


T 
радиционно в 
най-пролетния ни 
брой отделяме спе-
циално внимание на 
магистратурите, 
сред които e и клю-
чът към кариерна 

промяна и растеж – програмата 
MBA (Master of Business 
Administration). Ще ви покажем и 
нарастващите по популярност 
бизнес училища в Испания и въз-
можностите за престижно и 
иновативно MBA обучение там, 
както и повече информация за 
магистратурите във Франция.

Обръщаме поглед и към друга на-
бираща скорост сфера – медий-
ните науки и по-конкретно спе-
циалност Реклама, както и все 
по-популярното занимание бло-
гърство, имащо потенциал да се 
превърне в специалност на бъде-
щето. Пренасяме ви и в една нова 
образователна дестинация – 
Обединените арабски емирства, 
за да разгадаем заедно какво 
може да предложи тя. Предста-

вяме ви и най-актуалната информация относно промените в кандидатстване-
то след 7-ми клас и откриването на нови средни училища в България.

Не пропускайте и новата ни доза полезни съвети, както и любопитните ни 
рубрики.

Отново ви срещаме с амбициозни и успели млади хора – този път това са щу-
рите основателки на блога „Майко мила!”.

. 

Приятно четене!

 Милена Узунова
редактор
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Труден ли беше изборът да про-
дължите магистърска степен 
извън България? Кое наклони 
везните в крайна сметка?

В интерес на истината, не. До-
като бях в гимназията, много ис-
ках да уча в чужбина, но предпола-
гам, че не ми достигна смелостта 
да замина сама в друга държава. В 
крайна сметка останах в България. 
Разбира се, имаше и други факто-
ри в решението ми да остана, но 
този бе най-решаващият. Докато 
следвах във ВТУ, често се замислях 
какво щеше да бъде, ако бях зами-
нала. Когато реших, че искам да 
продължа образованието си вед-
нага се насочих към университети 
в чужбина. Животът е твърде 
кратък, да го пилеем в съжаление.

Защо решихте да се заминете 
за Великобритания? Какво ви 
привлече?

Защо Великобритания? Най-вече 
заради езика. Като човек, завър-
шил гимназия и участвал в W&T 
програмата два пъти, бях сигурна, 

бях сигурна, че 
няма да се 
сблъскам с 

особено много 
проблеми, 
свързани с 

езиковата бариера

...
Следвайте мечтите си и 
бъдете упорити!

Светла Гърчова
е на 23 години от град Димитровград. Завършва езикова гимназия „Д-р Иван 
Богоров“ в Димитровград. Продължава образованието си в IT сферата  във 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, където четири години следва бакалавърска 
степен в специалност „Информатика“. В момента учи магистърска степен 
по Киберсигурност в University of Sunderland.

че няма да се сблъскам с особено 
много проблеми, свързани с езико-
вата бариера. 

Как се спряхте на университе-
та Sunderland и конкретната 
специалност?

Когато си избирах университет, 
UoS нито беше в списъка ми, нито 
бях чувала за него като цяло. За 
кандидатстването ми съдейст-
ваха от офиса на Интеграл във 
Велико Търново. Консултантът 
Цветанка Антова, която се зани-
маваше с мен, бе впечатлена от 
общата оценка от бакалаварска-
та ми степен и се зае със задача-
та да намери университети, кои-
то предлагат стипендии за 
новодошли магистри с отлични 
резултати. Г-ца Антова ми пред-
ложи да разуча информация за уни-
верситета. Ако проявя интерес 
към някоя специалност, да канди-
датствам. Киберсигурност вед-
нага привлече вниманието ми, тъй 
като е доста динамична и актуал-
на професия. 

интервю на Любина Панайотова
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материал на Любина Панайотова 

Кандидатстване след VII 
клас: Паниката е излишна 

Н
ационалното външно 
оценяване след VII клас 
е сериозно предизвика-
телство, което пред-
стои пред всеки канди-

дат-гимназист. Ако на вас или на 
вашето дете му предстоят изпи-
ти тази или следващата година, 
сигурно вече сте под напрежение. 
Този материал ще внесе малко ясно-
та по въпроса какво ви предстои. 
Нашият съвет е - паниката е из-
лишна.   

