24 май - Заслужени отличия на студенти,
преподаватели и служители
Като знак на почит към делото на
светите братя Кирил и Методий, по
традиция Технически университет
– Габрово отбелязва Деня на

българската просвета и култура
и на славянската писменост – 24
май с тържествен Академичен
съвет. Празничната церемония се

проведе на 19 май, четвъртък,
във фоайето на Университетската
библиотека.
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Как да привлечем кадри и гарантираме бъдещето на
фирмите в региона
„Предизвикателства и перспективи пред развитието на Габровска област” – форум, който
се проведе в Технически университет – Габрово под патронажа
на Областния управител Николай Сираков, съвместно с Федерацията на научно-техническите
съюзи в България, Технически
университет - Габрово и Дома на
науката и техниката - Софийски
регион. Същият ден 27 април 2016
година, в Конферентната зала на
Университетската библиотека
се проведе кръгла маса на тема:
„Бизнес ориентирано образование и научни изследвания”.

Форумът откри доц. д-р инж.
Пламен Цанков - председател на
Териториалната организация на
НТС – Габрово, ръководител катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане": „Бизнесът и образованието са носили много гордост
и просперитет на нашия град още
преди повече от 100 години, когато в
Габрово сме отворили първото светско училище и първото техническо
училища в България, а малко по-късно индустрията в българския Манчестър е произвеждала 30% от брутния
вътрешен продукт на страната. Наш
дълг е да се поучим от начина на по
стигането на впечатляващите резултати от съгражданите ни в миналото и
да приложим опита им в условията на
настоящето и бъдещето на нашия регион. Новото ръководство на Териториалната организация на научно-техническите съюзи - Габрово поставя
ново начало на една стара традиция,

като се опитва да възстанови и развие дейността на Научно-техническите съюзи в Габровска област. Готови сме да се включим пълноценно
в обществения живот на Габровска
област и да взаимодействаме с местните и регионални власти, с държавните институции, както и със структурите на гражданското общество, за
да дадем своя принос за още по-доброто развитие на региона.”
„Как да привлечем, задържим
и удовлетворим работна сила в
активна възраст?“ - приветствие
на Николай Сираков, Областен управител на Габровска област: „Целта на един бизнес е да прави хората щастливи. Тези, които работят в
компанията и тези, за които работи
компанията. Предизвикателства има
и в икономическо, и в демографско
отношение, но по-важно е как ние реагираме в този момент и каква икономика трябва да развиваме в тази си-

туация. Решението на тези проблеми
може да дойде от самите тях, защото
не е необходимо да се търсят начини
за увеличаване на населението. До
статъчно е да се развива такава икономика, която е базирана на съвременните технологии, която изисква
по-малко хора, но да са високообразовани, които да имат възможност да
получават такива условия на работа,
че да се чувстват щастливи от собствената си реализация. Когато се говори за привличането на младите хора
в този процес, е изключително важно
да се обърне внимание върху това,
каква е нашата мотивация, защото
имено мотивацията е онова, което ни води към резултат и каквато е
мотивацията на собственика на бизнеса, такива работници ще работят
в неговата фирма. За да привлечем
работна ръка, вътрешната ни мотивация трябва да бъде в това да правим
на стр. 2
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Как да привлечем кадри за бизнеса в региона
от стр. 1

щастливи нашите клиенти, доставчици и служители. Тогава, като резултат, ще имаме хора, които ще работят за съответния бизнес не заради
заплатата и осигуровките, а заради
възможността да реализират себе си
и собствените си умения".

Пред аудиторията на форума Маринела Събева – управител на Областен информационен център –
Габрово говори за „Отражението на
европейските средства в област Габрово и оперативните програми през
2014-2020”. Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ Сашко
Станчев, говори на тема „Дейности
и решения предоставяни от ОД „Земеделие“ - Габрово”, а „Население
и демографски процеси в област Габрово през 2015 година” бе темата на
презентацията на Георги Цветков,
началник отдел „Статистически
изследвания - Габрово” при ТСБ –
Север на Национален статистически институт.
Форумът продължи с кръгла
маса: „Бизнес ориентирано образование и научни изследвания”. Тя
започна с виждането в тази област
на ръководството на Технически университет – Габрово, което представи
проф. д-р инж. Анатолий Александров, заместник-ректор „Учебна
дейност“: „Основен проблем в сферата на висшето образование е недостатъчната съгласуваност между
подготовката на студентите във ви-

сшите училища и изискванията на
бизнеса, което води до проблеми
при реализацията на абсолвентите.
Фирмите проявяват слаб интерес
към финансирането на висшето образование и научните изследвания
в университетите. Нарасна броят на
висшите училища в България. Силна
демографска криза. Голяма конкуренция от страна на международния
образователен пазар.
Идеята на Технически университет - Габрово е разработването на
бизнес ориентирано обучение в системата на висшето образование. Тя е
породена от необходимостта на бизнеса от добре подготвени, знаещи и
можещи млади специалисти. В България има сектори, които са се реализирали успешно на световния пазар.
Те са в състояние да се ангажират с
формулиране на изискванията към
подготовката на специалистите, финансирането на висшето образование и научните изследвания, както
и осигуряването на реализацията на
завършилите студенти.”

