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ПО ТЕТРАДКИТЕ 
ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ!

8 СЪВЕТА  КЪМ РОДИТЕЛИ И ПЪРВОЛАЦИ

ПОПЪЛВАТ 
ПОСЛЕДНИ МЕСТА  

В УНИВЕРСИТЕТИТЕ

Как да си купиш 
всички учебници за 
30 лв., ако единият 
струва 24?



ПО ТЕТРАДКИТЕ  
ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ!

Училището иска от всички 
приблизително едни и същи 
неща - учене, спазване на пра-
вилата, уважение. Всеки обаче 
може да го прави със собствен 
стил, като не се отказва и от 
своя характер. А той може 
да бъде заявен освен с поведе-
нието и облеклото (ако няма 
задължителна униформа), и с 
избора как да изглеждат посо-
бията на ученика.

Рафтовете в книжните борси вече 
са дълги по 5-6 метра и изобилстват 
от различни решения за визията на 
тетрадки и ученически джунджурии. 
Добре е родителят да не купува всич-
ко сам и да го носи наготово у дома, а 
ученикът също да участва в избора. 
Така ще е съпричастен с подготов-
ката и ще поеме своя дял от отго-
ворности. Освен това има шанса да 
си избере какво му пасва най-много.
Всички производители това 
лято предлагат нов дизайн, 
дори и да се приближават 
към стилистиката от пре-
дишни години, казват от 
книжна борса "Пегас". 

На пазара има пособия на наши про-
изводители, китайски, сръбски... Как-
во да изберем?Това, което изразява 
най-добре индивидуалността на де-
тето.

ЕКШЪН ГЕРОЙ
Винаги е имало тетрадки с под-

чертано момчешки сюжети на ко-
рицата. Тази година обаче в книжар-
ниците е и съвсем нова линия. Върху 
качествената корица е постигната 

съвсем луксозна визия, въпреки че го-
ворим за мотори, милитъри сюжети, 
летящи скейтове или летателни 
апарати.

РЕТРО И ВИНТИДЖ
Друга серия на "Black and White" - 

"Roaring 20’s", обръща гръб на днеш-
ното време и връща носталгията 
по семплата елегантност на 20-те 
- роклите робсак, прическите с лим-
би и дългите перлени огърлици. Дами 
като от приемите на Великия Гет-
сби красят кориците. 

Има и винтидж визия с характерни-
те малки старинни орнаменти, кра-
сили вещите в миналото, преди да 
започне да ги бълва конвейерът.

БЛЕСТЯЩО МОМИЧЕ
Дали този стил е от детската стая 

на Барби, или напомня на майките за 
годините на диското, когато пак всич-
ко беше розово и блестеше - на който 
както му харесва! И тази година от 
рафта не са детронирани брокате-
ните тетрадки от серията "Shine" - в 
сребро, злато, цикламено и електрико-
восиньо, с много, много блясък.

НАЗАД КЪМ 
 ПРИРОДАТА

Това е изборът за тези, които 
предпочитат гората пред мола, поне 
веднъж са пробвали да посадят нещо 
(или биха го сторили) и изобщо им се 
живее по-естествено, а не толкова 
"градско". След като преди години за 
еконатури бяха пуснати тетрадки 
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от рециклирана хартия, и сега на 
пазара има избор за тях. Серията 
"Nature" е с PVC корица, върху която 
съблазняват различни плодове - ябъл-
ка, банан, портокал.

ЗА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА:  
НАШАТА БЪЛГАРИЯ

Хей, пътешественици, ако сте оби-
колили вече забележителностите 
от тази серия, която е хит вече ня-
колко години, това лято тя предлага 
съвсем нов подбор от места. На ко-
рицата са "камилите" от крепост-
ните стени на Аугуста, а на гърба 
има подробен разказ за историята 
на Хисаря - къде се намира, какви 
имена е имало населеното място, 
с какво е интересно като археоло-
гия, история, култура. Карта показва 
местоположението, а две "пощенски 
марки" - още два изгледа.

Така е организирано описанието на 
всички други обекти от серията "На-
шата България". 

Пловдив присъства с Античния 
театър, Несебър - с мелницата. На 
кориците са още: най-малкият град 
след Мелник - Маджарово, водопадът 
Странджа, селата Чавдар и Ситово. 
В подбора са включени още национал-
ната архитектурна легенда - село 
Ковачевица, в Западните Родопи, и 
единственият град, който предста-
влява етнографски комплекс на целия 
Балкански полуостров - Етъра.

...И СВЕТОВНИТЕ  
МЕТРОПОЛИСИ

С нови обекти са и 
тетрадките, които 
представят све-
товни забележител-
ности и най-прочу-

тите градове. Този път "Metropolis 
collection" идва от сръбски произво-
дители - с неонови елементи в из-
гледите от Ню Йорк до Дубай, които 
придават 3D ефект.

СДЪРЖАНО И СТИЛНО

Има вариант и за тези, които не 
си падат по крайностите, а предпо-
читат сдържания стил и класиката 
в модерния прочит на съвременния 
графичен дизайн. За такива натури 
е новият хит, който се появява тази 
година - в пастелни тонове със сем-
пли геометрични визуални решения. 
Друг вариант е дизайн, който залага 
само на 2-3 цвята - черно и графит. 
Семпло, изчистено, обрано. Всичко 
казва: не гледай външния блясък, пог-
ледни същността ми!

Снимки от Наташа Манева
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Колко струва да си шик

УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПОСОБИЯ  
ПОСКЪПНАХА С 10-15%

Малък формат
 � В книжна борса „Пегас“ тетрадките за 

първолаци тръгват от 25 ст. за вестни-
карска хартия и стигат до 50 ст. за оф-
сет, 20 листа.

 � За 40 листа порядъкът е 60-80 ст. за те-
традка, а за 60 листа - между 90 ст. и 1,40 
лв. за брокатените.

 � За твърди корици искат от 3,60 лв. за бъл-
гарските до 5,40 лв. за тетрадките от 200 
листа от сръбската поредица с метропо-
лисите.

Голям 
формат

 � Цената за 40 листа тръгва 
от 75 ст. за вестникарска 
хартия, минава през 1,05 лв. за 
60 листа и стига 1,30 лв. за 80 
листа.

 � При офсета цените са съответ-
но 1,10 лв., 1,50-2,10 лв., 2-2,50 лв.

 � Вестникарска хартия със спирала из-
лиза лев и 60 за 80 листа, а офсет - от 
2,20 до 3,90 лв. за бройка.

 � Тази година има и нова разновидност - го-
лям формат със 100 листа. Шитата е 2,50 
лв., а със спирала - 2,90 лв.

Докато търговците отчитат 10-15% поскъпване на 
ученическите пособия, някои успяха да заредят тетрадки на 
старите цени, преди и там да мине вълната на увеличение, 
която вече заля всички стоки на пазара.
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ВЕНЕЛИН ЙОРДАНОВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК АД
Образователният комплекс на Пловдив Тех Парк АД обучава специалистите на бъдещето

Иновативни специалности, 
висококвалифицирани 
преподаватели и модерно 
оборудвана материална 
база - всичко необходимо 
за качествено обучение и 
успешна реализация! 