Балообразуването след VII клас – само с оценки от VII клас?
Из публичното пространство се разпространява масово информацията, 

че от тази година са въведени промени при балообразуването, които ще 
влязат в сила от следващата учебна година 2018/2019. 

При балообразуването за кандидатстване след VII клас тази година ще се 
вземат оценките по два предмета и то само от VII клас. Това ще важи и за 
учениците, които сега са в VI или V клас. Уточнението се налага заради 
объркване по въпроса как ще се образува балът за кандидатстване след VII 
клас за сегашните шестокласници и петокласници. 

Представители на МОН потвърдиха за екипа на списанието, че към момен-
та това е само идейно предложение, което подлежи на обсъждане, но със си-
гурност не е влязло в сила. Вероятно правила могат да бъдат промени, но 
сегашните ученици в прогимназиален етап не трябва да бъдат притеснени, 
уверяват от образователното министерство, тъй като едва ли ще бъдат 
засегнати от промените. 

Едно от малкото известни в уравнението са датите за провеж-
дане на изпитите за национално външно оценяване: 

21.05.2018 - Български език
23.05.2018 - Математика
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CAE или IELTS? 
IELTS или CAE?  
Е

два ли има читател на 
списанието, който да 
не е чувал или чел нещо 
за изпитите на Кейм-
бридж и IELTS, затова 
няма да се впускам в 

подробно описаниe, само ще очер-
тая в общи линии техните специ-
фики, а след това ще се опитам да 
обясня защо единият се счита за 
по-труден от другия. 
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Малко помощ в голямата драма

материал на Ива Йохан Ганчева

CAE
И така, ще започнем с личния ми фа-

ворит – Кеймбридж Адванст 
(Cambridge Advanced), който е еквива-
лент на IELTS, когато става въпрос за 
кандидатстване в университет. 
През последните години изпитът 
претърпя две промени. Първата беше 
през 2008 г., когато имаше опростя-
ване на изпита, последвана от промя-
ната през 2015 г., след която Употре-
ба на английския език (Use of English) и 
Четене (Reading) бяха съкратени и 
обединени в един раздел. Така или ина-
че двата раздела все още се оценяват 
с две оценки, а времето за работа, 
може би обратно на очакванията, е 
съкратено на 1 час и 30 минути. Ос-
таналите части от изпита включ-
ват секциите Слушане (Listening), Пи-
сане (Writing) и Говорене (Speaking). 

Слушане
Продължителността на този раз-

дел е 40 минути, в които кандидати-
те трябва да отговорят на 30 въ-
проса към 4 записа, които включват 
широк кръг от разговорни ситуации 
- интервюта, радио предавания, пре-
зентации, дискусии и ежедневни раз-
говори. 

Четене и Употреба на английския език
Както вече споменах по-горе, двата раздела са обединени и общата им про-

дължителност е 1 час и 30 минути, в които трябва да отговорите на 56 въ-
проса. На пръв поглед не изглежда кой знае какво, но докато трите задачи от 
Употреба на английския език (където се тестват знанията по граматика и 
лексиката) биха могли да се приключат сравнително бързо (и вярно), в частта 
Четене проблемът с времето е сериозен, тъй като там има една задача с из-
бор на подходяща дума от 4 възможни и, внимание, 3 големи текста с общо 26 
въпроса към тях. 

Писане 
Двете писмени задачи, които трябва да се изпълнят в тази част, са с обем 

от 220-260 думи всяка, а времето, с което разполагат кандидатите, е 1 час и 
30 минути. Първата задача е винаги есе, а във втората ще трябва да се изби-
ра от 3 варианта, сред които може да има писмо (e-mail), предложение (proposal), 
доклад или отзив (review). 

Говорене
Продължителността е 15 минути на двойка кандидати, има 4 части, в които 

се отговаря на въпроси за хобита/ интереси, обучение, професионално разви-
тие, самостоятелен коментар върху две снимки и отговор на два въпроса към 
тях в рамките на 1 минута, обсъждане с другия кандидат на дадена тема и 
предложените примери към нея, и накрая – по-задълбочена дискусия върху те-
мата, разгледана в предната част. 