Николинка Хинкова, "Мехатроника" АД, председател на Университетското настоятелство: Важно
е младите хора да имат мотивация
за техническо обучение, да задържим интереса им към техниката чрез
посещения във фирми, разговори
с хора, чувстващи се успели, запо
знаване с добри примери. Отговорността за мотивацията и интересът
към техническото обучение е на обучителните институции, на фирмите,
общинските, областните и националните структури, неправителствените
организации, медиите.”
Инж. Галина Михнева, изпълнителен директор на Габровската
търговско-промишлена
палата:
"Към сегашния момент съотношението на населението в трудоспособна
възраст и това, извън трудоспособна,
вече е 1:1. В малките и средни фирми
в Габрово работят хора на моята

и по-висока възраст. Фирмите са
с огромен потенциал - разработват
машини, продават ги. След десет
години, според мен, ще бъде прекратена дейността им, ако ги няма
кадрите. Ако искаме тези фирми да
просъществуват, трябва да променим мисленето на младите хора. Да,
ръководителите на фирмите през
2003-2004 година, когато имаха бурен растеж и много доходи, си имат
собствена вина за проблемите. Тогава те не оцениха, че освен машините,
и човекът е капитал. Факт е, че тогава
много от частните ни фирми поддържаха много по-ниско от средното за
страната заплащане. Тогава младите специалисти си намериха работа
със заплащане, адекватно на техния
труд, на друго място.
Един от пътищата за развитие на
Габрово е този – по-висока стойност
на принадения продукт, тоест, създаване на интелектуален продукт.
Да, няма кадри, но ние имаме предимството на ТУ-Габрово, както и
предимството да направим така, че
фирмите да работят заедно с Университета и кадрите, които завършват,
да остават на работа тук.”
Кръглата маса продължи с презентации по темата. Доц. д-р инж.
Илия Железаров, зам.-ректор „Научноизследователска работа“ на
ТУ - Габрово говори на тема: „Бизнес
ориентирани научни изследвания“.
Следваха презентации на представители на ФНТС, на образованието
и средните технически училища, на
специалисти „Човешки ресурси” от
бизнеса.
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Учим се от Бразилия
Модели на добри практики в социалната и солидарна икономика
в Бразилия, водеща в света в тази област
ран партньор
(ГТПП).
Главната цел
е изследване,
повишаване
на осведомеността и популяризиране на
добри практики в областта
на социалната
и солидарната икономика.
Проектът
се
изпълнява
с
двадесет и пет
европейски
партньори,
в
Темата бе обсъждана на 1 юни
2016 г., когато на посещение в Технически университет – Габрово бяха
Едлиса Пейксото, директор на продуцентска къща “Palmas” и Елизабет
Гримбърг, изпълнителен координатор
на Polis Institute в Бразилия, заедно с
Димитър Матев – заместник председател на Балканския институт по труда и социалната политика в България
и експерти оттам.
Посещението в Габрово и Габровска област бе от 31 май до 3 юни,
като се проведе в рамките на проект
SUSY (SUstainability and SolidaritY in
Economy), по който Габровската търговско-промишлена палата е асоцииЕлизабет Гримбърг
разказа за
обединението
на
сметосъбирачите в
Бразилия и как това
става причина да
станат фактор във
формулирането на публични политики в Бразилия.
Магистър по социология от федералния университет на Рио Гранде
до Сул, Елизабет Гримбърг е една
от основателите на институт „Полис”,
член на техническия екип от 1989 г.
Координатор „Твърди отпадъци” и изпълнителен координатор на институт
„Полис” от 2008 г. до днес. Отговаря
за организирането на форум „Отпадъците и гражданите” в град Сао Пауло, съдейства за създаването на национална координация на политиката
за твърдите отпадъци.

това число България и десет партньори от Латинска Америка, Африка
и Азия, които изследват социалната и
солидарната икономика (ССИ) в контекста на европейските държави. Те
събират и организират информация
за конкретни практики, спомагайки
за по-доброто разбиране на съдържанието на ССИ, международните и
местните политики.
За България партньор е Балканският институт по труда и социалната
политика, а един от целевите региони
е Северен централен район.
Основната цел е изграждане на
подход, който започва със събиране
и организиране на информация за
конкретния опит по места, спомагайки за по-доброто разбиране на съдържанието на Социалната и солидарна икономика, международните и
местни политики.
Наред с опита на Бразилия в социалната и солидарна икономика, на
същата тема се проведе и семинар.
Гостите посетиха различни институции, запознаха се с „Обществен клуб
фурна“ в Габрово, който е пример за
социално предприятие в Габровска
област.
Срещата в ТУ - Габрово откри Димитър Матев: "Радвам се да бъда
отново в Технически университет
- Габрово. Едни от най-добрите проекти, които БИТСП е реализирал, е
с Технически университет - Габрово.
Много добре работим и с Общината
и ГТПП. Този проект има за цел да
се разпространи знанието за социалната и солидарна икономика, която