Г-н Йорданов, образователният 
комплекс на Пловдив Тех 
Парк АД включва Гимназия 
по информатика „Академик 
Благовест Сендов“ и Колеж по 
иновативни технологии, както и 
проект за висше училище. Kакви 
са мотивите за създаването им? 

Колежът, а и като цяло образовател-
ният комплекс на Пловдив Тех Парк 
АД, се стреми към развитие на наука-
та, както и изравняване със светов-
ните стандарти. 
За да се постигне това, ние залага-
ме на грижата към развитието на 
нашите възпитаници като личности 
и професионалисти в областта си, 
разполагаме с модерна техническа 
база, стремим се да въвеждаме по-
стоянно нови и иновативни методи 
и средства на обучение.

Разкажете малко повече 
за Колеж по иновативни 
технологии?

Колеж по иновативни технологии е с 
дългогодишни традиции в сферата 
на информатиката, а от миналата 
година разполага с 10 нови специал-
ности, като предлагаме най-тър-
сените и иновативни професии, 
или т. нар. „професии на бъдещето“.  
Сред тях са

„Компютърна анимация“, 
„Видео и филмов монтаж“, 
„Автоматизирани и роботизирани 

системи“, 
„Системно програмиране“, 
„Компютърни мрежи“ и други. 

Запазваме си традиционните спе-
циалности като „Графичен дизайн“ 
и сме единствените в областта, 
които предлагат обучение в специал-

ност „Интериорен дизайн“. 
Разполагаме с отличен преподава-
телски екип, състоящ се от големи 
имена в областта на информатика-
та като проф. Асен Конарев, профе-
сор Георги Тотков, професор Чавдар 
Дамянов и други, както и младши спе-
циалисти, които тепърва ще се до-
казват във времето. 

Отскоро имате и Гимназия по 
информатика…

Да, и сме много горди с нея. Гимназия 
по информатика „Академик Благо-
вест Сендов“ е най-бързоразвива-
щият се наш проект. Носи името на 
академик Благовест Сендов, идеолог 
и проводник на реформите в област- 
та на образованието. Един от учре-
дителите и почетен председател на 
Съвета на настоятелите на МВУИЕЛ 
„Махатма Ганди“ – Пловдив и патрон 
на Гимназията по информатика „Ака-
демик Благовест Сендов“  – Пловдив. 
Образованието в гимназията е дос-
та по-различно от това в другите 
училища, защото при нас препода-
ват ИТ специалисти, които посто-

янно следят новите тенденции в 
областта на програмирането и са 
с много широк спектър на инте-
реси. Тази година най-записваната 
специалност е „Приложно програ-
миране“, а от следващата учебна 
година сме заложили на „Графичен 
дизайн“ и “Електронна търговия”. В 
Пловдив Тех Парк АД учениците имат 
възможност да практикуват свои-
те професии - разполагаме с ИТ и 
маркетингов отдел, както и няколко 
платформи за електронна търговия. 

Как успявате да овладеете 
ситуацията в ковид 
обстановката?

С мисъл за бъдещето, воля и инат! 
Ковид се отрази на всички ни и едва 
ли скоро ще отшуми, така че бяхме 
изправени пред нови предизвикател-
ства с дистанционното обучение. 
Направихме нови платформи за обу-
чение, с нови методи на предаване на 
знанията, като основната ни мисъл 
е здравето на нашите възпитаници. 
Справяме се! 

Какво следва оттук нататък? 

Развиваме Гимназията и Колежа по плана, 
който сме изградили, като се стараем 
да осигурим висококачествено образо-
вание на световно ниво. Също така про-
дължаваме борбата с институциите за 
откриването на Международно висше 
училище по информатика и електронно 
лидерство “Махатма Ганди”, което да 
даде силен старт в професионалната 
реализация на нашите студенти в об-
ластта на информатиката и иноватив-
ните технологии. Мисията ни е бъдеще-
то на младите хора в България.
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 Специалност 
     Приложно програмиране 

Една от най-
перспективните сфери 
в XXI век несъмнено е 
програмирането. По 
време на обучението си 
учениците ще усвоят 
умения и знания относно 
създаване на уеб сайт, 
създаване на програмни 
продукти и използване на 
процедурни и обектно-
ориентирани езици за 
програмиране и др. В нея 
се обучават ученици от 
VIII до XII клас.

В Гимназия по информатика 
и компютърни науки “Ака-
демик Благовест Сендов” 
се стремим да подготвим 
бъдещите специалисти 
още в гимназиална възраст. 

 Нашата мисия

е учениците ни да 
започнат успешна 
кариера веднага след 
завършване на учебното 
заведение. 

 Наблягаме на  
     практическото обучение, 

за да дадем успешен 
професионален старт на 
всеки наш възпитаник. 

Колеж по иновативни технологии е образователна 
институция с доказан в годините опит в подготовката 
на кадри в областта на компютърните науки. С желание 
за развитие и поглед към бъдещето всяка година 
разширяваме професионалните направления, в които 
предоставяме обучения:

Контакти: Адрес: гр. Пловдив, ул. “Вълко Шопов” 14
www.collegeomega.com  www.gikn.eu

  Интериорен дизайн
  Филмов монтаж
  Компютърна 

 анимация
  Режисьор  

 кино и телевизия
  Графичен дизайн
  Видеомонтаж
  Автоматизирани и 

 роботизирани 
 системи

  Компютърни мрежи
  Репортер и водещ  

 на тв и радиопредаване
  Моден консултант
  Електронна търговия
  Организация на 

 охранителна дейност
  Организация на 

 аниматорска дейност
  Фитнес
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БУКЕТЪТ ЗА КЛАСНАТА:  
ЦВЕТЯ, НО НЕ СЪВСЕМ

Най-хубавото е, че то също 
може да участва в изработва-
нето. Тогава цветето за първия 
учебен ден не е традиционната 
формалност за 15 септември, а 
се превръща в личен емоциона-
лен жест. Забавно е, а и начин да 
правите нещо заедно с хлапето. 
Това пък гради доверие, сближава 
и е преживяване, което ще помни, 
когато се връща към спомена за 
тръгването на училище.

Колкото и стилен букет да изберете за класната, в пър-
вия учебен ден тя ще бъде затрупана от всякакви расте-
ния и аранжировки. Няма да го запомни, а кой знае и дали 
ще има къде веднага да го натопи.
Цвете, което не е съвсем цвете, обаче ще я изненада 
приятно, а и ще остане хубав личен спомен. Ето няколко 
нетрадиционни варианта, които могат да се намерят го-
тови, или да бъдат направени с подръчни средства у дома.

Лалета  
от плат

Изработени са от памучна тъ-
кан с весели шарки. Освен че са 
много ефектни, са идеален начин 
за рециклиране на парчета от 
умалелите детски рокли, ако си 
ги направим сами.

Онлайн и в артмагазинчетата в 
пловдивския кв.  „Капана“ се пред-
лагат и готови на цени от 4 до 6 
лв. за бройка според големината. 
Могат да се поръчат и букети 
от няколко стръка в една цвето-
ва гама с вариации на десена.

