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По традиция в Аулата на Ле-
сотехническия университет 
на 27 октомври се проведе 

тържество, посветено на един от 
най-светлите и родолюбиви бъл-
гарски празници – Деня на народ-
ните будители – 1 ноември, и на 
дипломирането на студентите от 
випуск 2022 година.

На официалната сцена и в пре-
зидиума местата заеха ректорът на 
ЛТУ чл.-кор. проф. д.н. Иван Или-
ев, зам.-ректорите проф. д-р Мил-
ко Милев, доц. д-р Катя Тренчева 
и доц. д-р Нено Тричков, който 
бе водещ на тържеството, и Ака-
демичният съвет на Университета 
(сн. 1). Сред официалните гости в 
залата бяха Ирена Атанасова – на-
роден представител, инж. Вален-
тин Чамбов – зам.-министър на 
земеделието, проф. Мариела Мо-
дева – зам.-министър на туризма, 
инж. Стоян Тошев – изпълнителен 
директор, и инж. Димитър Баталов 
– главен секретар на ИАГ, ректори, 
зам.-ректори и декани на висши 
учебни заведения (сн. 2).

Д-р Петър Антов от ФГП изне-
се празнично слово, посветено на 
Деня на народните будители, в 
което подчерта, че стабилността 
на една държава се определя от ка-
чественото образование и днешни-
те дипломанти трябва да докажат 
това с професионалните си изяви.

В емоционалното си приветствие 
към абсолвентите проф. Иван Или-
ев каза: „Запазете на най-съкрове-
ното място в сърцето си Лесотехни-
ческия университет, който ви е дал 
професията. Обичайте делника си! 

В навечерието на празника на 
Народните будители дипломи получиха 

217 абсолвенти от випуск 2022 

Теодора Попова от 
Факултет „Ветери-
нарна медицина“ 
и гл. асистент Ни-
колай Зафиров от 
Факултет „Еколо-
гия и ландшафтна 
архитектура“.

Двама са препо-
давателите, които 
получават акаде-
мичната длъжност 
„професор“ – Пе-
тър Антов и Ди-
митър Ангелски 
(ФГП), и двама – 

„доцент“ – Юри Димитров (ФГП) 
и Методи Петричев (ФЕЛА). С на-
учната степен „доктор“ са шестима 
преподаватели – Красимира Ата-
насова-Александрова и Боряна Пе-
трова (ФГП), Адриана Маринова, 
Нина Николова и Евлоги Ангелов 
(ФГС), Венета Стефанова (ФЕЛА) 
(сн. 3).

За традиционната Галилеева 
клетва абсолвентите бяха пока-
нени от проф. д-р Милко Милев. 
Общо 217 завършили в бакалавър-
ска и магистърска степен от випуск 
2022, 45 от които с отличен успех, 
се заклеха да служат на гората и 
обществото. Проф. Иван Илиев 
връчи дипломите и наградите на 
ИАГ на петима пълни отличници 
на випуска. 

Връчването на дипломите про-
дължи по факултети, като за аб-
солвентите от Факултета по горско 
стопанство церемонията бе прове-
дена пред Мемориала на лесовъда 
в парковото пространство на ЛТУ, 

Запазете младежкия си пламък, 
имайте амбиция да се развивате, 
работете заедно!“. Ректорът пока-
ни присъстващите на предстоящо-
то честване на 70-годишнината 
на Лесотехническия университет, 
което ще се проведе в НДК на 12 
януари 2023 година. 

Доц. д-р Нено Тричков обяви по-
стигнатите успехи на преподавате-
лите, публикували през годината в 
списания с „impact factor“, и учас-
тниците в конкурса, който стиму-
лира публикационната активност 
на преподавателите, и отчете ре-
зултатите от номинациите за го-
дишната „Награда на ректора“. 
Сред 18 номинирани за наградата 
на първо място е класиран проф. 
д-р Петър Антов от Факултета по 
горска промишленост, на второ 
– доц. д-р Виктор Савов, също от 
ФГП, и на трето – доц. д-р Момчил 
Панайотов от Факултет „Горско 
стопанство“. Две са поощрител-
ните награди и те са за проф. д.н. 
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където те за първи път чуха и об-
ръщението „инженер“, поемайки 
дипломите си от ръцете на декана 
доц. д-р Мариус Димитров. 