П  
ървата част-
на гимназия за 
д и г и т а л н и 
умения „Соф-
тУни Свет-
лина“ ще от-
вори врати за 
ученици тази 

есен. Тя е резултатът от парт-
ньорство между две водещи об-
разователни институции – „Соф-
тУни” и ЧОУ „Светлина”, обединени 
от силен стремеж за предоставя-
не на едно различно и иновативно 
образование, изграждащо ИТ и ди-
гитални лидери, напълно подгот-
вени за професиите на бъдещето.

Гимназията следва държавния 
общообразователен стандарт 
(ДОС) и утвърдения от МОН уче-
бен план. Приемът в „СофтУни 
Светлина“ е официално обявен за 
ученици, които тази есен ще са в 
8-ми клас.

материал на Любина Панайотова 
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„СофтУни Светлина“ 
ще изгражда дигитални лидери

Специалност "Приложен програмист"
Обучението по специалност "приложен програмист" е по-ранно навлизане в 

програмирането и софтуерните технологии (още от 8-ми клас) и много прак-
тически проекти. Специалността има за цел да подготви учениците за прак-
тическа работа по професията “приложен програмист”. По време на обучение-
то се овладява в много голяма дълбочина практическото програмиране и 
разработка на софтуер със съвременни езици за програмиране и софтуерни 
платформи и технологични рамки. Обръща се значително внимание на развива-
не на алгоритмично мислене, математически фундамент на компютърните 
науки и овладяване на съвременни парадигми за програмиране (процедурно, 
обектно-ориентирано, функционално). С много практически проекти се изучава 
фундаментът и практическото използване на най-търсените съвременни соф-
туерни технологии. Обучението е много силно насочено към практиката и 
следва модела на СофтУни учене чрез правене. След успешно завършване на 
специалността, учениците могат да започнат работа или стаж на длъжност 
“младши програмист” в софтуерна или ИТ компания.



Брекзит и студентите от Европейския съюз
След като британското правителство увери кандидат-студентите от Ев-

ропа, че условията за прием и финансиране в британските университети се 
запазват, независимо от Брекзит, островната държава продължава да е 
най-желаната дестинация за обучение на Стария континент.

Студентите, започнали обучението през 2017/2018 учебна година, получиха 
възможност за студентски заем за целия срок на обучението си в избрания от 
тях университет. Заемът за магистърски програми в размер на 10 000 паунда, 
който Великобритания въведе миналата година за граждани на Европейския 
съюз, също остана валиден. Нещо повече: през април 2017 британското прави-
телство обяви, че студентите от ЕС, кандидатстващи за обучение в бакала-
върски и магистърски програми, ще имат достъп до финансова помощ и през 
академичната 2018/2019 година, без промяна на критериите за одобрение. 

Това означава, че студентите ще имат достъп до студентски заеми и сти-
пендии, дори и ако обучението им завърши след излизането на Обединеното 
кралство от Европейския съюз, т.е. ще получат финансиране за целия си курс на 
обучение.

Студентите ще продължат да плащат семестриални такси, каквито пла-
щат и британските студенти. В момента нивото на такси за студенти от 
Великобритания и ЕС е 9000 – 9250 британски лири за бакалавърски програми 
и между 10000 и 30000 лири за магистърски програми.

ВелиКОбритАНия 
европейските и българските студенти във  

материал на Милена Узунова
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Процедурата 
по излизане на 
Великобритания 
от европейския 
съюз не влияе 

значително 
на броя 

кандидатури 
тази година



A
мбицията на младите професионалисти за международна 
реализация често е подплатена с много ентусиазъм, владее-
не поне на английски език и желание за промяна и растеж. Ако 
се разпознавате в това описание, вероятно носите и онази 
движеща сила, с която да управлявате бъдещето си, спрямо 

талантите си, както и усета към специализираното образование, с кое-
то да развиете заложбите си.
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MBA
Управлявайте бъдещето си спрямо талантите си