Сладко цвете  
с бонбон

Вместо стръкче от квартал-
ната цветарка, интересен вари-
ант е цветето с бонбон. Има ги в 
различни вариации - единично лале 
със сърцевина от „Фереро Роше „ 
или  „Линдор „, което е обгърнато в 
крепхартия. Може да го поръчате 
онлайн 4-5 дни преди първия учебен 
ден. Готови варианти могат да се 
намерят в интернет на цени от 
десетина лева нагоре. Изборът е 
от класическата роза до тема-
тични -  „Лятна усмивка „ и  „Розов 
сладкиш“.

Хубавото е, че пак може да си го 
направите сами - трябва само 
клечка за шишче, цветарска тел 
и крепхартия от магазините за 
артматериали. Инструкции стъп-
ка по стъпка пък предлага сайтът 
за сръчни майки и малчугани „Кроко-
так“.

Букет  
с моливи

Освен чудни детски рисунки, с 
цветните моливи може да се на-
прави и оригинален ученически бу-
кет.

Може да се използват съвсем 
нови, които със силикон да се за-
лепят плътно един до друг около 
всякакъв съд. Използвайте сряза-
на PVС бутилка, металната кутия 
от кафето или каквото още е 
останало непотребно из кухнята. 
На дъното се поставя напоена 
цветарска гъба, за да не увяхнат 
цветята. В този случай изберете 
с по-дълги дръжки.

Ако с моливчетата много е ри-
сувано и съвсем са окъсели, рабо-
та ще свърши и ниска консерв-
на кутийка, но тогава цветята 
трябва да са дребнички - напри-
мер малка кичеста хризантема, 
която може да пресадите в съда. 
Моливите могат да се налепят 
и направо върху пластмасовата 
саксия на цветето.

Ако това ви се струва сложно и 
трудоемко, импровизирайте, като 
боднете моливчета в почвата на 
саксиено растение. Може да се до-
бавят букви и цифри, изрязани от 
материали, които подготвачето 
е ползвало през лятото.
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На контролното - с пушка
ХИМИКАЛКИТЕ ВЕЧЕ МИРИШАТ НА 
ПЛОДОВЕ И СЕ ВЪРТЯТ КАТО СПИНЕРИ
Ако усетите, че някой 
ви е взел на мушка, не 
бързайте да звъните 
на 112! Новата 
глезотия от арсенала, 
който всяка година 
производителите 
пускат на пазара 
в навечерието на 
учебната година, е 
химикал-пушка.

Пластмасовото оръжие всъщност 
е капачката, която е по-голяма даже 
от самата писалка. Освен че си има 
стойка с крака, отгоре е вградено и 
фенерче. При това свети.

Колко това ще зарадва учителя 
пред дъската, е спорно, но ученици-
те с вкус към снайпера могат да из-
бират между няколко цвята - зелено, 
синьо, черно и металик. Цената е 3 
лв.

Добре помислете дали химикалка-
та ще е за писане или за разсейване 
в час, преди да купите и друга нова 
джаджа. Завършва с череп, който 
освен това се върти като спинер. 
Този вид струва 2,50 лв.

Друга новост при химикалките са 
ароматизираните. Всяка от тях 
е с дизайн с различен плод - банан, 
ябълка, малина. И ухае като тях. Це-
ната на това удоволствие е 1,70 лв. 
за бройка.

Има и с накрайник авокадо - за 2,50 
лв.

Новост в несесера на ученика тази 
есен е и гумата с форма на химикал. 
Триещата част е вътре като пъл-
нител, който се вади с натискане 
- на принципа на моливите-писалки. 
Едната е 2 лева, отделно 
могат да се купят пъл-
нители-гуми.

Линията пък е стана-
ла гимнастичка - може 
да се огъне до форма-
та на гривна, като така 
няма да се счупи, ако нещо 
я притисне в раницата. 
Цената на 20-сантиметро-
вата е 2 лева, има избор на 
цветове.

Дизайнът все повече на-
стъпва към най-скучните 
ученически пособия - вече има 
космическа серия чертожни 
инструменти. Комплектът 
съдържа линия, два триъгъл-
ника, транспортир - всички в 
тематичната линия, и заедно 
струват десетина лева.

Модата в комплектите моливи 

и флумастери също повелява 
вече общ сюжет, който „прес-
кача“ и при гумите и острилки-

те. Има варианти с чудовища, 
серия металик или в пастелна-
та гама.

Цените на моливите за стан-
дарта от 12 цвята тръгват от 
2,90 лв. и за по-добрите марки 
стигат 19 лв. - за 24 цвята, а 
има и по 48.

Флумастерите започват от 
2,50 за комплекта от 12, а за 30 
цвята цената е 8 лв. 

При боичките диапазонът 
е 1,60-8,40 лв. - според набора 
цветове и марката.

Снимки от Наташа Манева
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1 Откриването на учебната година за 
детето ще бъде най-вълнуващият ден 
поне за следващите четири години, за 
това:

� не закъснявайте, покажете на детето, че точност-
та е важна;
� изберете му специални дрехи - научете го, че облек-

лото е отношение, добро отношение;
� разкажете му за училището, покажете му училище-

то, учителите и му създайте много позитивна нагласа;
� направете си снимки на входа, защото след това 

детето ще заеме своето място сред другите деца, а и 
това може да се превърне в чудесна традиция.

2Учебниците за първи клас не се връщат 
в края на учебната година, но е важно 
детето ви да се научи на отговорност и 
грижа към тях, за това:

� поставете им подвързии, най-добре такива, които 
се залепват за учебниците, или ги облечете с картон;
� пригответе, надпишете учебниците и тетрадките 

заедно с първолака, така ще избегнете търсенето или 
връщането на случайно взети от някое дете;

3 В първи клас децата пишат в 
тетрадки с големи квадратчета и в 
тетрадки с тесни и широки редове. 

�  Учителят ще ви каже колко ще са му необ-
ходими за учебната работа, но ако искате да избегнете 
напрежението, имайте винаги резервни тетрадки, го-
тови да влязат в употреба.

4 През цялата година децата 
ще пишат с молив.

Химикалки няма да им трябват, за-
това не ги карайте да пишат с тях, 

по-добре се опитайте да ги научите сами да 
подострят моливите си.

8 СЪВЕТА КЪМ 
родители и 
първолаци

Познавате го. Често го показват по 
телевизията. Директор на столично 
средно училище. И председател на Съюза 
на работодателите в системата на 
народната просвета. Бивш зам.-министър 
на образованието, когато се ковеше 
новият Закон за предучилищно и училищно 
образование. Ето какво според Деян 
Стаматов трябва да знаят родителите 
на бъдещите първокласници. 
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СЪВЕТА КЪМ 
родители и 
първолаци

5 Няма никакъв шанс детето ви да 
опази всички моливи, флумастери, 
които сте му приготвили грижливо
�  не купувайте скъпи, но и не забравяйте, че за 

часовете всеки ден ще са му нужни лепило и ножичка, за-
това към резервните тетрадки може да добавите и тях.

6 Детето ви със сигурност ще 
предпочете раница с любим герой.

