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на стр. 12

Научете повече за европейската студентска 
общност, като участвате в „Еразъм +”

Учреден е на 8 март 2002 г. За негов ръководител е избран  доц. д-р инж. Илия Неделчев, който е начело на Радиоклуба 
и досега. Доц. Неделчев е преподавател в катедра „Комуникационна техника и технологии” /КТТ/ по Радиокомуникационна 
техника, Комуникационни вериги, Осигурителна техника и Системи за защита на информацията. 

на стр. 6

Радиоклубът към Технически университет – 
Габрово навърши 15 години

На 15.03.2017 г. в Университетска-
та библиотека се проведе информа-
ционен „Еразъм +"  ден, организиран 
от Университетски център за между-
народни и национални програми и 
проекти, в сътрудничество със Сту-
дентски съвет към Технически уни-
верситет - Габрово. Събитието бе 
част от поредицата информационни 
дни, които имат за цел да популяри-
зират програмата „Еразъм +”. 

Повече от 40 студенти и препода-
ватели дойдоха в Конферентната 
зала на Университетската библиоте-
ка, за да се запознаят с програмата 
и с резултатите, постигнати досега. 
Студенти на ТУ - Габрово споделиха 
впечатленията си, събирани в евро-
пейски университети, където са осъ-
ществили студентска мобилност по 
програмата. 

 „Тридесетгодишнината на „Ера-
зъм+” доказва, че това е най-успеш-
ната програма на ЕС, която инвести-
ра в създаването на гъвкави умения 
сред студентите, повишаване на про-
фесионалните и лични компетенции, 
културни и езикови знания, в подо-
бряване реализацията на пазара на 
труда” – каза доц. Лиляна Русанова, 
зам.-ректор „Международно сътруд-
ничество и връзки с обществеността”, 
при откриването на информационния 
„Еразъм +" ден в Технически универ-
ситет – Габрово. 

„Целта на днешния „Еразъм +" ден 
е не само да ви запознаем с възмож-
ностите на програмата и постигнати-
те резултати, но и да привлечем нови 
участници в нея”- каза още в обръ-
щението си към присъстващите доц. 
Русанова. 

Г-жа Надежда Пангелова - контакт-
но лице по програма „Еразъм +” към 
Технически университет – Габрово, 
представи програмата и условията за 
участие в нея. ТУ - Габрово се включ-
ва в „Еразъм +” през 2000 г. 

Първата стъпка на студента е да 

избере приемащ университет, като 
се има предвид, че ТУ - Габрово под-
държа сътрудничество с 51 висши 
училища - партньори по програма-
та. В резултат на това на студентите 
и преподавателите се предоставят 
възможности за богат избор на уни-
верситет в Европа. Например студен-
тите, които се обучават във факултет 
„Електротехника и електроника” мо-
гат да избират сред 30 университети 
- партньори на ТУ - Габрово. Студен-
тите от факултет „Машиностроене и 
уредостроене” имат шанса да изби-

Състоянието на ТУ - Габрово през 2016 г. 
Отчетен доклад пред Академичния съвет изнесе ректорът 

проф. дтн инж. Райчо Иларионов на стр. 9

на стр. 2
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от стр. 1

"Еразъм +" мобилности

рат между 24 университета, а специ-
алностите във факултет „Стопански” 
са обект на двустранни споразумения 
с 38 партньорски университета.

„Най-важното при избора на прие-
мащ университет е да се допитате до 
преподавателите си и до факултет-
ния „Еразъм +”- координатор, които 
могат да ви помогнат и ориентират 
към онзи университет, който най-пъл-
но съответства на изучаваните дис-
циплини в ТУ - Габрово и индивиду-
алните ви специфики”– подчерта г-жа 
Пангелова.

 Процесът по подготовката за реа-
лизиране на Еразъм-мобилност изис-
ква спазване на определени срокове, 
указани от приемащата институция. Този процес е съпътстван с попъл-

ване на споразумение за обучение, 
в което се посочват учебните дисци-
плини, които ще се изучават в прие-
мащия университет при мобилност 
с цел обучение, и информация за 
провежданата практика, в случай на 
мобилност с цел практика. Изявилите 
желание студенти попълват форму-
ляр за кандидатстване в приемащия 
университет, след което трябва да 
получат писмо-покана от приемащия 
университет или от работодателя. 