има два приоритета – освен печалба,
да допринася и за някаква социална
цел. Целта е да съберем 46 добри
практики, от които ще бъдат избрани
петте най-добри. Те ще бъдат преведени на 23 езика – на държавите,
партньори по проекта. Ангажиментът
на БИТСП и ГТПП е да ги представим
пред по-широка публика.
Социалната и солидарна икономика е вид отдушник, защото ще поеме
част от трудоспособното население.
За нас социалната и солидарна икономика е алтернативна, трансформираща, прозрачна, способна да създава справедливи взаимоотношения по
веригата за доставки, кооперативна.
Социалната и солидарна икономика
е нарастващ феномен, който представлява приблизително 6% от зае
тостта в Европа и насърчава създаването на национално и местно
законодателство в областта. В нашето общество много проблеми можем
да ги решим, като се солидаризираме
и ги свършим заедно.
Мисля, че Технически университет – Габрово също има интерес от
повече опит и знания за социалната
и солидарна икономика, защото като
генератор на идеи, той може да бъде
фонтан на мъдрост в тази област.
Бразилия е интересна, защото това е
държавата с най-развита социална и
солидарна икономика в света.
Едлиса Пейксото от Бразилия е директор
на продуцентска
къща „Палмас”.
Тя е клиничен
психолог и специалист по когнитивно-поведенческа
терапия. Има следдипломна специализация по публичен мениджмънт.
Работила е в проекти като консултант по човешко развитие, изкуство и
култура. В момента Едлиса изследва
устойчивостта на отделния индивид
и неговата връзка с устойчивостта на
цялата общност.
Тя представи документалния си
филм “Палмас”, който разказва историята на една общност – това са
хората от кв. Палмейрас, гр. Форталеза, които преоткриват икономиката
и така се спасяват от крайна бедност.
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Еразъм - студент
Мара Авишане учи тук по „Еразъм+”, тръгна си за Латвия с мечтата
да се върне отново в България

Мара е бъдещ инженер-еколог –
специалност, която учи втора година
в Техническата академия в гр. Резекне, с тази особеност, че през втория
семестър обучението й продължи в
Технически университет – Габрово по
специалността „Техника и технологии
за опазване на околната среда”.
- През това време видях толкова
много неща в България, научих толкова много за вас като народ, очарова ме природната ви даденост. Срещнах чудесни приятели и колеги, които
ми помагаха на всяка стъпка. Чувствах се прекрасно и признавам, че ще
ми бъде мъчно, когато си тръгна на
7 юни. Още на пръв поглед, най-силно ме впечатли българската природа
– много е разнообразна и красива.
Заведоха ме на Крошунските водопади, бях в Дряновския манастир – за
първи път влязох в манастир, бях във
Варна, където гостувах на приятелка
от Казахстан - къпах се в Черно море.
Беше чудесно, незабравимо.
Преподавателката Силвия Ангелова ни заведе в София, в Габрово пък
посетихме „Интерактивния музей”
и още много музеи, природен парк
„Българка”, етнографския комплекс
„Етър”, планетариума, зоопарка. Г-жа
Ангелова беше като моя майка. Беше
до мене за всичко, което ми пот-

рябваше – лекарства, аптеки … За
което много й благодаря, както и на
доц. Анка Жеглова. Тя е завършила
Висшия електротехнически институт
в Петербург и говори много добре
руски език. Разбирахме се прекрасно. Запознахме се докато ми преподаваше „Електротехника”. За Великден, с приятелката ми от Казахстан,
ни покани на гости. Беше начервила
яйца, направила беше баница, много вкусна. Научи ме как се прави. На
тръгване от България ще си купя кори
и когато се прибера у дома, ще изненадам моите близки с баница. Това е
едната страна, културната, от пребиваването ми в България, за което отново благодаря на всички тези хора,
на колегите, че си тръгвам с много,
много добри впечатления от България.
Другата страна бе учебният процес.
Тук всичко ми допадна. И преподавателите, и колегите, и материалът,
който изучавахме. Слушах лекциите
на български език заедно с всички
останали колеги и накрая, ако нещо
не бях разбрала, преподавателите
ми обясняваха, де на руски, де на
английски език. Разбирахме се много
добре. Предметите, които уча в Латвия, учих и тук. За да не изоставам,
вземах от Университетската библио
тека книги на руски език и така догонвах колегите. Времето, прекарано в
България, използвах да уча български език за себе си, за което ще получа сертификат.
Не зная как ще е занапред, но навярно животът ще ни срещне отново.
Може би, когато завърша да дойда за
една седмица. Българите сте много
добри хора, отворени сте за другите,
умеете да помагате. Моите колеги – и
момчетата, и момичетата, бяха много внимателни и отзивчиви, много са
контакти, предлагаха ми помощ, интересуваха се как живея, имам ли нужда от нещо. Колегите от студентското
общежитие ми показаха интересни
места за разходка в околността, за
всичко ми помагаха, като много искам
да дойда тук отново. Имате прекрасна природа. Соколският манастир
е неповторимо място. Там участвах
в проведения студентски спортен
празник, играх баскетбол и спечелих