Освен да е красива, най-важното е тя да бъде 
лека, удобна, с няколко прегради, за да може всяко 

нещо да има свое място. 
�  Не отлагайте да го научите самичко да 

подрежда чантата си, така то ще стане от-
говорен и организиран човек. 
�  В класните стаи има шкафчета за вся-

ко дете - личното пространство в голямата 
магия, наречена УЧИЛИЩЕ.

7 Оставете телефоните вкъщи, както 
и притесненията. 
�  Класната стая е най-безопасното място за 
вашето дете, в нея учителят е и родител. Нека 

детето ви расте сред книги, приятели и игри. Сред лю-
бимите учители.

8 И най-важното - първи клас е 
времето, в което детето ви ще 
формира своето отношение към 
знанието. 

�  Бъдете подкрепящи - към детето си, но и към учи-
теля, към училището, защото те заедно са пътят към 
неговия успех. 
�  Бъдете до него - всеки ден, всяка вечер. И не забра-
вяйте - УЧИТЕЛЯТ е новият герой на детето ви.
�  Вслушвайте се в него.

И с вас е било така. Просто сте пораснали. Каквато 
и промяна да има в живота ни, училището е започвало 
така. Ще започне и тази година по този мил начин. С 
обич, отношение и вяра в доброто!
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Докато учениците все още се наслаждават на дългите и безгрижни 
летни дни, родителите започват да се оглеждат за нови находки 
за оборудване на детската стая. Трескавата подготовка за новата 
учебна година носи със себе си куп главоболия, за които е нужен 
верен помощник. Без значение от наличното пространство за 
ученика у дома, важно е да заложим на нещо качествено, което 
носи със себе си функционалност и в същото време уют. Списъкът 
с необходимите мебели и пособия е дълъг, а обикновено времето 
преди началото на учебната година се изнизва бързо. Ето защо 
интериорните дизайнери на ИКЕА идват на помощ с няколко 
полезни съвета:

Бюрото и столът са 
от първостепенна 
необходимост в 
ученическата стая
Знаете ли, че според Националния 
център по обществено здраве всяка 
година прогресивно се увеличава 
броят на учениците с придобити 
гръбначни изкривявания? Излишно 
е да казваме, че голяма част от 
тях са причинени от неудобен 
стол или неправилна стойка. Ето 
защо специалистите съветват да 
обръщаме внимание при подбора 
на мебелите за учениците у дома. 
Важно е да съобразим височината 
и ширината на бюрото и стола с 
възрастта и ръста на детето, за 
да бъде то здраво. ИКЕА предлага 
функционално решение за това – 
бюрата BEKANT се регулират така, че 
да паснат на всеки ръст и възраст. 

Количеството светлина  
е от значение

Добре е да знаем, че недостатъчната 
светлина при четене и писане е 
предпоставка за развиване на 
смущения в зрението. Ето защо 
е важно не само да изберем 
местоположение на ученическото 
бюро, но и да помислим за 
допълнителен източник на светлина. 
По този начин зрението на ученика 
няма да се претоварва и той ще 
прекарва по-пълноценно времето 
над учебниците. Лампите FORSA се 
отличават с качество и допринасят 
естетически към интериора на 
учебния кът. С изчистената си визия, 
те могат смело да бъдат вплетени и 
на други места в дома като служат 
вярно на всеки член от семейството. 

Да не забравим 
пъстротата 
Оказва се, че средата влияе пряко 
върху креативността и способността 
за учене. Цветовете са онзи 
елемент от интериора, който носи 
настроение и закачливост. А ако 

заложим на серията столове от 
ИКЕА ORFJALL, освен за комфорта, 
ще допринесем и за атмосферата с 
пъстри цветове и нотка закачливост 
в ежедневието. Подходящи са 
за всеки малък ученик, тръгнал 
смело по пътя на знанието. А за 
по-големите, ИКЕА предлага друго 
креативно решение – столовете 
LANGFJALL, които се отличават 
с изисканост и стил. И двете 
предложени серии са с регулируема 
височина, която да осигури 
правилна и стабилна стойка. 

Независимо от типа пространство, 
което искаме да обособим като 
кът за учене и творене на ученика, 
ИКЕА е винаги там – с различни 
идеи и решения. С нея мисията е 
възможна винаги, защото предлага 
всичко необходимо, премислено и 
сътворено от опитните ѝ експерти.

Да пренесем училището 
вкъщи – мисията възможна

*При покупка на избрани, налични артикули (в това число етажерки, библиотеки, плотове и крака за бюра, бюра, столове за бюра, работни лампи, чаши за път, контейнери 
за храна, часовници, раници и аксесоари за бюро), в магазини ИКЕА София и ИКЕА Варна, ИКЕА Центрове за поръчки Пловдив и Бургас, както и при направена поръчка от 
ИКЕА онлайн от 18.08 до 17.09.2021 г. може да получите до 25% отстъпка на закупените гореизброени промоционални артикули. Пълна информация в магазини ИКЕА София, 
ИКЕА Варна, сектор „Обслужване на клиенти“, на касите в ИКЕА Центрове за поръчки Пловдив и Бургас и на www.IKEA.bg.

от 18 август до 
17 септември

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021

на избрани артикули*

Хайде на училище

52,40лв
69,90лв

JULES
детско столче
за бюро
292.077.12

-25%До

Домът означава много
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ОТ КРАЧОЛИТЕ НА ТАТКО
„Казват, че практически 
съм започнал от нищо, 
но не е така. Всички за-
почваме с наличното, а 
начинът, по който го из-
ползваме, прави нещата 
възможни“.

Ей така скромничи Хенри Форд, кога-
то размишлява за успеха. Какъв хубав 
урок за първия учебен ден на ученика!

Дали пък няма да го разбере по-добре, 
ако за начало заедно стъкмите от 
нищо нещо - пък да видим после какво 
ще добавят уроците, школите по ин-

тереси, проектите в училище... Ако 
научите детето да пести и използва 
ресурсите, включително по нетради-
ционен начин, да търси нова гледна 
точка, да е креативно и да влага личен 
труд, училището и университетът 
само ще добавят към тези базови уме-
ния каквото е нужно за бъдещата про-
фесия.

И защо да не започнем с крачолите 
от старите дънки на татко, вместо 
да купуваме скъпи ученически аксесо-
ари? Марковото може и да прави впе-
чатление, но го имат още поне няколко 
деца на семейства с възможности. 

А като направеното  
от мама - никой няма!

С други думи, дошло е време да на-
режете крачолите на онези стари 
дънки, на които всяка есен се търси 
място в гардероба - хем не се носят 
вече, понеже са по-стара мода, хем 
някак не върви човек да ги изхвърли.

Ето няколко предложения как да се 
превърнат в оригинални принадлеж-
ности за ученика.

За по-напреднали с шевна 
машина у дома е несесерът 
от стари дънки. Хастарът 

може да се скрои от стара риза, 
друга омаляла дреха или непотреб-
но парче плат. Трябват само цип и 
няколко детайла за разкош - шеви-
ца, копче, орнамент от филц.