материал на Илиaна Бобова

Най-привлекателни 
в световен мащаб 
са едногодишните 

МВА програми



сп
ец

иа
лн

ос
т 

на
 ф

ок
ус

24

Какво се изучава 
Маркетингови анализи

Рекламен дизайн 

Копирайтинг

Визуални комуникации

Художествено оформление

Връзки с обществеността

Икономика 

Рекламна стратегия

Брандинг 

Онлайн маркетинг

Невербална комуникация

Реклама 
движещият фактоР на съвРеменния бизнес

рекламната 
дейност сама по 

себе си е 
гъвкава и 
изискваща 

голяма доза 
креативност и 
нестандартно 

мислене

материал на Милена Узунова

Р
екламата е сравнително нова специалност, но от изклю-
чителна важност и с широка приложимост. Днес реклама-
та е основна част от всеки бизнес, а технологиите и со-
циалните мрежи правят достъпно навлизането й в 
множество сфери от ежедневието ни. За изучаването на 

тази специалност са необходими едновременно креативност и ло-
гика, а динамиката в бъдещата ви кариера е сигурна.



T
радиционно Испа-
ния се свързва с ев-
ропейския център 
на сиестата, веч-
ното празненство, 
вкусната храна и 
нестихващия жи-
вот. Истината е, 

че южната държава не се изчерпва 
само с това.  Испания е културен, 
образователен и научен център на 
испаноговорящия свят (който се 
нарежда веднага след англогово-
рящия). През последните 20 годи-
ни в нея масово се основават об-
разователни инсититуции, които 
са частно финансирани и са с биз-
нес насоченост. Днес испанските 
бизнес училища са водещи в све-
товните класации и се славят с 
отлична репутация сред работо-
дателите в Европа и по света. 
Едни от най-важните програми на 
всеки университет с бизнес насо-
ченост е т.нар. Executive Education 
или MBA програмите, предназна-
чени за хора с професионален 
опит в дадена сфера. Що се отна-
ся до Испания, класациите са еди-
нодушни:  в страната  се крият 
едни от перлите на MBA образо-
ванието в Европа.

материал на Милена Узунова
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34 Aко сте успешен професионалист – финансист, инженер, програмист, маркето-
лог, юрист, медицински доктор или фармацевт и сте достигнали ниво в кари-
ерата си, при което Ви се налага да управлявате хора, проекти, финанси, а ня-
мате нужните структурирани знания и опит, Вие сте идеалният кандидат за 

EMBA програмата на University of Sheffield. Освен че ще придобиете знания в сфери, в 
които те Ви липсват, ще можете да споделите опит с колеги на сходни на Вашата по-
зиция от целия регион на Югоизточна Европа. 

Престижната  
ЕMBA програма 
на University of Sheffield

Повече от 20 г. престижната 
EMBA програма на University of 
Sheffield се предлага в Солун, в меж-
дународния факултет на британ-
ския университет – Сити Колидж. 
През последните години локации-
те на преподаване на програмата 
в региона се увеличиха и вече са 7 
– Солун, Букурещ, Белград, Киев, 
София, Ереван и Тбилиси.  В София 
програмата стартира през месец 
ноември, 2015 г. „В България учеб-
ното заведение присъстваше само 
с бакалавърските и магистърските 
си обучения в областта на финан-
сите, маркетинга и мениджмънта.”, 
сподели зам.-ректорът на универ-
ситета д-р Мегаклис Петмезас.

Executive MBA програмата е дву-
годишна, задочна, включва 13 моду-
ла и дисертация. 8 от модулите се 
преподават в София, 4 в Солун и 1 в 
Шефилд, Великобритания. Обуче-
нието завършва със специализация 
по една от 6-те специалности - 
Мениджмънт, Маркетинг, Финанси, 
Логистика, Здравен мениджмънт и 
Мениджмънт в областта на чо-
вешките ресурсии. 