първото място. Получих медал и тениска с лого на ТУ - Габрово. Лично
ректорът проф. Иларионов ми връчи наградата, както и на останалите
победители. Спортната активност ми
допада. В Латвия седем години тренирах плуване.
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24 май - с нова придобивка и награждаване
В навечерието на Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост – 24 май,
на 19 май 2016 г., в Университетската библиотека на Технически
университет – Габрово, бе открит
първият извън столицата Информационен център на Българския
институт за стандартизация. Лентата прерязаха инж. Ирен Дабижева – изпълнителен директор на
Българския институт за стандартизация и проф. дтн инж. Райчо
Иларионов – ректор на Технически
университет - Габрово.
Проф. дтн инж. Райчо Иларионов
каза: "Не случайно откриваме Центъра в навечерието на празника на светите братя Кирил и Методий, защото
той е нова възможност, прозорец на
нашите студенти да работят с европейските критерии и да се запознаят
със задължителните стандарти, което
ще ги направи още по-конкурентноспособни на пазара на труда на българската индустрия, която е част от
европейската".
Инж. Дабижева: Още преди три
години започнахме тази инициатива,
като открихме първия пилотен Център по стандартизация в ТУ - София.
Последваха го и други центрове. Това
го правим, защото сме дълбоко убедени, че когато студентите свикнат да
работят с документите – стандарти,
да ги отворят и видят на екран, да ги
четат, да видят какви изисквания има
в стандартите, това ще стане техен
навик и те ще продължат да работят
със стандарти, да ги използват и в
бъдещата си практика на инженери
– специалисти. Правим го абсолютно
безвъзмездно срещу единственото
условие университетите да членуват
в Българския институт за стандартизация, за да използваме експертността и капацитета на преподавателите,
защото експертизата е главно в университетите.
Другото условие между нас е стандартите да бъдат включени в учебните програми, така че преподавателите да говорят на студентите за
стандарти, да им цитират стандарти
и да ги подтикват да идват тук, за да
четат стандарти.
Центърът се създавапоради необходимостта от обучение на студентите и докторантите в конструкторските, технологичните и мениджърските
дисциплини, както и при осъществяването на научноизследовател-

ска дейност, да
се изпълняват
изискванията и нормите
на
българските
стандарти,
приоритетно
българските
стандарти, които
въвеждат
европейски
и
международни
стандарти, както и включването им в учебния
процес на ТУ –
Габрово.
Нашата цел
е българските
стандарти да се
превърнат в широко прилагано
средство във всички технически дейности на завършилите ТУ - Габрово
студенти като конструктори, технолози, производствени инженери, предприемачи, учени и мениджъри.
Информационният център осигурява контролиран безплатен достъп за
студенти, докторанти, преподаватели
и щатни сътрудници на ТУ - Габрово до електронния фонд от пакети
български стандарти, свързани с европейските директиви, посредством
четене от екран. Специалисти от
Университета и Българския институт
за стандартизация ще определят съдържанието на пакетите от български
стандарти по профила на обучение

на студенти и докторанти, които да
се включат в учебния процес и да
организират съвместни прояви - конференции, симпозиуми, семинари,
изложби и др. Това ще даде възможност да се организират съвместни
събития, посветени на стандартизацията и свързаните с нея дейности
- учени от университета да участват
активно в процесите на националната стандартизация и конкретно в тези
технически комитети за стандартизация, в които имат интерес; в учебните
програми приоритетно да се включат
българските стандарти, които въвеждат европейски и международни
стандарти.

24 май

24 май
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24 май - Заслужени отличия на студенти,
преподаватели и служители
Гости на тържествения АС
бяха инж. Добромир Валачев зам.-областен управител, Ирен
Дабижева - изпълнителен директор на Българския институт по
стандартизация, проф. Николай
Ганев – „доктор хонорис кауза”
на ТУ – Габрово, инж. Николинка
Хинкова, председател на Университетското настоятелство.
След празничното слово, подготвено тази година от инж. Добромир Валачев, ректорът проф.
дтн Райчо Иларионов, по решение на Академичния съвет, връчи
награди на студенти - за високи
постижения и отличен успех, на
преподаватели и служители - за
30-годишна дейност в Университета и на пенсионирани през годината преподаватели и служители.
Наградата „Волфганг Шулхоф” - за високи постижения в
учебния процес и науката и за
принос за издигане имиджа на
Технически университет - Габрово, грамота и парична награда
в размер на 500 евро, получиха
студентите: Мария Тошкова Пешева и Никола Иванов Митев бакалаври на специалност „Компютърни системи и технологии”.

Технически университет – Габрово по традиция награждава
своите отличници по случай Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост - 24 май. Освен с грамота,
те получиха и парична награда в размер на 200 лв.
Пламен Димитров Розинов – I курс, специалност „Компютърни системи и технологии”, Георги Недялков Дончев – I курс, специалност
„Електроника”, Елизар Георгиев Илиев – I курс, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, Мирослав Пламенов Начев – II
курс, специалност „Компютърни системи и технологии”, Росен Венциславов Великов – II курс, специалност „Мобилни и сателитни комуникации”, Светозар Здравков Христов – II курс, специалност „Мобилни
и сателитни комуникации”, Цветан Тодоров Тодоров – III курс, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, Мария Тошкова
Пешева – IV курс, специалност „Компютърни системи и технологии”,
Никола Иванов Митев – IV курс, специалност „Компютърни системи
и технологии”, Николина Тошкова Тотева – I курс, специалност „Мехатроника”, Теодора Миткова Станилова – II курс, специалност „Компютърен дизайн в индустрията”, Ина Христова Шиварова – III курс, специалност „Компютърен дизайн в индустрията”, Ваня Илиева Иванова
– III курс, специалност „Компютърен дизайн в индустрията”, Ивайло
Стефанов Георгиев – IV курс, специалност „Компютърни технологии
в машиностроенето”, Емилиан Росенов Христов – IV курс, специалност „Компютърни технологии в машиностроенето”, Михаил Димов
Колев - I курс, специалност „Индустриален мениджмънт”, Ганка Петрова Тодорова - I курс, специалност „Индустриален мениджмънт”,
Весела Иванова Иванова - I курс, специалност „Стопанско управление”, Русита Евгениева Боева - I курс, специалност „Стопанско управление”, Габриела Кънчева Иванова – II курс, специалност „Икономика на търговията”, Стоянка Иванова Армянова - II курс, специалност
„Икономика на търговията”, Гергана Георгиева Ганева - II курс, специалност „Публична администрация”, Мария Делева Чонова - III курс,
специалност „Стопанско управление”, Бояна Боянова Илиева - III курс,
„Стопанско управление”, Мая Илкова Павлова - III курс, специалност
„Социални дейности”, Моника Мирославова Койчева - IV курс, специалност „Икономика на търговията”.
24 май