За нея даже не трябва машина. С формичка за слад-
ки се изрязват два елемента от дънките, зашиват 
се по края на ръка и заготовката се обръща през 
малък срез, направен по средата. Сега от друг плат 
трябва да се изрежат с капачка от буркан няколко 
кръга, да се тропосат по края и във всеки да се сло-
жи малко памук, за да станат на топчета. Редят се 
като цвете върху основата, една фльонга в ъгъла и 

гайка от плата, по който е минал тегелът на крачо-
ла - ето хенд мейд аксесоар за раницата на ученич-
ката у дома!

Има още много идеи в Ютуб, например във видеата 
на MariaMancini и CreativeMamy.

Не забравяйте да включите хлапето. Иначе ще си 
останете само с рециклирането и язък за урока на 
Хенри Форд...

НЕСЕСЕР
От крачола става и чантичка за 

маските, които пак ще се носят в 
училище. По дължината налепете 
със силикон няколко джоба от дънки, 
после сгънете на 3 и вържете със 
сатенена лента. Допълнителната 
украса или дръжка е въпрос на лични 
предпочитания и майстролък.

ВИСУЛКА ЗА РАНИЦАТА
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Модерните 
професии днес

 032/63 33 50
www.pgoanamay.com

ПГО „Ана Май“ - Пловдив

ОРГАНАЙЗЕР ЗА ДРЕБОЛИИ
От разрязан от едната страна и разтворен 

крачол става чудна основа за съвсем нов ор-
ганайзер за бюрото в детската стая. Доста-
тъчно е върху него да се зашият, а може и да 
се залепят със силиконов пистолет джобове 
от различни чифтове панталони. Всеки после 
ще послужи за нещо - моливи, химикалки, слу-
шалки, телефон, всякакви детски  „съкровища“. 
Гайките на колана са подходящи окачалки.

Друг вариант е с парче от плата да се об-
вие къс картон. Отгоре се лепват със силикон 
обикновени дървени щипки за пране. И всяка 
от тях може да  „захапе „ бележка за проекта, 

който трябва да се предаде до края на сед-
мицата, снимка от ваканцията през лятото, 
даже ядосаното послание от мама:  „Разтреби 
си стаята!“.
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ПОПЪЛВАТ ПОСЛЕДНИ МЕСТА 
В УНИВЕРСИТЕТИТЕ
Допълнителният прием тази година е със 
съкратени срокове - висшите училища бързат 
да открият академичната година преди 
четвъртата вълна на ковид

Висши училища в Пловдив 
попълват последни 
незаети бройки в 
специалности от 

различни направления, основно 
в областта на хранителните 
технологии и инженерството. 
Допълнителният прием обаче 
тази година е ограничен от 
по-ранни срокове, като на 
повечето места дори изпревари 
поправките на държавните 
зрелостни изпити, които 
предстоят в края на август.

Вузовете бързат да приключат 
по-навреме приемната кампания, 
а някои - и да открият по-рано от 
обичайното академичната година. 
Стремежът е така да се изпрева-
ри четвъртата вълна от ковид и 
евентуално ново преминаване он-
лайн, като преди това се вземат 
присъствени лекции и поне част от 
практически упражнения.

Все пак до края на август, а на мес-
та и през септември, остават въз-

можности за кандидат-студенти, 
които още не са приети, а искат да 
следват. 

Университетът по 
хранителни технологии 

до септември ще приема кандида-
ти за останали незаети места от 
допълнителния прием. Има в много 
от специалностите, без туризъм и 
общото инженерство. 

В Техническия факултет 

има възможности и в специал-
ността „Автоматика, информа-
ционна и управляваща техника“, и в 
„Топлотехника“, и в „Машини и апара-
ти за хранително-вкусовата и би-
отехнологичната промишленост“. 
Който проявява интерес да следва 
в областта на хранителните тех-
нологии, е най-добре да отиде на 
място с диплома. Там ще получи ин-
формация за актуалната ситуация 
и къде са останали непопълнени 
места във всички специалности, по 

които обучава висшето училище. 
Има възможност да се подадат до-
кументи на място и записването да 
стане веднага.

УХТ 

е сред висшите училища, които 
се канят да започнат по-рано за-
нятия тази есен. Откриването на 
академичната година е насрочено 
за 12 септември, неделя, за да може 
от понеделник да се учи в стегнат 
ритъм. Обикновено университетът 
даваше старт в първата или вто-
рата седмица на октомври. 

 „Мислехме дали да 
изтеглим напред практиките. 
Разсъждавахме и как да 
активираме студентите да се 
ваксинират, но не можем да 
предложим стимули“,

 казва зам.-ректорът по учебна-
та дейност доц. Христо Спасов. Не 
може да се мисли ваксинираните 
да учат присъствено, а другите 
онлайн, защото преподавателите 
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биха се натоварили двойно, а и няма 
да има равнопоставеност. Затова 
засега планът е да се започне по-ра-
но с идеята да се спечели време пре-
ди нова вълна. 

 „Ситуацията е динамична 
и ще се съобразяваме с 
националните решения в 
контекста на пандемията, 
а ако имаме свобода - ще 
вземаме и локални“, 

обобщава доц. Спасов.
Най-рано студентите влизат в ау-

диториите в 

Аграрния университет 

- още на 30 август. Искаме да из-
преварим колкото е възможно ново 
превключване онлайн, обяснява рек-
торът проф. Христина Янчева. По 
новия график стартът на занятия-
та ще подрани с 2 седмици. Разчита 
се на това време - през септември 
и дори в началото на октомври да 
минат присъствено поне практи-

ческите занятия, дори и на някакъв 
етап да се наложи лекциите да ста-
нат пак от разстояние.

„Студентите това лято останаха 
с малка ваканция, защото 
бяха изместени и занятията 
от миналата академична 
година - чак до края на юли 
и началото на август. Но се 
съгласиха и решението бе взето 
на Академичен съвет, повече 
са недоволни от следването 
онлайн“, 

казва проф. Янчева. Така семестъ-
рът ще приключи още до 7 декември, 
а до Коледа - и сесията. През януари 
пък ще започнат задочниците.

Заради ранното откриване на ака-
демичната година допълнителният 
прием в Аграрния вече приключи - с 
попълване на останали единични 
бройки в специалности от направле-
нията „Растениевъдство“ и „Живот-
новъдство“, след като на последния 
етап от редовната кампания бяха 
заети 90% от бройките.

Пловдивският 
университет 

тази година обяви допълнителен 
прием в 48 специалности, но също 
даде кратки срокове, макар да се 
кани да открие академичната годи-
на по традиция в последната седми-
ца на септември.

Във филиала на 

Техническия университет 

допълнителният прием продължава 
до 18 септември.

Вече приключиха кампаниите в

Медицинския университет 
и АМТИИ „Проф. Асен 
Диамандиев“, 

където конкуренцията е голяма, 
местата бяха попълнени и по тра-
диция нямаше допълнителен прием. 
МУ дава старт традиционно на 15 
септември. АМТИИ се готви за от-
криване на Античния театър на 13 
септември.
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КАК ДА СИ КУПИШ ВСИЧКИ 
УЧЕБНИЦИ ЗА 30 ЛВ.,  
АКО ЕДИНИЯТ СТРУВА 24?