Програмата е изключително 
удобна и съобразена със забързания 
живот на днешния активен човек. 
Лекциите са в петък вечер, събота 
и неделя – веднъж месечно. Всеки от 
студентите разполага с програма-
та за цялата учебна година напред, 
заедно с датите на предстоящите 
модули във всичките 7 локации на 
преподаване – София, Солун, Буку-
рещ, Белград, Киев, Ереван и Тбили-
си. В случай, че датата на модула в 
София не е удобна за кандидата по-
ради служебни или лични ангажимен-
ти, той може да посети някоя от 
другите 7 локации, в следващ или 
предходен уикенд.

При завършване, студентите 
придобиват EMBA диплома, която 
могат да получат директно на це-
ремония в Шефилд, Великобритания, 
както и Level 7 Diploma oт Chartered 
Management Institute. Програмата е 
акредитирана от: NARIC, UK, BAC, 
AMBA, AACSB, CMI и др. 

„В EMBA програмата на универси-
тета в Солун се включват много 
български топ мениджъри, които се 

Най-добре акредитираната  
MBA програма в региона



В
момента Фран-
ция е четвър-
тата по попу-
л я р н о с т 
дестинация в 
света за висше 
образование, и 
то никак не е 

чудно ако се вземе предвид рено-
мираната система за висше об-
разование тук и сравнително 
ниските такси за обучение. Всяка 
година около 300 000 студенти 
пътуват до Франция с единстве-
на цел да се запишат за универси-
тет и да следват мечтата си.

Системата за висше образова-
ние във Франция от пръв поглед 
може да ви се стори малко обър-
кана. Системата е стандартизи-
рана и разделена на три нива, 
което ще ви помогне да се ориен-
тирате в нея. Студентите за-
почват обучението си във висше 
учебно заведение и се трудят 
върху получаване на степен ли-
цензиат, която наподобява бака-
лавърската степен. След това 
следва обучение в магистратура 
и степен магистър. Последното 
академично ниво е докторанту-
рата. Лицензиатът обикновено 
продължава три години, за ус-
пешно приключване на магистър-
ската програма трябват около 
две години. Докторантурата 
може да продължи до три и пове-
че години.

Магистърски програми във 

ФрАНция
материал на Борислав Борисов
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Първо и най-важно: във Франция 
университетите са с държавно 
финансиране, така че таксите 
за обучението не са високи. 
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О
бединените 
а р а б с к и 
емирства са 
разположени 
в югоизточ-
ните части 
на Арабския 
полуостров, 

в югозападните части на Азия. Гра-
ничат със Саудитска Арабия и 
Оман. Има  излаз на Персийския за-
лив на север и на Оманския залив на 
запад, които са част от Индийския 
океан. Страната заема площ от 
83,600 кв.км. Състои се от 7 емир-
ства, всяко от които се управлява 
от емир. Имената на емирствата 
са Абу Даби, Дубай, Аджман, Рас ал-
Хайм, Ум ал-Куейн, Шарджа и Фу-
джейра. Най-голяма площ заема 
емирството Абу Даби. Неговата 
територия фактически е много 
по-голяма от всички останали 
емирства взети заедно.

Обединените арабски емирства 
е една от най-богатите страни в 
света. Славят се като най-атрак-
тивната туристическа дестина-
ция в арабския свят. Това се дължи 
на зрелищната архитектура, огро-
мните инвестиции в най-различни 
туристически атракции, топлия 
климат и най-вече отвореното и 
толерантно отношение на мест-
ните жители към чужденците. ОАЕ 
са най-модерната и вълнуваща 
страна в Югозападна Азия, която 
интелигентно инвестира приходи-
те от петрол в обещаващи и про-
гресивни сектори на икономиката.

ОАе 
Нова образователна дестинация  

материал на Борислав Борисов 

висшето образование в Оае 
Традиционно богатата на петрол страна ОАЕ, през последното десетилетие 

започна преход към икономика, основана на знанието. В резултат на това ОАЕ 
преразгледа своята образователна система, включително и висшето образова-
ние, и стартира промяна. Настоящата система за висше образование включва 
студентски изследвания, бакалавърска и  магистърска степен, както и докто-
ранти. Правителството отдавна заложи по-висок приоритет на университе-
тите и изследователските програми. Освен университети, ОАЕ залага и на до-
брото образование първо в обществените и частни училища, а след това  
изгражда и клонове на много международни университети. 