Да си отличник не е просто амбиция да си пръв

Пламен Розинов, I курс, специалност „Компютърни системи и технологии”: Да съм отличник е израз на
целта ми да се развивам по специалността ми, когато завърша Университета. Доста време отделям, за да уча и
да се подготвям за следващия ден. Малко е трудно да изведеш като приоритет отговорността и подготовката
за следващия ден пред провокацията да се забавляваш през свободното време. Да, трудно е, но аз мисля, че може
да се съчетаят и двете неща. Важно е да не си пропиляваме времето като студенти, а да намерим баланса на
едното и на другото. Защото подготовката ни тук е много важна за бъдещата ни кариера като специалисти.
Убеден съм, че всеки трябва да се постарае да даде максимално от себе си днес, което пак е негова полза – утре.
Русита Боева - I курс, специалност „Стопанско управление”: Аз отделям толкова време, колкото смятам,
че ми е необходимо да науча това, което смятам, че ми е необходимо. Не бих казала, че го правя всеки ден. Старая се да имам време и за лични занимания. Още в училище се научих да слушам много внимателно по време на
лекциите, което много ми помага, защото намалява времето ми за самоподготовка. Областта, в която искам да
се реализирам няма нищо общо с това, което уча. А може би това, към което се целя, е точно това, което уча –
„Стопанско управление”. Но съм насочена и към актьорско майсторство, което ще се опитам да постигна малко
по-късно. Кандидатствах в НАТФИЗ, но не ме приеха. После кандидатствах в Университета в Габрово. Това, че
искам да стана актриса, не засенчва интереса ми да уча тук. Напротив, Университетът заслужава уважение.
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24 май - Заслужени отличия на студенти,
преподаватели и служители

Проф. Тодоров
Уважаеми професор Тодоров,
По повод на Вашата 80-годишнина, ще
се опитаме да се върнем назад във времето, в началото на далечната 1969 година,
когато взехте кардиналното решение да
посветите своята кариера на най-младото тогава висше училище в страната. Вие
извървяхте дълъг и изключително ползотворен творчески път, който бе маркиран с
редица катедрени събития, за които имате
най-съществен принос. На първо място
трябва да акцентираме заслугите Ви в изграждането и развитието на академичен
състав на катедра "Електроника".
Днес ние, Вашите колеги, се гордеем с
това, че като Ръководител на катедрата и
по времето на Вашия мандат като зам.-ректор и като ректор на Университета взехте
такива решения, които дадоха възможност
на кадровия катедрен състав да изяви максимално своите творчески възможности, а
катедрата да заеме своето достойно място
сред водещите профилиращи катедри на
Технически университет - Габрово.
Д. Гиргинов, Ст. Милчев, Ст. Станев
В. Тодорова, Р. Радев, Д. Маркова, Ц. Цанев, Хр. Караилиев, П. Томчев, А. Кирчев
11 март 2016 година.

За успешно представяне в
4-тата Национална студентска
олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан
Додунеков” – CompMath ` 2015
и по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май,
ректорът проф. дтн. Инж. Райчо
Иларионов отличи студентите:
инж. Стефан Даринов Стойчев –
за завоюване на бронзов медал;
инж. Илиян Недков Михайлов –
за завоюване на бронзов медал;
Йордан Руменов Пенев – за завоюване на бронзов медал.

На основание чл. 1, ал. 1, чл.
2, ал. 1 и чл. 8 от Правилника
за награди, почетни звания и
именуване на зали в Технически
университет - Габрово и съгласно решение на АС - Протокол
№ 5 от 23.02.2016 г., по повод
80-годишния юбилей, с Плакет с надпис, беше награден
проф. дтн инж. Тодор Стойков
Тодоров, ректор на Технически
университет - Габрово през периода 1979 г. - 1987 г. Също така
по случай 80-годишния юбилей,
беше награден доц. д-р инж.
Христо Петров Хинов, преподавател в Технически университет
- Габрово през периода 1970 г. –
2001 г.
Проф. Тодоров
С чувство на уважение изразявам благодарност и признателност за всеотдайната Ви работа и морална ангажираност за развитието на Технически
университет – Габрово. През дългия Ви
професионален и преподавателски път,
Вие вдъхновихте много студенти и млади учени, които заемат достойно място
сред елита на Република България. Благодарение на Вашата упоритост, Вие
допринесохте за издигане авторитета и
на катедра „Електроника”. Днес катедрата притежава качествен преподавателски и научен капацитет, който до голяма
степен дължи своето израстване на Вашата дългогодишна подкрепа.