Втората стъпка е свързана с оком-
плектоването на документацията съ-
гласно изискванията на приемащата 
институция. „Еразъм +” офисът на 
Технически университет - Габрово 
оказва съдействие на всеки замина-
ващ студент при попълването и наба-
вянето на необходимите документи. 
Одобреният "Еразъм" - студент под-
писва индивидуален договор, в кой-
то са регламентирани финансовата 

подкрепа, правата и отговорностите 
на студента и Студентската „Еразъм” 
харта. 

Третата стъпка е свързана с отчи-
тането на периода на мобилност и 
признаването на натрупаните креди-
ти. Във връзка с това приемащата ин-
ституция трябва да подготви писмо, 
потвърждаващо престоя на студента, 
академична справка за изучаваните 
там дисциплини, получени кредити и 
оценки, и споразумение за обучение/
практика, в което се отразяват настъ-
пилите изменения в първоначалната 
работна програма.

Чрез споделените си впечат-
ления студентите от Технически 
университет - Габрово, провели 
"Еразъм"-мобилност през зим-
ния семестър на академичната 
2016/2017 г., преди звикаха огромен 
интерес към въз можностите на 
програма „Еразъм+”. 

„Еразъм +” е най-известната програма на Европейския 
съюз в областта на образованието, обучението и младеж-
та, подкрепяща студентски обмен с цел обучение и стаж 
в чужбина. България се присъединява към програмата 
през 1999 г. Днес в нея участват 47 български висши учи-
лища, а над 20000 студенти и 13 000 преподаватели са 
осъществили мобилност или стаж в чужбина. В „Еразъм +” 
участват университети от 33 страни. В продължение на 
30 години програмата оказва подкрепа за модернизиране 
на висшето образование, поддържане на по-тясно сътруд-
ничество между академичните институции и създаване на 
връзки между висшите училища и работодателите. 

Първоначално програмата цели студентска мобил-
ност. Тя е създадена през 1987 г., като част от програма 
„Сократ”. През 2007 г. обаче, Европейската комисия обеди-
нява образователните си инициативи, като включва про-
грама „Еразъм” в една обща програма - „Учене през целия 
живот”. През 2014 г. дейностите в областта на образова-
нието и обучението са обединени в програма „Еразъм +”.
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"Еразъм +" мобилности
Ключовата дейност, коятоТехнически 

университет - Габрово вече 19-та по-
редна година реализира в рамките на 
програма «Еразъм+», е "Образовател-
на мобилност на обучаеми и обучители 
в сферата на висшето образование". Тя 
дава възможност на преподавателски 
и непреподавателски състав за обмя-
на на знания, опит и добри практики с 
чуждестранни колеги, професионално 
развитие и изява в други висши учили-
ща в чужбина. 

Студенти, докторанти и наскоро ди-
пломирали се (до 12 месеца след ди-
пломиране), имат възможност за стаж 
в чуждестранни университети или в 
реална работна среда на чуждестран-
ни предприятия, а студенти и докто-
ранти имат възможност за обучение в 
други висши училища в чужбина без да 
е нужно да прекъсват обучението си в 
ТУ-Габрово и да заплащат семестриал-
ни такси в чуждестранния университет.

Програмата „Еразъм +” подпомага 
престоя на участниците си с индивиду-
ален грант, определящ се от продължи-
телността на мобилността и страната 
на приемащото висше учебно училище 
или фирма.

След приключване на мобилността 
всички придобити по време на обуче-
нието кредити се признават от Техни-
чески университет - Габрово, оценките 
от изпитите се вписват в дипломата, а 
стажът - в дипломното приложение към 
нея.

Това, което не може да се впише в 
дипломи и дипломни приложения, но 
е не по-малко ценно и стойностно, са 
контактите и приятелствата, които се 
създават, опознаването на други кул-
тури и традиции, подобряването на 
езиковите умения.  Новите среда и 
преживявания са бесценен опит, който 
доразвива и утвърждава личностните 
качества и компетенции на участници-
те, разширява и обогатява техния све-
тоглед. 

Създаденият към Технически уни-
верситет - Габрово «Еразъм+ офис» 
съдейства и подпомага подготовката 
и организацията на мобилността на 
всички нейни етапи. 