Защо да учим в Оае?
През последното десетилетие броят на университетите, които предлагат 

програми за чуждестранни студенти почти се е удвоил и много от тях в мо-
мента учат в ОАЕ. По-голямата част от чуждестранните студенти са от 
САЩ, Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Индия. Магистратурите 
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ВелиКОбритАНия 
ръст на кандидат - студентите от еС във 

тази година 
кандидат-

студентите от 
страни членки на 
европейския съюз 
са с 3.4% повече 

от миналата и 
наброяват 

43 510 души

материал на Юлия Кошаревска 

З
а разлика от миналата, тази година се наблюдава повишаване на броя на европейските кан-
дидат-студенти във Великобритания преди Брекзит потенциално да сложи край на префе-
ренциалните условия, от които се възползват студенти от Европейския съюз в страната. 
През януари приключи официалният срокът за кандидатстване за бакалавърски програми във 
Великобритания чрез портала UCAS. По традиция няколко седмици след това излезе официал-
на статистика относно наблюдаваните тенденции при кандидатствалите. 

Тази година кандидат-студентите от страни членки на Европейския съюз са с 3.4% повече от миналата 
и наброяват 43 510 души. 

Непосредствено след референдума 
за излизане от Европейския съюз от 
UCAS съобщиха, че заради несигур-
ността относно наличието на финан-
сиране за европейски студенти, броят 
на кандидатствалите е намалял. Ръ-
стът през тази година вероятно е в 
резултат на усилията на университе-
тите в страната да уверят европей-
ските студенти, че условията по сту-
дентските кредити няма да се 
променят за една нощ.

Освен повече европейски канди-
дат-студенти, Великобритания се 
радва и на повече кандидати от стра-
ни извън ЕС. Увеличението при тях е с 
11%, а броят им достига 58 450 души. 

Кандидатите от Мексико са с 52% 
повече от миналата година - някои 
университети обясняват този фено-
мен с факта, че президентството на 
Доналд Тръмп прави САЩ по-малко 
привлекателна дестинация за чуждес-
транни студенти. 

За първа година общия брой на 
чуждестранните кандидат-сту-
денти във Великобритания над-
хвърли 100 000 души. Кандидат-
ствалите от Китай са с 2000 
повече от предходната година, а 
при кандидатите от Индия ско-
кът е още по-голям - 36% в срав-
нение с миналата година. 

 Данните за увеличението на 
чуждестранните кандидат-сту-
денти съвпада с изказване на Те-
риза Мей, в което тя най-сетне 
призна, че чуждестранните сту-
денти нямат особено влияние 
върху количеството имиграция - 
повечето студенти от страни 
извън Европейския съюз имат нуж-
да от виза, за да останат в стра-
ната след приключване на курса им 
и са принудени да се върнат в род-
ните си страни, дори и да искат 
да останат. Така или иначе мно-
зинството от тази група студен-



Приложните университети в Холандия или Universities of Applied Sciences (UAS) 
са институции за висше образование с практическа насоченост.

Дипломата, която получават студентите, завършвайки университет по 
приложни науки, е абсолютно равностойна, с тази от теоритичните универ-
ситети. Въпреки това с диплома от университет по приложни науки е по-лес-
но да си намериш работа след завършване. Няколко са причините за това:

 ■ В обучението е включена работа по реални проекти за реални компании и ин-
ституции, което създава  пряка връзка на студентите с бизнеса.

В
сички вече зна-
ят, че универ-
ситетите в 
Холандия се де-
лят на два вида 
- университе-
ти по приложни 
науки и акаде-

мични/ класически университети. 
Kаква всъщност е разликата меж-
ду двата типа? Немалко канди-
дат-студенти биват грешно ин-
формирани, което впоследсвие 
оказва влияние на избора им. За-
това тази статия цели да изясни 
тези разлики, както и да разкаже 
каква е разликата между обучение 
в голям град и обучение в малък 
град в Холандия.

ХОлАНДия 
академични и приложни университети в 

Каква е разликата?