Целят набор от учебници 
за следващата година може 
да коства само 30 лева, 
макар че реалната му цена 
надхвърля стотачка. Номерът 
е миналогодишните да се 
предадат в борсите за учебници 
втора употреба. И пак от там 
да се купи каквото трябва за 
следващия клас.

Така например Борса за учебни-
ци-Пловдив изкупила целия миналого-
дишен комплект на осмокласничка за 
40 лева. Наборът по списъка за 9. клас 
излязъл 70 лева. На практика семей-
ството платило едва 30 лева, за да 
снабди гимназистката с учебници за 
догодина.

Йоана от ЕГ „Пловдив“ също ще е в 
9. клас наесен. Тази ще ѝ е втората 
година, откакто не получава без-
платните учебници, които държава-
та осигурява до 7. клас. Но едва сега 
открива 

удобството на системата 
„Предай нататък“. 

Миналото лято платила над 100 
лева за съвсем нови учебници за 8. 
клас. Сега обаче ги предоставила на 
половин цена на приятелка, на която 
ѝ предстои да е осмокласничка. А от 
бъдеща десетокласничка взела пак 
втора ръка за 9. клас. Така с вътреш-
ноучилищен „обмен“ подготовката е 
напът да приключи. От борсата Йо-
ана купила само учебник по физика, 
който ѝ липсва.

Честа практика е, когато прода-
ват на старо, ученици да си запаз-
ват учебници по предмети, които са 

им важни и с които например смятат 
да кандидатстват.

Приятелката на Йоана - Зара, се 
снабдява с учебници на старо още 
от 8. клас. Двете се надяват само 
на присъствена година. Миналата 
наблягали основно на английския и 
онлайн никак не било лесно, а сега за-
почват и часовете по немски, и раз-
казвателните предмети, които ще 
учат на английски. Ако не сме в клас, 
ще е трудно, а на този етап вече не 
могат да се допускат пропуски, каз-
ват съученичките.

Онлайн обучението оказа и 
още един неочакван ефект  - 
леко оскъпи учебниците 
втора ръка. 

Причината е, че като са ползвани 
електронните по време на месеци-
те в режим обучение от разстояние 
в електронна среда, книжните са 
разгръщани по-малко. Това ги прави 

по-запазени, а от състоянието за-
висят и изкупните цени. В Борса за 
учебници- Пловдив вземат стари-
те на цена 30-40% от коричната. А 
продават на 60-70% от записаното 
на гърба на учебника. По-запазените 
струват по-скъпо. Важно е и да не 
липсват страници.

Най-новички на лавиците изглеж-
дат учебниците за 11. клас. Но при тях 
причината е, че са нови - издадоха ги 
миналата година, когато промените 
в програмите по новия закон влязоха 
в сила за единайсетокласниците.

Сега с нови учебници са 
наред абитуриентите. 

По борсите вече са вариантите на 
различните издателства по българ-
ски език и литература, математи-
ка, гражданско образование. Все още 
обаче, включително и в началото на 
септември, ще се зареждат по други 
предмети. Причината е, че МОН късно 
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ги одобри, а някои са върнати за до-
работване и ще закъснее отпечат-
ването и разпространението.

Новите държат високи цени - 16,40 
лв. за учебник по математика на из-
дателство „Архимед“, 16,90 лв. - по 
български език и литература на „БГ 
учебник“. На луксозна хартия са, но 
олекотени. Все пак не достигат це-
ните от предишни години, когато 
учебник по история стигна и прес-
кочи 24 лева.

Вече са заредени и новите 
помагала за държавните 
зрелостни изпити и 
националните външни 
оценявания в 4., 7. и 10. клас.

Много ученици, особено ако са без 
родителя, който да следи стриктно 
ли се изпълнява списъкът, купуват 
учебници по основните предмети - 
български и математика, като спес-
тяват например по музика и изобра-
зително изкуство. Новите по тези 
дисциплини са по около 7 лева, а на 
старо - към 4,50 лв.

Въпреки очакванията за режим он-
лайн, книжните учебници се купуват, 
казват Василена Спасова и Лиляна 
Бончева от Борса за учебници-Пло-
вдив. При снабдяване втора ръка 
хем се рециклира и се пестят ре-
сурсите, хем излиза по-евтино. Леко 
оскъпяване има заради учебници, 

които са в две 
части. Преди 
години МОН даде 
възможност на 
и з д а т е л и т е , 
ако надхвърлят 
определен брой 

коли, да разделят учебника по една 
дисциплина в две отделни книжни 
тела - с цел да не тежи в раницата. 
Така обаче всяко е и с отделна цена, 
а двете заедно струват по-скъпо 
от предишния един учебник.

Пазарът в последните години по-
казва, че най-предпочитани от пло-
вдивските преподаватели са учеб-
ниците на „Просвета“, „БГ учебник“, 
„Архимед“, „Булвест“. Стига се и до 
ситуации в последния момент да 
се изчерпат и борсите да не могат 
да намерят нови количества, кога-
то всички се втурнат да купуват 
непосредствено преди старта на 
учебната година. Затова - ако вече 
имате списъка, не отлагайте!

ПРОВЕЖДАМЕ КУРСОВЕ ПО
маникюр, педикюр, ноктопластика, 
козметика и фризьорство.

 ПРЕДЛАГАМЕ И СТАЖ 
     ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

 КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ 
     за бърз и успешен старт 
      на вашия бюти център 

 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО
      ПЛАЩАНЕ БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ. 

ШКОЛА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ 
В СФЕРАТА НА КРАСОТАТА

 ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ 
      ПО ДОС ОТ НАПОО КЪМ МОН.

 ОРГАНИЗИРАМЕ И МОДУЛИ ЗА
лазерна и фотоепилация, кола маска
козметични масажи, фризьорство

На 30.08.2021 г . от 18.30 ч. 
ще се проведе 

традиционната среща 
за посрещане на 

новата учебна година
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ОТ ВРАТА ДО ВРАТА

Има вариант нужното да се поръча онлайн, без да се ходи на 
място на борсата. Удобно е за тези, които се стряскат от 
ковид или пък са от малко населено място и не им се пътува 

до Пловдив. За тях от борсата пращат изпълнената поръчка по 
куриер с наложен платеж.

Друга „гъвкава“ форма на 
търговия е клиентът да 
прати снимки на учебни-

ците, които иска да продаде. Пак 
през социалните мрежи от бор-
сата отговарят кои 
ще вземат и на 
каква цена. После 
по куриер следва 
размяната на 
томчетата и 
парите.

В предишни години 
борсите не бързаха 
да зареждат новите 
учебници от опасения 
да не залежат на 
рафтовете. Сега сме 
снабдили всичко, 
което е излязло, но в 
ограничени количества, 
като ще поръчваме при 
нужда допълнително,

казва Василена Спасова.

Има вариант и да се изпълни 
поръчка от цял клас. Тогава има и 
отстъпка.

Клиентите, които изберат па-
заруване на място, трябва да са 
подготвени за противоепиде-
мичните мерки. Посетители не 
се допускат вътре в борсата, а 
се обслужват на изнесен щанд, 
момичетата зад него са ваксини-
рани, но пак се изисква ползване 
на маска и дезинфектант. Такива 
средства, които вече са необхо-
дими и за ученика, се предлагат в 
борсата - заедно с тетрадките 
и другите ученически пособия.