Студенти, докторанти и наскоро ди-
пломирали се, интересуващи се от 
програмата, могат да намерят обстой-
на информация на сайта на ТУ - Габро-
во, където е публикуван списък на уни-
верситетите - партньори, условията за 
участие и всички етапи на „Еразъм+”- 
мобилността.

Открит е прием на студентски за-
явления за обучение или практика за 
академичната 2017/2018г: http://www.
tugab.bg/bg/mobile

Здравейте! 
Ние сме петима, които бяхме в 

Hochschule Schmalkalden и всички 
сме от специалност „Мехатроника” 
– аз, Сюлейман Осман (3курс), Пе-
тър Генчев (3курс), Росен Христов 
(3курс), Христо Саръев (4курс), Мус-
тафа Бакер (4курс). 

Повечето се познаваме от много 
години, тъй като сме били заедно в 
гимназията. За първи път участваме 
в програмата „Еразъм +” и сме много 
щастливи от това. След като станах-
ме студенти в Технически универси-
тет - Габрово, в специалност  „Меха-
троника”, решихме, че и ние можем 
да бъдем част от тази програма. 
Винаги сме изпитвали желанието за 
това. За Шмалкалден научихме както 
от преподавателите и интернет, така 
и от бивши студенти, които са били 
там. Възможностите, предимствата, 
както и още много неща, които пред-
лага тази програма, са едно голямо 
предимство за всеки студент. Раз-
брахме изискванията на какъв език 
ще се преподават лекциите там и се 
консултирахме с нашите преподава-
тели от Габрово. Започнахме подго-
товка по съответния език, а именно 
-  английски. След това се заехме с 
документите за Германия, което ста-
на с голямата помощ на Университет-
ския „Еразъм+” офис. 

И така пристигнахме в Шмалкалден 
- естествено първоначално присъст-
вието ни там беше малко странно, 
което е нормално - все пак бяхме от 
чужда държава. Но, както от Универ-
ситета, така и от ръководството на 
общежитието ни помогнаха да се на-
станим. Свикнахме бързо. Първо се 
сприятелихме с един колега от Русия. 
Ден след ден броят на новите прия-
тели се увеличи - от Германия, Русия, 
Бразилия, Турция, Китай, Мексико, 
Перу..., има още! Всички те, както и 
преподавателите, ни помагаха през 

целия период 
на обучение-
то, за което им 
бл а г о д а р и м 
още веднъж! 
Отношението 
на преподава-
телите беше 
блестящо. Те 
са готови да 
помагат вина-
ги - дали по 
тяхната дис-
циплина или 
по друга, няма 
значение - ако 
могат, го пра-
вят. Дисципли-
ните, които 
и з у ч а в а х м е 

Ето какво каза Сюлейман Осман от името на колегите си,  
завърнали се от "Еразъм" - мобилност:

там са: Robotics, Vibrations, Numerical 
Heat Transfer Simulation, German 
Language, Manufacturing Drawing 
and Tolerances, Surfaces Coating and 
Technology. 

Материалното оборудване на Уни-
верситета е перфектно. В библиоте-
ката можеш да намериш всичко от 
каквото се нуждаеш. Имахме достъп 
и до компютърни зали. Оценката ни 
за оборудването е 10/10.

Като цяло нашето впечатление за 
Hochschule Schmalkalden е повече 
от перфектно. Много сме доволни и 
щастливи, че избрахме да учим точ-
но в този университет. Благодарим 
на цялото ръководство на Техниче-
ски университет - Габрово, както и 
на Hochschule Schmalkalden. Бла-
годарим и на проф. Емил Колев, 
който е преподавател в Hochschule 
Schmalkalden, затова, че благодаре-
ние на установеното сътрудничество, 
ние успяхме да учим там и да видим 
какво означава да си студент в друга 
държава, и то в Германия! 