материал на UNIFY
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с подкрепата на 



П
реместването в нова страна 
не е лесна задача - трябва да 
помислиш за квартира,              
бюджет, транспорт и какво 
ли още не. Но щом веднъж се 

установиш, процесът на адаптация те 
първа започва - трябва да свикнеш с всич-
ки странности на мястото, което от 
сега ще наричаш  „свой дом”. 

Великобритания е страна пълна с подобни 
странности и карането в обратната 
страна на движение е само началото. Тук 
ще разгледаме топ 7 на странностите, с 
които ще се сблъскате в първите няколко 
месеца от пребиваването ви на Острова.

50

по
ле

зн
и 

съ
ве

ти

TOP
английски 
странности

материал на Юлия Кошаревска
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"Майко Мила!": 
Искахме да създадем място, 
в което фокусът е майката 
и нейният свят 
интервю на Любина Панайотова

Когато обичаш това, което 
правиш, намираш начин 
да го правиш без оглед 
на работното време и 
часа от денонощието

ин
те

рв
ю

52
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Владо Димов
е български изпълнител и преподава-
тел по „Поп и джаз пеене“ в НМА проф. 
„Панчо Владигеров“. Стартира своята 
кариера преди много години в 
музикалния формат “Music Idol”, а към 
днешна дата е самостоятелен артист.

В основата на пеенето 
са музикалните 
инструменти! 

те са първата крачка 
към пеенето и най-

важният елемент, преди 
да започне човек да се 

учи да пее! 

...
Зад пеенето стоят 
много години упорит труд! 
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интервю на Борислав Борисов

Много хора в България искат да се занимават с му-
зика. Наистина ли имаме толкова много певци?

Да, имаме много талантливи изпълнители, а сме само 
7 милиона! Искат да се занимават с музика, но това е 
нещо, с което се започва от ранна детска възраст и му 
се отдаваш цял живот! Много хора искат да пеят и си 
мислят, че е лесно, но зад пеенето стоят много години 
упорит труд! Не става с няколко урока по пеене.

Ти си вокален педагог... Преподаваш поп и джаз пе-
ене 10 години в НМА проф."Панчо Владигеров". Как-
во научи за тези 10 години преподаване?

Не е лесно да работиш с певци! Отнемат много от 
енергията ми и въпреки това аз се раздавам и правя 
всичко за тях, за да станат добри изпълнители! Всички 
се учим, докато сме живи, и винаги има какво да научим, 
дори в сферата, в която сме най-добри.
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O
т 20-ти до 30-ти април Международният фестивал за съвре-
менен танц и пърформанс „Антистатик“ обявява „извънредно 
положение“ в София, степен 11-та – в съответствие с броя изда-
ния на фестивала до момента. 
Светът, в който живеем, налага, че „извънредно положение“ озна-

чава заплаха, страх, тероризъм и контрол. Но в измерението на „Антистатик“ 
наложените ни норми веднага спират да важат. За организаторите „извън-
редно положение“ означава заграждане на територия, в която се разместват 
правилата и се освобождава повече място за съвременно изкуство. След 10 го-
дини антистатичност събитието ще добави и ново пространство, където 
ще се случи първата за фестивала Българска танцова платформа. 

ИЗВЪНРЕДНО 
ПОЛОЖЕНИЕ
на #11. Международен фестивал 
за съвременен танц 
и пърформанс „Антистатик“

материал на Любина Панайотова
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СИРИя 
Разпокъсаната държава 
между Великите Сили

В 
момента Великите 
сили се намират в 
състояние на прокси 
война. Ставаме сви-
детели на едно съ-

средоточаване на геополити-
ческите и военни интереси на 
Великите сили в един район, 
който не може да бъде разделен, 
а именно Сирия. Сблъскват се на 
терен, засега само дипломати-
чески и прикрито - САЩ и Русия. 
Интереси в този район имат и 
Турция, Иран и Израел. Районът 
става изключително интересен 
с оглед на сблъсъка, на толкова 
много големи политически игра-
чи. Всичко става обаче прикри-
то – никой не иска да каже, че 
става дума за неофициална Све-
товна война и затова, че война-
та е реално на територията на 
Сирия.