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов, ректор
на Технически университет - Габрово

На основание решение на
Академичния съвет - Протокол
№ 7 от 26.04.2016 г., за 30-годишна научно-преподавателска
дейност и работа в Технически
университет - Габрово и по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май, грамота
получиха следните преподаватели и служители: проф. дтн
инж. Райчо Тодоров Иларионов,
проф. дтн инж. Йордан Тодоров
Максимов, проф. д-р инж. Тошко Ганчев Ненов, доц. д-р инж.
Пенка Милкова Неделчева, доц.
д-р инж. Мариел Христов Пенев,
гл. ас. инж. Добромир Димитров
Валачев, ст. преп. Мариана Тодорова Авдеева-Христова, ас.
инж. Николай Панайотов Марчев, Пенка Митева Станкова и
Виолета Маркова Койчева.

Доц. Хинов
Да си отличник не е просто
амбиция да си пръв
Мария Пешева – IV курс, специалност „Компютърни системи и технологии”:
Винаги съм била отличничка
и винаги съм се борила затова, както и че винаги ми е било
стимул да изкарвам хубави
оценки. Но има и личен принос
– той е колко се старееш да
постигнеш едно нещо. Моята
цел е да се развивам в сферата на компютърната графика
и затова искам да завърша и
магистърска степен като компютърен инженер. Много съм
доволна, че избрах Технически
университет - Габрово. Тук попаднах в много добра среда, за
което благодаря на всички.
На основание решение на АС
- Протокол № 7 от 26.04.2016 г.,
за дългогодишна преподавателска и научноизследователска
дейност в Технически университет - Габрово и професионално
изпълнение на служебните задължения, и по случай Деня на
българската просвета и култура
и на славянската писменост - 24
май, с грамота и плакет с надпис бяха наградени преподавателите: доц. д-р инж. Христо
Василев Тодоров и ас. Даниела
Николова Георгиева. Грамота
получи Цанка Ганчева Рачева –
служител.
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Социалното предприемачество – подкрепа за заетост и
професионална интеграция
На 13 май 2016 г. приключи посещението на проф. Райнер Лойдл, който заедно с десет студенти от Университета за приложни науки (University
of Applied Sciences Joanneum), Грац,
Австрия, в рамките на седмица, се
обучаваха в Технически университет - Габрово по проект за студент-

ска и преподавателска мобилност по
програма „Еразъм+”. В лекциите се
включиха и студенти от специалност
„Социални дейности” към Технически
университет - Габрово.
Проф. Лойдл е водещ изследовател и преподавател в областта на социалните дейности. Неговите научни
интереси и изследвания са също в
сферата на мениджмънта на социалните организации и социалното
предприемачество. То се определя
като иновативна форма на социална
услуга насочена към активно социално включване на лица от различни
уязвими групи.
В своя лекционен курс проф. Лойдл акцентира върху работата на социалните предприятия. Той подчерта
важността от споделянето на идеи и
възможности за разкриване и подкре-

па на социални предприятия, обхващайки широк кръг от уязвими лица и
осъществяване на равен достъп до
трудова и защитена заетост.
Социалните предприятия имат и
подкрепяща функция, насочена към
лица в неравностойно социално положение. Те дават възможност за подобряване на трудовата
заетост и качеството
на предлаганите услуги, насърчават усвояването на нови знания
и умения, осигуряват
качествено и достъпно
образование за всички,
модернизират системите за предоставяне на
социални услуги и повишават инвестициите в
човешкия капитал.
Основната цел на
социалното
предприятие е да се насърчи развитието на
социалната икономика и да се инвестира в личностното развитие.
Социални предприятия могат да бъдат специализирани предприятия и
кооперации на хора с увреждания,
защитени работилници и други, които
дават възможност за активизиране
на общности и осъществяване на доброволчески инициативи, допринасящи за повишаване на равнището на
социалния капитал.
Предвид тези дефиниции и основни насоки за дейността на едно социално предприятие, бяха сформирани
четири работни групи с участието на
български и австрийски студенти.
Бяха зададени основни параметри и
рамки, като тип на социалното предприятие, мисия, мотиви за избор, интереси, заинтересовани страни, ре-

доц. Лиляна Русанова: Втора година изпълняваме този проект, в който участват
различни студенти. Целта е да бъде провокирано мисленето на младите хора и да
бъдат подтикнати да измислят социална иновация, приложима в социалната практика,
като в същото време тя да разрешава социална мисия, да има икономическа стойност
и полезност. Преди това, нито българските, нито австрийските студенти знаеха нещо
за социалните предприятия.
Единадесетият член на групата от Грац е студентка, която благодарение на участието си в проекта миналата година, дойде отново в Габрово, за да пише магистърска
теза, изследвайки социалното предприемачество в България.
Ползата от съвместния проект още е, че студентите обменят идеи, придобиват
представа за различни култури. Надяваме се догодина, когато ще правим същия експеримент, да поканим представители от различни социални институции и да проведем
диалог, за да опитаме да внедрим някои от бизнес идеите на студентите.
Когато се завърнат в Грац, студентите от Австрия ще подготвят доклад за това, което
се случи през тази седмица, какво им е направило впечатление, какво са изследвали.
На тази база те обмислят тяхната магистърска програма да стане интернационална.