Поздравителен адрес към учас-
тниците в тържественото събрание 
бе получен от Президентството. 
Дипломантите и преподавателите 
бяха поздравени лично от зам.-ми-
нистър Чамбов, зам.-министър 
Модева и преподавателя по ден-
дрология в ЛТУ доц. д-р Евгени 
Цавков. 

Изпълнителният директор на 
ИАГ инж. Стоян Тошев се обър-
на към бъдещите лесовъди с ду-
мите: „Вие сте хората, които ще 
определят бъдещето – собствено, 
на страната, на науката, на света. 

Бъдете предприемчиви и упори-
ти. Останете в България и станете 
най-добрите!“ и връчи дипломите 
и награди, осигурени от „Андреас 
Штил“ ЕООД, на петима, завърши-
ли с отличен успех специалността 
„Горско стопанство“. Трима бака-
лаври – Симона Коева, Елена Ка-
нева и Илия Ненов, и двама ма-
гистри – Елица Димитрова и Айсел 
Мустафова – пълни отличници на 
Факултета, получиха дипломите си 
от инж. Тошев (сн. 4).

В традиционен стил премина и 
провеждащата се за втори път сре-
ща на учениците от НПГГС „Хрис-
то Ботев“ – Велинград, предвож-
дани от зам.-директора Надежда 
Ганчева, с ръководството на ЛТУ. 

От 6 до 19 ноември в Шарм ел-Шейх, Египет, се проведе 
27-ата конференция на страните по Рамковата конвенция 
на ООН по изменение на климата (СОР27).

Присъстваха 120 световни лидери, сред които президентът на 
Франция Еманюел Макрон, германският канцлер Олаф Шолц, 
британският премиер Риши Сунак и председателят на Европей-
ската комисия Урсула фон дер Лайен, делегати от 196 държави 
и общо над 33 000 регистрирани участници – не само политици, 
но и наблюдатели, експерти и активисти. Тазгодишната среща е 
втората най-посещавана след COP26 в Глазгоу миналата година. 

В началото на събитието се състоя срещата на върха на 
световните лидери, които поставиха на дневен ред проблемите 
пред конференцията – нуждата от незабавни действия в облас-
тта на климата, реализация на досегашните обещания и помощ 
за развиващите се държави. В срещата участва и президентът 
Румен Радев, който оглави българската делегация. В изказването 
си той заяви, че България е твърдо ангажирана с целите на 
Парижкото споразумение. Според него преходът към климатична 

Както винаги, най-емоционал-
ният момент за довчерашните 
студенти дойде с хвърлянето на 
шапки във въздуха с пожелание 
„На добър час!“.

Светлана ИВАНОВА 
Снимки: Йордан ДАМЯНОВ

Информация
СОР27 постигна важна 
стъпка напред към 
справедливостта

неутралност трябва да бъде добре обмислен, плавен, социално 
и икономически справедлив, така че да увеличава благосъстоя-
нието на хората, а не да го намалява. Той добави, че България 
ще продължи да развива и да разчита на възобновяемата 
енергия, зелените водородни решения и енергоспестяващите 
и съхраняващите енергия технологии и предложи страната ни 
да бъде домакин на СОР28 през 2024 година.

Един от основните фокуси на конференцията бе темата „Загуби 
и щети”, или нуждата от финансова подкрепа за развиващите 
се страни, които търпят най-големи загуби от последиците от 
климатичните промени – суши, бури и наводнения, повишаване 
на морското равнище. В края на срещата делегатите се спора-
зумяха за създаването на фонд, който да покрива непосред-
ствените разходи на уязвимите държави от причинените щети.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш приветства 
решението и нарече споразумението „важна стъпка напред 
към справедливостта“. 

Не бе постигнат обаче напредък относно необходимостта от 
полагане на допълнителни усилия за намаляване на парниковите 
газове и за постепенното премахване на изкопаемите горива. Ан-
тониу Гутериш настоя за по-амбициозни действия за ограничаване 
на глобалното затопляне: „Трябва да сме наясно, че планетата ни 
все още се намира в противошоковата зала. Трябва да намалим 
решително въглеродните емисии веднага, а на този въпрос не бе 
обърнато внимание на настоящата среща за климата.“

По материали на БТА
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