Това е всичко!
Сюлейман Осман 
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"Еразъм +" мобилности
– Габрово, където сега е III  курс, специ-
алност „ Мобилни и сателитни комуника-
ции”. Тя представи своите и на колегите 
си Росен Великов, Светлозар Христов и 
Ангел Петров, впечатления от обучението 
им в Технологичен университет в Бърно, 
Чехия. Там те са изучавали дисциплините: 
Алтернативни източници на енергия, Ком-
пютърни системи, Аналогава схемотехни-
ка и чешки език. Според Ана, получените 
професионални знания и впечатленията 
за страната, града, традициите и обичаи-
те на чешкия народ, са еднакво ценни за 
нея. След всичко видяно и преживяно, тя 
сподели желание отново да се включи в 
програма „Еразъм +”: 

- Студентската ни мобилност продъл-
жи от 12 септември 2016 г. до 6 февруари 
2017 г. Беше ми много интересно. Исках 
да видя Европа, да видя там как се обу-
чават, да науча за културата. Бърно е 
стар чешки град с традиции. Ще говоря от 
свое име - бях посрещната много добре. 
Обучението се водеше по модерни мето-
ди. Университетът е модерно оборудван. 

Разполагахме с достъп до информация от 
преподавателите. Много впечатлена бях 
от това, че Университетската библиотека 
беше отворена до късно вечерта и беше 
пълна през целия ден. 

През свободното време пътувахме – по-
сетихме Братислава и Прага, стигнахме 
до столицата на Унгария – Будапеща, как-
то и до Краков – Полша. 

По време на обучението ни в Техноло-
гичния университет в Бърно имахме кон-
такти със студенти от цял свят – най-много 
бяха колегите от Испания, Франция, Тур-
ция, Тайван, Германия. Бяхме неразделна 
група. Обменяхме информация за уни-
верситетите, за  начина на преподаване. 
Организиран беше Ден на националната 
култура и на традиционните храни. На са-
мостоятелен щанд показахме български 
традиционни ястия. 

Мисля, че създадохме трайни контакти 
с колегите, защото продължаваме да под-
държаме връзка и сега, търсим се. Ако 
втори път участвам по програма „Еразъм 
+”, то мечтата ми е да уча в Литва.

Великобритания. Там се органи-
зират специални кампании, които 
имат за цел фирмите да наемат 
студенти и ученици. Това е една 
от причините възпитаниците на ТУ 
- Габрово да се възползват от про-
грама „Еразъм +”.

 - Ние попаднахме на много толе-
рантен работодател, който ни даде 
възможност да проследим работата 
на фирмата във всеки един отдел. 
Препоръчваме на всички студенти да 
се включат в програма „Еразъм +”, за-
щото само чрез нея ще попаднат на 
безценен опит – каза Ахмед Мехме-
дов – магистър „Иновационен и ин-

вестиционен мениджмънт в индус-
трията”, който от скоро е зам.-кмет на 
Община Севлиево:

- Професионалният стаж, който 
избрах по програма „Еразъм +” бе в 
британска IT компания в Лондон. Въ-
просната мобилност по програмата е 
изцяло практически насочена и озна-
чава работа в реална среда. Благо-
дарение на нея се натъкнах на уни-
кален начин на работа, който тотално 
се различава от традиционното раз-
биране за провеждане на такъв стаж. 
Първо, нашият работодател ни има-
ше доверие, беше доста партньорски 
настроен към студентите-стажанти. 
Когато възлагаше задачи, той не по-
ставяше ограничения за изпълнение-
то им. Там не ти поставят задачи, а 
очакват да проявиш самоини циатива 
и креативност на работното място. 
При грешка директо рът на компания-
та разговаряше гра дивно и с 
разбира не. Никога не по рицаваше и 
не вну  шаваше вина. Работата беше 
разно образна. Нещата, които видя-
хме, бяха страхотни. В рамките на на-
шата мобилност се проведе изложе-
ние, в което нашата компания беше 
изложител. Ние помагахме в прего-
варянето с клиентите й. Проведе се 
и Седмица на модата, в рамките на 
която се срещнахме с представители 
на модния бизнес.

Сега съм щастлив, че благодаре-
ние на програма „Еразъм +” видях 
отблизо как работи една британска 
IT компания, да се срещна с големи, 

Ана Синдракова е от Македо-
ния, но избра да получи висше образова-
ние в България, в Технически университет 

Студентите 
Георги Ми-
хов, Алексан-
дър Филипов, 
Даниел Нико-
лов и Ахмед 
Мехмедов  от 
специалност 
„Индустриа-
лен менидж-
мънт”, как-
то и Дженис 
М е х м е д о в а 
от специал-
ност „Дизайн, 
техника и 
т е х н ол о г и и 
в текстила”, 
п р о в е д о х а 
„Еразъм” - 
практика във 
фирма във 

значими корпоративни клиенти. Бла-
годаря на съдбата. Тя ми се усмихна 
и ме постави в доста динамична сре-
да в сърцето на Лондонското сити. 
Най-важното, което успях да науча, е, 
че англичаните изключително много 
уважават проактивни служители, кои-
то проявяват инициатива и работят 
всеотдайно. 