сурси, приложима стратегия, контрол
и др. Символичният финансов ресурс
за всяко едно проектно предложение
и бизнес идея за развитие на социалното предприятие бе 1 млн. евро.
В резултат на това бяха изготвени
четири социални иновации, доста интересни и уникални по своя замисъл.
Бизнес идеите бяха представени и
защитени публично:
Проект „Пекарна”: Замисълът е в
създаването на хлебна къща, където
ще бъдат привлечени младежи в риск
от социална изолация.
Проект „Следвай ме”: Целта на
това социално предприятие е създаване на приложение, което ще даде
възможност за опознаване на забележителности и културно сближаване.
Целевата група са лица с увреждания, майки с деца и други в риск от
социална изолация.
Проект „Свежо и чисто”: Проектът цели разкриване на услуга тип
обществена пералня. Социалният
замисъл включва осигуряване на заетост на уязвими лица, демотивирани,
с ниско образование и без професионална квалификация. Социалното
предприятие акцентира върху възможностите за социална интеграция
на ромите като уязвима целева група
със затруднен достъп до професионална реализация. Основните дейности включват обучение и предоставяне на обществената услуга.
Проект „Фамилна ферма”: Цел-
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Социалното предприемачество – подкрепа за заетост и
професионална интеграция
та е изграждане на фамилна ферма, която ще има затворен цикъл на
функциониране. Основен акцент е
създаването на биопродукция, която
ще се реализира на пазара, като приходите отново ще се влагат в социалното предприятие с цел устойчиво
развитие. Ще се осигури заетост на
хора от различни поколения.
Интересните гледни точки на студентите, участващи в работните
групи показват, че предприятията,
ангажирани в сектора на социалната
икономика, имат за цел постигането на социални ползи съизмерими с
интеграцията и заетостта на хора в
неравностойно положение, с приноса към процеса на активно социално
включване и създаване на социален
капитал.
Един от най-сериозните показатели
на ползите от социалната икономика
са спестените публични средства за
социални помощи, както и допълнителните средства по компенсиране
на социалната цена на дългосроч-

ната безработица. Бизнес идеите на
студентите за развитие на социалното предприемачество са характерни
с гъвкавост и способност да мобилизират ресурси с различен произход пазарни и непазарни ресурси, доброволен труд и обществена подкрепа.
Програмата на студентите включваше посещения на различни социални услуги и неправителствени
организации, ангажирани с подкрепа
и полезни инициативи на различни
уязвими лица.
Посетени бяха звено „Майка и
бебе”, където студентите се запознаха с материалната база и условията, при които се настаняват майки
с деца до 3-годишна възраст с риск
да изоставят децата си. Интерес на
австрийските студенти предизвикаха
начините за социална интеграция и
подкрепата, която се оказва на целевата група от специалистите, работещи в звеното.
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър. Тук интерес предизвика материалната база и най-вече
т.нар. „сензорна зала”, която играе
важна роля при осъществяване на
социална работа с деца аутисти.
Дневен център за стари хора – тази
услуга традиционно се посещава от
проф. Лойдл и студентите. Те се запознаха с дейността на социалната
услуга и механизмите за социална
подкрепа на възрастните хора. Услугата се предоставя от НПО „Слънчев
дом 2001”.
Център за социална рехабилитация и интеграция – тази услуга
се предоставя от ТСО на слепите в
България. Интерес предизвика Брай-

ловото писмо като възможност за социализация на слепи хора и големият набор от брайлови книги, както и
т.нар. „Говорящ софтуер”.
Сдружение „Социален диалог” е
неправителствена организация, в
която основно са привлечени младежи като доброволци. Дейностите се
финансират от проекти, чиято дейност е насочена към работа с роми.
Провеждат се широки информационни кампании за превенция на ХИВ/
СПИН, туберкулоза и други социално значими заболявания. Акцентът е
превантивни дейности към различни
уязвими общности от населението.
Проф. Лойдл и студентите посетиха „SOS Детски селища-България”, в
гр. Трявна, което е една от интересните социални услуги. Там бяха впечатлени от начина на предоставяне
на социалната услуга, полаганите
грижи и подкрепа на уязвимите деца,
лишени от родителска грижа. Дискутираха се много проблеми на подрастващите и децата, както и варианти
на подкрепа.
Технически университет – Габрово
благодари на всички социални предприятия и неправителствени организации за осигурения достъп на всички
присъстващи студенти. Споделянето
на добри практики, обсъждането на
различни решения в името на уязвимите лица, е основна мисия на социалната работа. Надяваме се тези
срещи да станат традиция, както и
незабравимите приятелства между
българските и австрийските студенти.
Материалът подготви
ас. Пламен Колев
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И теория, и практика
Учебната практика – шанс за професионална реализация

Паралелно с теорията, Технически университет - Габрово акцентира
върху осигуряване на възможност
студентите от специалност „Социални дейности” към Стопански факултет да провеждат своята учебна
практика в различни социални услуги
и неправителствени организации.
Съчетаването на образователната програма, насочена към практическо обучение на студентите, дава
възможност за по-лесно усвояване
на начините за осъществяване на
подкрепа на уязвими групи от обществото, изпаднали в ситуация на социална изолация и необходимост от
оказване на подкрепа. Практическите
обучения дават възможност на студентите за правилно професионално
ориентиране, съобразно възникналия интерес за работа с конкретна
рискова група – деца или възрастни.
Технически университет - Габрово
има сключени 12 споразумения за

