филмите – с машини и
дигитализация. Виждам, че сме на път да го постигнем – споделя второкурсникът Методи. – Очаквах
системата да прави грешки и да не е толкова успешна. Не сме свикнали да работим така, но интересът
ни подтиква да опитаме“, признава друг студент.
Първокурсникът Костадин обаче заявява, че предпочита да отиде на някое от гишетата, вместо да
ползва машината. Той смята, че служителите вършат по-добра работа. Но някои от студентите,
споделящи неговото мнение, признаха, че все пак
обмислят да изпробват новата технология.

Предимствата
на технологията
По думите на началника на сектор „Заемна
служба“ Марияна Матейна основната полза от
станцията за посетителите и служителите
на библиотеката е повечето свършена работа
за по-кратко време. „Цяло лято наблюдаваме
връщане на по-голямата част от книгите чрез
машината“, уверява тя. А студенти разказват,
че преди нерядко са чакали на дълги опашки пред
входа на помещението. Така че по този показател
станцията удовлетворява и двете страни.

Наръчник за употреба
За да заемете литература чрез станцията,
трябва да притежавате читателска карта. Такава
може да си извадите на някое от гишетата. При
връщане не ви е необходим документ. „Просто
последвайте стъпките на екрана“, съветват служителите в библиотеката. Бонус функция е, че
можете да проверите кои книги държите у себе си.
В случай че сте пропуснали срока си за връщане,
няма да можете да ползвате станцията, а ще
трябва да се обърнете към служител. Марияна Матейна препоръчва на тези, които ползват машината, да пазят бележките, които тя им издава, за
да могат по-късно да проверят кои книги са взели.
Ръководството на библиотеката е осигурило
инструкции, които стоят пред очите на всеки
желаещ да се самообслужи. Ако все пак възникнат
затруднения, служителите са на разположение да
съдействат.

РЕДАКЦИОННО
КАРЕ

Възможни подобрения

Вземането и връщането на книги стана по-бързо
от всякога с Bibliotheca SelfCheck.

Човек или машина?
Направена през последните няколко месеца анкета показва, че близо половината от посетителите
(49%) използват станцията за самообслужване.
„Студентите започват да вярват повече на технологията“, забелязва Марияна Матейна. Когато
случаят не е такъв, отиват на гише. Служителите
не спират да работят въпреки новата придобивка.
Състоянието на върнатата литература продължава да се проверява ръчно. „През определено

В бъдеще ръководството на библиотеката ще
работи в посока студентските карти да станат
основният документ за вземане и връщане на литература. Друг план е софтуерът да изпълнява
допълнителни функции, като например справка
на наличните книги.
Подобни нововъведения поставят въпроса дали
в бъдеще ще отпадне нуждата от библиотекари.
„На този етап смятам, че не защото все още има
студенти, които идват при нас“ отговаря Марияна Матейна. Според анкетата на сектор „Заемна
служба“ засега има равен брой „за“ и „против“.
Въпреки това ръководството на библиотеката
разчита, че с времето станцията ще стане предпочитаният от читателите метод за вземане и
връщане на книги.
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