Искам да насърча всички колеги 
да не се страхуват да предприемат 
стъпка за участие в „Еразъм +” и вяр-
вам, че ще се върнат у дома с още 
по интересни впечатления от Велико-
британия. 
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Дарение

Община Габрово – партньор 
на Технически университет – 
Габрово в проект за профе-
сионално образование

Община Габрово се включи като 
партньор в международен проект за 
професионално образование и обу-
чение, чийто координатор е Техниче-
ски университет – Габрово. Финанси-
рането е по европейската програма 
„Еразъм +“. 

В случай че бъде одобрена, раз-
работката предвижда да се изгради 
партньорство между доставчици на 
услуги в областта на професионал-
ното образование и обучение, малки, 
средни и големи предприятия, органи 
на местната и регионалната власт, 
подкрепени от социални партньори. 

Идеята е да се насърчи обучение 
на работното място и стажове в мест-
ни и регионални фирми. Цели се пре-
одоляване на несъответствието меж-
ду търсените и предлаганите умения 
сред младите хора и намаляване на 
младежката безработица в сферата 
на машиностроенето.

Участие в проекта са заявили още 
габровското дружество „Мехатрони-
ка“, полската Технологична компа-
ния и Техническият университет в гр. 
Лодз, чешката фирма „Мехатроника и 
роботика“ и Техническият универси-
тет в гр. Либерец, висшето училище 
„Йоанеум“ в австрийския гр. Грац. Га-
бровската търговско-промишлена па-
лата и местната структура на синди-
кат „Подкрепа“ 
ще са асоциира-
ни партньори.

Ще бъде раз -
работен общ 
уче бен план и 
25 програми за 
с п е  ц и а л н о с т 
„Ме хатроника“ 
в бакалавърска-
та степен. Пла-
нирано е да се 
създадат клъс-
тери за обуче-
ние на работ-
ното място в 
областта на ма-
шиностроенето 

Повече за професионалното образование
в България, Полша и Чехия. 

Академичен персонал и вътреш-
нофирмени обучители от страни-
те-партньори ще участват в кръжоци 
за трансфер на знания и опит.

Миглена ВЪГЛЕНОВА

Гл. експерт „Публичност 
и визуализация”

Оборудване за 4300 евро дари 
на Университета „АББ Бълга-
рия”, клон Севлиево    

С дарената техника бяха оборуд-
вани лаборатории на Технически 
университет – Габрово. По повод 
връчването на договора за дарение 
изпълнителният директор на „АББ 
България”, клон Севлиево - г-н  Лу-
циус Шьоб и г-жа Надежда Ангелова 
- експерт „Човешки ресурси” в АББ за 
България, посетиха ТУ – Габрово на 
13 декември 2016 година. 

Дарената техниката е за средно 
и ниско напрежение и цели да даде  
практически знания на студентите. 
Дарение, като това „АББ България” 
е направила и на Технически универ-
ситет -  София и неговия филиал в 
Пловдив. АББ традиционно подпома-
га университети и училища с прибори 
и техника – подчертават от фирмата. 

В ТУ – Габрово  г-н  Луциус Шьоб 
и г-жа Надежда Ангелова запознаха 
студентите с продуктите на АББ в 
глобален аспект и в частност „АББ 
България” ЕООД, като презентации-
те им обхванаха и дейността на клон 
Севлиево. 

 „С даренията си АББ цели, както 
да подпомогне практическата обез-

печеност на подготовката на студен-
тите и учениците, така и да популя-
ризира дейността си и да привлече 
висококвалифицирани кандидати за 
инженерните си работни позиции” – 
уточни г-жа Даниела Георгиева, асис-
тент комуникации и човешки ресур-
си. Тя подчерта, че „АББ България”, 
клон Севлиево, през лятото на 2016 
г. е имала много успешна стажант-
ска програма, проведена съвмест-
но с ПГМ „Ген. Иван Бъчваров“-  гр. 
Севлиево и студенти от Техническия 
университет в град Габрово. 