сътрудничество и съвместна дейност
с различни учреждения, институции
и неправителствени организации,
които са доставчици на социални услуги не само на територията на община Габрово. Целта е осигуряване
на достъп и възможност на студентите - бъдещи социални работници за
провеждане на практически занятия
и осъществяване на пряка работа с
уязвими целеви групи. Работата на
терен е един от основните акценти
при оказване на подкрепа за социално включване на лица в риск. Студентите от втори, трети и четвърти курс,
специалност „Социални дейности”,
осъществиха посещения в различни
социални услуги с цел запознаване
отблизо с пряката социална работа,
с организацията и специалистите,
работещи в тях. Посещенията се извършваха по предварително изготвен
график.
Около 40 студенти от трети и чет-

върти курс осъществяват практически занимания в 13 социални услуги. Паралелно се извършват групови
посещения, включващи студенти от
втори курс. Важно условие е да добият представа за целевите групи,
начина на осъществяване на социална работа, прилагания подход и
възможностите за преодоляване на
социалната изолация. Водещ принцип е промяна на нагласите към тези
деца и възрастни с различни видове
увреждания, прилагане на нов подход и повишаване качеството на предоставяната социална услуга.
Важно е да се отбележи и постигнатият успех. По време на провеждането на преддипломната практика,
двама от студентите от IV курс, специалност „Социални дейности”, получиха предложения за работа на място, където успешно проведоха своите
практически занимания. Предложението бе отправено от „Международна социална служба - България”, доставчик на социална услуга „Комплекс
за социални услуги за деца” – гр. Севлиево. Това е един вид признание за
успешното съчетаване на теорията и
практиката в сферата на образователните дейности.
Технически университет - Габрово
благодари на всички доставчици на
социални услуги и неправителствени
организации за отделеното внимание, оказаната подкрепа и осигурената възможност на студентите да се
запознаят пряко с осъществяваната
социална работа с уязвими лица.
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Студентски спортен празник`2016

Спортният празник на студентите
от Технически университет – Габрово
и тази година се проведе в навечерието на 24 май, отново на поляната до
Соколския манастир, която през последните години се утвърди като място на спортната надпревара, в която
участват и преподаватели. Спортният

празник се провежда отпреди петдесет
години, откакто го има Технически университет – Габрово, като са били използвани различни спортни площадки
и терени. Този път участниците в празника бяха с приповдигнато настроение
от резултата на представителния футболен отбор на Технически универси-

тет - Габрово, който малко преди това
се бе класирал на четвърто място в областното първенство по футбол.
Организатори на тазгодишния спортен празник бяха Технически университет - Габрово, Студентски съвет и
Департаментът за езиково и специализирано обучение.

Ректорът проф. дтн Райчо Иларионов даде ход на спортния хъс с думите: „Ние, които възпитаваме младото
поколение, дълбоко почитаме и уважаваме делото на светите братя Кирил и
Методий, посвещаваме и този празник

на тях. Давам старт с пожеланието да
дадем свобода на своите емоции и
нека най-добрите да ги видим сред победителите.”
Просторът на поляната даде възможност спокойно да се проведат състеза-

нията в различните спортове, а децата
да намерят своите кътчета да се упражняват с топка или федербал. Публиката
зае места, предвидливо скривайки се
на сянка под чадърите, защото знаеше,
че я очакват дълги емоции.
на стр. 12
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Студентски спортен празник`2016
от стр. 11
Наградите, осигурени от ръководството на Технически университет –
Габрово и Студентски съвет, очакваха
своите притежатели - победителите по
футбол, волейбол, баскетбол, дартс и

дърпане на въже.
При футбола, на първите три места
се класираха отборите: „Академик 2”,
„Академик 1” – в който игра ветеранът
доц. Николай Маджаров, и на трето
място - „Академик 3”. Отговорници тук

бяха доц. д-р Красимир Гутев, ръководител катедра „Физкултура” и доц. д-р
инж. Красимир Друмев – главен съдия,
декан на факултет „Машиностроене и
уредостроене”.
При волейбола отговорник на състе-

занието беше Златко Златев. На първо
място се класира „Академик 2” с капитан доц. Минчо Симеонов, на второ „Академик 1”, на трето – „Академик 3”.
Баскетбол - изпълнение на наказателни удари. Тук при жените победи-

телка стана студентката по програма
„Еразъм+” от Латвия – Мара, следвана
от Даниела Илиева, Даниела Ранковска и Николина Несторова. При мъжете победителите са: Велизар Илиев,
Правдомир Зъмов, Емил Страхилов.

Дартс, при жените победители са:
Николета Стойнова, Елена Георгиева,
Емилия Пенчева; при мъжете: Дилян
Димитров, Никола Славков, Искрен
Кандов. Отговорници бяха ст. преп. д-р
Н. Вътков и Н. Немигенчев.

Най-добри при дърпането на въже бяха отборите: „Академик 2”, „Академик 1”, „Академик 3”.
„Благодаря
на колегите
от
катедра
„Физкултура”, както и
на хората на
инж. Даниел
Петров, които
се погрижиха
да подготвят
терените на
поляната за
състезанията
и за посрещането на гостите на спортния празник”
– каза накрая доц. д-р Красимир Гутев,
ръководител катедра „Физкултура”.

Лично ректорът проф. дтн инж. Иларионов връчи на класираните на първите три места медал и тениска на Тех-

нически университет – Габрово, а всеки
гост на празника получиха по един ключодържател с логото на ТУ-Габрово.