ПЪРВО МЯСТО ПО РЕЙТИНГ СРЕД ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

 Призната диплома за инженер в целия свят
 Европейско качество на образование в трите степени - бакалавър, магистър, доктор

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ | ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

Филиал Пловдив

 Компютърни системи и 
технологии;
 Електроника;
 Автоматика, информационна и
управляваща техника;
 Електротехника;
 Индустриално инженерство (на 
английски език).

 Машиностроене и уредостроене;
 Машиностроителна техника и технологии;
 Мехатроника;
 Транспортна техника и технологии;
 Авиационна техника и технологии ;
 Индустриален мениджмънт;
 Дизайн и печатни комуникации.

ФАКУЛТЕТ 
ПО ЕЛЕКТРОНИКА 

И АВТОМАТИКА:

ФАКУЛТЕТ 
ПО МАШИНОСТРОЕНЕ 

И УРЕДОСТРОЕНЕ:

Голямо е търсенето на инженерни кадри в Пловдив и региона, в резултат на инвестициите в новостроящи се промишлени 
предприятия.  Филиалът членува в множество клъстери и сдружения: Тракия икономическа зона, Информационни и 
комуникационни технологии, Мехатроника и автоматика, Аутомотив и др.  Всичко това е една предпоставка за успешна 
реализация на завършващите ТУ – София, филиал Пловдив.
Филиалът на ТУ – София в гр. Пловдив е с над 30-годишна традиция в обучението на успели и реализирали се инженери.

www.tu-plovdiv.bg

Приемат се документи 
за попълване на ограничен 

брой места.
За справка и информация

 032 659 565, 032 659 567, 032 659 564, 032 659 563.
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ПОМАГАЛО 
БЕЗ ПАРИ

Табелата „Безплатни“ на един от щендерите не е 
шега. Без да се плати нищичко, от борсата за учеб-
ници втора ръка могат да се вземат учебници и пома-
гала, които вече не са в употреба, след като са влезли 
в сила новите. Някои обаче все пак са добър вариант 
за упражнения по писане за хлапето от начален курс. А 
други съдържат базов материал - например сборник с 
контурни карти по география за 10. клас.

ПЪРВО МЯСТО ПО РЕЙТИНГ СРЕД ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

 Призната диплома за инженер в целия свят
 Европейско качество на образование в трите степени - бакалавър, магистър, доктор

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ | ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

Филиал Пловдив

 Компютърни системи и 
технологии;
 Електроника;
 Автоматика, информационна и
управляваща техника;
 Електротехника;
 Индустриално инженерство (на 
английски език).

 Машиностроене и уредостроене;
 Машиностроителна техника и технологии;
 Мехатроника;
 Транспортна техника и технологии;
 Авиационна техника и технологии ;
 Индустриален мениджмънт;
 Дизайн и печатни комуникации.

ФАКУЛТЕТ 
ПО ЕЛЕКТРОНИКА 

И АВТОМАТИКА:

ФАКУЛТЕТ 
ПО МАШИНОСТРОЕНЕ 

И УРЕДОСТРОЕНЕ:

Голямо е търсенето на инженерни кадри в Пловдив и региона, в резултат на инвестициите в новостроящи се промишлени 
предприятия.  Филиалът членува в множество клъстери и сдружения: Тракия икономическа зона, Информационни и 
комуникационни технологии, Мехатроника и автоматика, Аутомотив и др.  Всичко това е една предпоставка за успешна 
реализация на завършващите ТУ – София, филиал Пловдив.
Филиалът на ТУ – София в гр. Пловдив е с над 30-годишна традиция в обучението на успели и реализирали се инженери.

www.tu-plovdiv.bg

Приемат се документи 
за попълване на ограничен 

брой места.
За справка и информация

 032 659 565, 032 659 567, 032 659 564, 032 659 563.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
85 години традиции и иновации | Лидер в дистанционното обучение

ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ 
ВИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ  ЗА:

 онлайн занятия, консултации и изпити;
 24/7 онлайн достъп до всички електронни ресурси 
     за обучение;
 постоянен контакт с преподаватели 
     и консултанти;
 модерни образователни технологии и собствено ноу-хау;
 разсрочено плащане на семестриалните такси;
 да се обучавате, докато работите, пътувате, 
отглеждате децата си или се забавлявате.

СВИЩОВСКОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

„ИКОНОМИКА“ И „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“
В РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА. 

Приемът на студенти за учебната 2021/2022 година е по 18 специалности в ОКС „бакалавър“, 
41 програми в ОКС „магистър“ и 16 програми в ОНС „доктор“. 

УЧИ, ДОКАТО РАБОТИШ!

Актуална информация на :  www.uni-svishtov.bg
Уча с Марица / 21



МЕДИЦИНСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ –  
ПЛОВДИВ
СРЕД ЛИДЕРИТЕ  
НА МЕДИЦИНСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ У НАС

Съвременно обучение  
на студентите

За трета поредна година Медицински 
университет – Пловдив  заема първо 
място заедно с МУ-София в Рейтин-
говата система на висшите учебни 
заведения в страната в направление 
„Медицина“. 

И тази година МУ-Пловдив проведе сил-
на и успешна кандидатстудентска кам-
пания с устойчив интерес към магистър-
ските и бакалавърските специалности. 
Във ВУЗ-а се обучават чуждестранни 
студенти от над 40 държави  – Велико-
британия, Германия, Италия, Гърция, Ав-
стралия, САЩ, Канада, Япония и др. 

Учебната дейност е най-важната 
функция на университета с ключово 
значение за неговия рейтинг, финансова 
стабилност и просперитет. Затова тя 
е във фокуса на вниманието на всички 
университетски структури, управлява-
щи качеството.  

Воден от стремежа да осигури пър-
вокласно медицинско образование, от-
говарящо на съвременните изисквания 
и потребности, още през есента на 
2018  г. МУ-Пловдив стартира техноло-
гична трансформация, като адаптира 
образователния процес за работа в ди-
гитална среда. Това позволи бързо пре-
минаване към дистанционно обучение 
без прекъсване на учебния процес.

МУ-Пловдив изгради Център за елек-
тронно и дистанционно обучение разра-
ботващ нови технологии за провеждане 
на синхронно и асинхронно дистанцион-
но и хибридно обучение на студенти, 
специализанти и докторанти. Създаде-
ният информационен портал осигурява 
нужната комуникационна инфраструк-
тура и предоставя методологична под-
крепа за организиране и провеждане на 
учебния процес, на семестриалните и 
кандидатстудентските изпити. 

Университетът е единственото ви-
сше учебно заведение в България и едно 
от малкото в световен мащаб в сфера-

та на медицината, получило признание 
от Microsoft за успешно дигитализира-
не на образованието.

Модерна инфраструктура
През последните години Ръководство-

то на Университета непрекъснато ин-
вестира в обновяване на базата и учеб-
ните лаборатории. Симулационният 
тренировъчен център е единственият 
по рода си медицински обучителен ком-
плекс в България и е сред най-добрите 
в Европа. 