„Целта на стажантските ни про-

грами е в последствие стажантите 
да останат като служители на пълен 
или почасов работен ден в „АББ Бъл-
гария” във всички наши локации в 
страната. „АББ България” дава въз-
можност на студенти да работят на 
половин работен ден, за да могат да 
посещават лекции и изпити в универ-
ситета” – каза г-жа Георгиева.

АББ е компания с над 100 клона в 
целия свят и с над 140 000 служите-
ли. В България АББ има 5 клона, като 
централата се намира в гр. София. 

Повече информация 
http://new.abb.com/bg 

Проф. Александров
прие дарението
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от стр. 1

За създаването на Радиоклуба доц. Неделчев разказа:  
Радиоклубът бе създаден благодарение инициативността на 

студентите тогава. Идеята беше изучаващите „Радиокомуни-
кационна техника” студенти, да могат да практикуват теоре-
тичните си знания. От тяхна страна се получи сериозна заинте-
ресованост и така се стигна до учредяването на Радиоклуб. Той 
и сега работи доста активно, при това студентите участват 
с много ентусиазъм и всеотдайност. Чрез него те получават 
по-друга гледна точка спрямо радиокомуникационната техника, 
обогатяват знанията си. Наученото в Радиоклуба впоследствие 
става базова част от знанията и професионалната подготовка 
на бъдещите КТТ-специалисти. Резултатът - всички, които до 
този момент преминаха през Радиоклуба към ТУ – Габрово, имат, 
или свой частен бизнес, който успешно развиват, или са на ви-
соки нива в кариерата на други големи компании в областта на 
електрониката, мехатрониката и комуникациите. 

Радиоклубът към ТУ – Габрово чества 15 години

„Радиоклуб ТУ – Габрово” е Сдру-
жение с нестопанска цел регистри-
рано с Решение 424 от 08.03.2002 г., 
с вид  на дейността съгласно чл.2 от 
ЗЮЛНЦ – организация за осъществя-
ване на дейност в обществена полза. 

Предмет на дейност на Сдружение-
то е: - Разпространяване радиотех-
ническите знания; - Пропагандиране 
радиолюбителството и създаване 
условия за неговото популяризиране; 
- Обучение на радиолюбители за при-
добиване на по-висок операторски 
разряд и повишаване на спортно-тех-
ническите им качества; - Осъществя-
ване информационна и издателска 
дейност по проблемите на радиолю-
бителското движение; - Организира-
не и провеждане спортно-състезател-
на радиотехническа дейност.

За създаването на Радиоклуба ос-
новна заслуга имат няколко студенти 
от далечната 2001 г. Това са: Росен 
Божинов LZ2RBB; Иван Стефанов 
LZ2ISI; Милен Петров LZ4UX; Боян 
Даскалов LZ2BMD; Деян Димитров 
LZ4KL, като най-ентусиазиран от 
всички беше Росен LZ2RBB. Ако не 
беше той, най-вероятно и клубът ня-
маше да го има. 

Работата по основаването на клу-
ба започна през месец април 2001г. 
На основание на доклад от ръково-
дителя на катедра „Комуникацион-
на техника и технологии” - доц. д-р 
инж. Кирил Койчев, № 78/18.05.2001г. 
и решение на Ректорския съвет от 
21.05.2001г., на 28.11.2001 г. беше 
проведено учредително събрание. 
Списъкът с учредителите е приложен 
на фигурата.

Основната идея от моя страна, 
беше при развиването на новата то-
гава учебна дисциплина „Радиоко-
муникационна техника”, студентите 
да имат и практически възможности 
за работа с такава техника. Затова 
имахме подкрепата на трима препо-
даватели от катедра КТТ: доц. Кирил 
Койчев - ръководител катедра, доц. 
Станимир Садинов - тогава асистент 
и доц. Илия Немигенчев - ректор на 
Технически университет - Габрово. 
Те, както се вижда, бяха и учредите-
ли на Радиоклуба, и независимо, че 
те самите не са радиолюбители ре-
довно си плащаха членския внос. По 
този начин подкрепяха дейността ни, 
за което им изказвам благодарност. 
Доц. Садинов продължава да е член 
и да участва активно в живота на 
клуба и чрез членския си внос, който 
плаща през годините, подпомага фи-
нансово дейността на клуба. С общи 
усилия всяка година сме завършвали 
с положителен финансов баланс с из-
ключение на 2009 г., когато балансът 

