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Втора ЕЛЕКТРОНИАДА  

в Русенския университет „Ангел Кънчев“ 

 

На 22 февруари 2020 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе 

второто младежко състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 2020, организирано от 

преподавателите и докторантите от катедра „Електроника“, факултет 

„Електротехника, електроника, автоматика“. С активното съдействие на Регионално 

управление на образованието, Русе, ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 стана национално 

състезание, насочено към ученици от гимназиалния курс, проявяващи интерес към 

електроника и програмиране.  

На откриването на състезанието присъстваха представители на академичното 

ръководство проф. д-р Диана Антонова – зам.-ректор по научноизследователската 

дейност в Русенския университет, и доц. д-р Вяра Русева – декан на факултет 

„Електротехника, електроника и автоматика“. Те приветстваха участниците, 

пожелаха победа на най-достойните сред тях и нови срещи в университета, вече 

като студенти на Русенския университет. 

 

 
 

Отборите, сформирани от трима участника, включили се в ЕЛЕКТРОНИАДА 

2020, бяха 16: Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, 

Бургас (два отбора); Професионална гимназия по механотехника, електроника, 

телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“, Шумен (два отбора); Математическа 

гимназия „Баба Тонка“, Русе (два отбора); Професионална гимназия по 

електротехника, Варна (един отбор); Средно училище „Йордан Йовков“, Русе (един 

отбор); Сборен отбор DianelCo, Русе; Професионална гимназия по електроника и 

химични технологии „Проф. Асен Златаров“, Плевен (два отбора); Професионална 

гимназия по електротехника електроника „Апостол Арнаудов“, Русе (два отбора); 

Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, Гоце Делчев (един отбор); 

Средно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе (два 

отбора). 
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ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 се проведе в два състезателни кръга – теоретичен и 

приложен, с общо времетраене 3 астрономически часа. В теоретичния кръг 

участниците показаха своите знания, свързани с електрониката и физиката, като 

отговаряха на две серии по десет въпроса за регламентирано време.  

В приложния кръг участниците в ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 преминаха през 

четири етапа с конкретни задачи – изработиха електронна схема и създадоха 

алгоритъм за работа и софтуерна програма, базирана на Arduino UNO, и не на 

последно място тестваха и демонстрираха пред петчленно жури (проф. Иван 

Евстатиев, доц. Валентин Мутков, доц. Анелия Манукова, д-р Деян Левски, маг. 

инж. Йордан Стоев) функционалността на изработената електронна схема, като 

показаха умения да измерват и документират изходни параметри.  

Наградният фонд на състезанието ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 бе осигурено от 

Русенския университет „Ангел Кънчев“. Всички участници получиха сертификати 

и награди от Русенския университет и от водещите фирми в областта на 

електрониката ДИАНЕЛ ООД, Щайнер Електроник ЕООД и РОМТЕХ-3 Ес EООД, 

Враца. 

 

 
Поздравление към участниците от 

академичното ръководство  

на Русенския университет  

 
Теоретичен кръг 

 
Приложен кръг,  

зала 1 

 
Приложен кръг,  

зала 2 
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Приложен кръг,  

зала 3 

 
1. място 

Отбор I, МГ „Баба Тонка“, Русе 

 
2. място 

Отбор I, ПГЕ, Варна 

 
3. място 

Отбор II, ПГКПИ, Бургас 

 

Пет от шестнайсетте отбора в състезанието постигнаха изключителни резултати 

с над 90 точки от максималните 100: Отбор I МГ „Баба Тонка“, Русе (97 т.); ПГЕ, 

Варна (95,6 т.); ПГКПИ, Бургас (93,6 т.); Отбор I ПГЕХТ, Плевен (92,6 т.) и Отбор 

II на МГ „Баба Тонка“, Русе (91,6 т.). Останалите отбори също се представиха 

успешно и демонстрираха работещи електронни системи. 

Д-р Росица Георгиева – началникът на Регионално управление на 

образованието, Русе, деканът на факултет „Електротехника, електроника, 

автоматика“ доц. Вяра Русева, и ръководител катедра „Електроника“ проф. Иван 

Евстатиев връчиха наградите на победителите: 

1. място – Отбор MG-12, Математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе, в състав: 

Никол Павлова и Никола Богданов, с ръководител инж. Донка Симеонова; 

2. място – Отбор I, Професионална гимназия по електротехника, Варна, в 

състав: Кристиян Михалев, Кирил Киров, Михаил Добрев, с ръководител инж. 

Димитър Аврамов; 

3. място – Отбор II, Професионална гимназия по компютърно програмиране и 

иновации, Бургас, в състав: Симеон Николов, Илиян Илиев, Емил Рибарев, с 
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ръководител Петър Георгиев. 

Организаторите на младежкото състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 катедра 

„Електроника“ изказаха благодарността си към Русенския университет, Регионално 

управление на образованието, Русе, и фирмите ДИАНЕЛ ООД, Щайнер Електроник 

ЕООД и РОМТЕХ-3 Ес EООД чрез сертификат за отдаденост към електрониката и 

обучението на специалисти. 

 

За повече информация: 

Доц. д-р Анелия Манукова, 0889 180327 