Университетът разполага с модерни-
зирани студентски общежития и сто-
лове. Изградени са съвременни спортни 
комплекси и рехабилитационни бази в 
планината и на морето. 

В началото на тази академична година 
се открива нов учебен корпус, който ще 
приюти част от предклиничните кате-
дри и модерен дейта център. 

През юли 2021 год. МУ-Пловдив започ-
на изграждането на още един модерен 
корпус за Факултета за обществено 
здраве, Департамента за езиково и спе-
циализирано обучение и Катедрата по 
образна диагностика, в който ще рабо-
тят и ще се обучават близо 1200 човека.

Съвместни програми
Основни акценти за развитие на ака-

демичната дейност е участието на 
МУ-Пловдив в съвместни програми с 
други университети, включване в меж-
дууниверситетски мрежи и клъстери, 

развитие на Центровете за профе-
сионално обучение, на електронното и 
он-лайн продължаващото обучение при 
епидемични условия.

Един от спечелените от МУ-Пловдив 
проекти e „Модернизация на висшите 
училища“. По него ще се разработят 
съвместни иновативни програми в 
професионални направления Медицина 
и Фармация с партньори от България, 
Гърция, Италия и Франция. Ще се съз-
даде иновативна инфраструктура – 
„Виртуален университет „МЕДТЕХ“ за 
дигитализация на процесите на препо-
даване и изпитване, както и междуна-
родна входяща и изходяща мобилност на  
преподаватели, студенти, докторанти 
и изследователи.

Научноизследователска 
дейност и проекти 

С доказани традиции и научен потен-
циал, наскоро МУ-Пловдив заслужено по-
лучи от МОН четиригодишен статут 
на изследователски университет. 

В Университета се управляват и реа-
лизират над 80 национални, с Европейско 
финансиране и международни проекти, 6 
национални програми, 6 образовател-
ни програми по глобални международни 
здравни фондове и стратегически на-
ционални програми за превенция и кон-
трол на социално значими заболявания, 
обекти на Националната пътна карта 
за научната инфраструктура на Бълга-
рия. Ръст бележат привлечените сред-
ства от сътрудничеството с бизнес 
структури. 

МУ–Пловдив е не само модерна инфра-
структура и съвременна апаратура. 
Най-важното са хората с академичен 
дух и стремеж към усъвършенстване и 
високо качество на работа, копнеж към 
знанието, истината и мъдростта. 

Основното са дръзките идеи и силата 
да бъдат отстоявани!
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Аграрният университет – 
Пловдив изпълни държавния прием 
на студенти в бакалавърските 
специалности за учебната 2021-
2022 година на 94% към момента.

Приемът ще продължи от 23 август до заемане на 
останалите единични свободни места. Такива има в 
професионално направление „Растениевъдство“, 4 са 
незаетите места в специалност „Екология и опазване 
на околната среда“, остават само по 2 места в специ-
алностите „Растителна защита“ и „Зооинженерство“. 
Очакванията са те да бъдат запълнени в първите дни 
на месец септември.

През втората половина на месец септември в универ-
ситета ще стартира приемът на документи на канди-
дати, желаещи да се обучават в някоя от 37-те магис-
търски програми на АУ. 

Очаква се засилен интерес към новите 
магистърски курсове 

„Иновативни технологии в прецизното земеделие“, 
„Дигитализация и управление на растениевъдството“, 
„Електронна търговия“, но също и активно кандидат-
стване в традиционните магистърски курсове, предла-
гани от университета. Най-нетърпеливите кандидати 
вече звънят активно в Учебно-информационния център, 
за да получат предвалителна информация за естест-
вото на учебните планове и програми и процедурата за 
кандидатстване.

Модерните образователни технологии, широките 
възможности за практика в реална работна среда и 
международната мобилност допринасят за успешната 
професионална реализация в условията на глобализация. 
Доказателство за високото качество на образование 
са дипломираните аграрни специалисти, които компе-
тентно създават секторни политики, творят научни 
постижения и управляват водещи компании в аграрния 
бизнес не само в България, но и в целия свят.

www.au-plovdiv.bg
 032-654-250, 032-654-310
 apply@au-plovdiv.bg

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРЕД СТАРТА НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 



ТРАДИЦИЯ  
И СЪВРЕМЕННОСТ  
В СЪРЦЕТО НА ПЛОВДИВ

Посрещаме новата учебна 2021/2022 г. 
с впечатляващи резултати от кан-
дидатстудентската кампания. Още 
на предварителните изпити през м. 
май се явиха много подготвени кан-
дидати – пълните шестици в раз-
личните специалности бяха 45, а на 
редовните изпити конкуренцията 
изправи един срещу друг по 8 претен-
денти за едно място. Искрено съжа-
лявам, че заради недостиг на бройки 
за държавна поръчка много талант-
ливи деца останаха под чертата, а 
искаха да изучават изкуство точно 
при нас. Но генералната равносметка 
е една - изключително успешна кам-
пания с много качествен подбор на 
талантливи бъдещи студенти!

Проф. д-р Тони Шекерджиева-
Новак, 
ректор на АМТИИ „Проф. Асен 
Диамандиев“ Пловдив:

От 7 до 24 септември е приемът 
на документи за магистратурите „Артмениджмънт“, „PR на арторгани-
зации“ и „Аниматор изкуство в туризма“ в направление „Теория на изку-
ствата“, в което АМТИИ за поредна година е № 1 в класацията на МОН. 
Уникалните управленски специалности до момента са завършили много 
ръководители на драматични и куклени театри, опери и оркестри, както 
и мениджъри по комуникации във водещи арторганизации в страната. 

АМТИИ „Проф. Асен 
Диамандиев“ ще 
открие новата 
учебна година  

на 13 септември 
от 10.00 ч. отново 
на най-знаковата 
българска сцена – 

 Античния театър. 

Проф. д-р Галина Лардева, 
зам. - ректор по научната и 
художественотворческата 
дейност:

И тази година специалностите във 
факултет „Изобразителни изкуства“ 
се радват на изключителен интерес 
както от възпитаници на специализи-
раните художествени гимназии, така и 
на кандидати от езикови, математи-
чески и други профилирани гимназии в 
цялата страна. Впечатлява  желание-
то на млади хора от чужбина да продъл-
жат образованието си в Академията. 
Показател за качеството на образова-
нието по визуални изкуства в АМТИИ е 
засиленият интерес към магистърски-
те програми както от наши бакалаври, 
така и от завършили в чужбина.

Във факултет „Музикален фолклор 
и хореография“ отпуснатите места 
за обучение в „Българска народна хо-
реография" и „Балетно изкуство" не 
успяха да обезпечат приема на всич-
ки талантливи и добре подготвени 
кандидат-студенти за танцовите 
специалности, констатира деканът 
проф. д-р Даниела Дженева. Същото 
потвърждава и проф. д-р Людмил Пет-
ков, декан на факултет „Музикална 
педагогика“, за когото ограничената 
държавна квота  в някои педагогиче-
ски и изпълнителски специалности ос-
тави под чертата силни кандидати. 