Сирия отдавна вече не е суверенна държава. Тя не съществува като истин-
ска държава. Сирия е една разпокъсана фракция. От едната страна, е сирий-
ското правителство, подкрепяно от Русия. От другата – кюрдите, които са 
в много тежки сражения. Те вече забравиха за Ислямска държава и битките с 
нея и се насочват към битки в Северна Сирия. От трета – Турция, която идва 
редовно на територията, както и САЩ, които също присъстват с военни 
сили. На четвърто – ирански части долу в южната част на Сирия, поканени от 
сирийското правителство. Иран, от своя страна, влизат в сражение с Израел 
и израелски самолети, които пък влизат редовно във въздушното простран-
ство на Сирия. 

С оглед на тези факти очевидно назрява огромно напрежение между Сирия и 
Израел. Дълго време се очакваше да избухне този конфликт между двете дър-
жави.  Реално погледнато конфликт има още от 1948  година, откакто съ-
ществува Израел. Двете държави са постоянно във война, нямат дипломати-
чески отношения. Важно е да се каже, че Голанските възвишения са окупирани 
от Израел. По силата на международното право те принадлежат на Сирия, но 
от 1967 година са окупирани от Израел в следствие на „Шестдневната вой-
на“. Те са стратегически ресурс за Израел, защото оттам може да бъде за-
страшена сигурността на Сирия. 

материал на Борислав Борисов
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В южната част на Сирия, от друга страна и 
респективно северната граница на Израел се 
струпват много ирански отряди – шиитски, на 
които Израел гледа като сериозен проблем. За 
тях Иран захранват Хизбула и Ливан с оръжия, 
което застрашава сигурността на Израел и за-
това бяха атакувани многократно от израелски 
самолети. Ситуацията наистина в този район в 
момента е военна. 

За съжаление, по всички критерии има практи-
ческа война между тези две страни. Много е 
опасно, ако конфликтът се разрасне още повече. 
Затова са важни и Великите сили, които да под-
крепят едната или другата страна да внесат 
спокойствие в региона. Уви, там са преплетени 
много интереси и вместо спокойствие, се на-
слагва още повече напрежение. 

Ние виждаме от самото начало стратегията 
на Доналд Тръмп в региона. Конкретно за Сирия 
Тръмп каза в началото на мандата си, че ако по-
беди Ислямска държава, ще излезе от Сирия. Това 
е едно обещание, което обаче не се случи и няма 
да се случи, защото Ислямска държава практи-
чески е победена, но вече приоритетът е съвсем 
различен. Приоритетът не е да се излезе от Си-
рия, а едно оставане за неопределено време, 
така че да не се появят нови производни на Ис-
лямска държава. Това е официалното становище, 
разбира се.  Неофициалната версия е геополити-
ческият интерес на Тръмп да парира много сери-
озния подем на Иран в региона. На терен е хуба-
во САЩ да бъдат близо до зоната на конфликт, 
т.е. ако Сирия влязат в открита война с Израел, 
САЩ няма да седят настрани.

Много е сложна ситуацията в момента особе-
но за САЩ, защото САЩ трябва да избират 
между своя партньор в региона Турция (парт-
ньор в НАТО) и кюрдите (най-голямото етниче-
ско малцинство в Сирия), които са с основна за-
слуга за спечелването на войната срещу 
Ислямска държава. 

И все пак се очаква подкрепата на САЩ за 
кюрдите да бъде сериозна, защото Пентагона 
– военното министерство на щатите – инвес-
тира изключително много в кюрдите – обучения, 
военен персонал, екипировка, оръжия. Стотици 
милиони са инвестирани в тях по стратегически 
причини, като една от основните причини беше 
войната срещу Ислямска държава. 

Към този момент текат разговори между 
САЩ и Турция какво ще се случва в региона. Про-
блемът е, че Турците може да искат много, а 
САЩ не могат да им дадат много. Кюрдите са 
онази бойна единица на терен в Сирия, която 
гарантира интереса на САЩ. И очевидно тук не 
става за някакъв малък интерес.  Турция пък по-
казват друг ход, с който шантажират САЩ – те 
купуват ракетни обстановки от Русия, които 