бе незначително отрицателен.
Много съществена е материалната 

подкрепа, която ни оказа инж. Миро-
слав Хинков –управител на „Мехатро-
ника” АД, Габрово. Той ни предостави 
безвъзмездно измервателна апара-
тура и най-ценното за Радиоклуба 
- радиостанция KENWOOD TS-2000, 
която за онова време беше една от 
най-модерните,  а и сега е на срав-
нително добро ниво. Това ни даде 
възможност да се включим реално в 
радиолюбителския живот и да излез-
ем в ефира като клуб с повиквателен 
знак LZ2KAC. Благодарение на това, 
Радиоклубът заработи и продължи 
да съществува. Радиоклуб без ра-
диостанция няма как да съществува. 
Това може да бъде всичко друго, но 
не и радиоклуб. Затова лично от мое 
име и от името на членовете от Ра-
диоклуба, който представлявам, из-
казвам искрена благодарност на г-н 
Хинков.

Непрекъснатата смяна на голяма 
част от членовете и липсата на опит 
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Радиоклубът към ТУ – Габрово чества 15 години
от моя страна много затрудняваше 
дейността клуба. Бих казал, че в един 
момент го подържахме изкуствено 
само и само да не се разпадне, беше 

пред закриване.
Един от най-ревностно поддържа-

щите Радиоклуба бе Николай Живков 
LZ1NIM, който още като студент от 
края на 2003 г., стана негов член и с 
малко прекъсване продължава да е в 
Радиоклуба и в момента. От средата 
на 2006 г. в клуба са Борис Сапунджи-
ев LZ2JR и Бончо Бонев LZ2SBB, кои-
то са много активни. 

В края на 2010 г., когато дейността 
беше малко позамряла, в клуба се 
появи Владислав Камбуров LZ2VAK, 
който с много желание и енергия ак-
тивно  се включи в конструкторската 
дейност и раздвижи нещата в него.

Николай Китанов  LZ2NKM през 
2003 г. направи първия сайт на Ради-
оклуба, което е и първата ни поява в 
Интернет пространството. 

През февруари 2007 г. беше из-
граден EchoLink със съдействието 

на колеги от Пловдив – Мариан Въ-
лев LZ1CWT и Стоян Кънев LZ1TVS. 
Същата година беше изграден и 
регионален ретранслатор RV48 

(R0) LZ0KAC с помощта на Мариан 
LZ1CWT. Поради липса на подходя-
щи филтри между входа на прием-
ника и антената му и между изхода 
на предавателя и антената му, се на-
ложи приемникът да бъде монтиран 
на Корпус 1 – „Интеграла”, а преда-
вателят на Корпус 2 – „Баждар”. Това 
ограничаваше значително покривана-
та от ретранслатора зона. 

С идването на Владислав Кам-
буров LZ2VAK в Радиоклуба в края 
на 2010 г., първата задача, която си 
постави беше да направи тези фил-
три. Това разбира се, му костваше 
много усилия и време, но трудът му 
беше възнаграден. През пролетта на 
2011 г. предавателят беше вдигнат на 
Корпус 1 – „Интеграла”, с което рабо-
тата на ретранслатора значително се 
подобри - такова е състоянието му и 
в момента. Междинно беше ремон-
тирано и крайното усилвателно стъ-
пало на предавателя. Антените на 
приемника и предавателя също бяха 
подменени. Ретранслаторът е узако-
нен според изискванията на КРС с 
опознавателен знак LZ0KAC и работи 

устойчиво.
След спиране на ретранслатора на 

вр. Шипка RU730 (R89) през 2014 г. 
поради авария, се наложи ремонти-

рането му. Основната инициатива пак 
беше на Владислав LZ2VAK. Разбира 
се, тук помагаха всички - кой с какво-
то може. Христо Андреев LZ1HAA от-
кри и отстрани неизправността. След 
съответната настройка и подмяна 
на антена и този ретранслатор бе в 
действие. През 2017 г. на същия ре-
транслатор се наложи коренно пре-
работване на захранването с подмя-
на на захранващия блок. В основата 
на това пак беше Владислав LZ2VAK. 
Съответно и този ретранслатор 
RU730 (R89) е узаконен според из-
искванията на КРС с опознавателен 
знак LZ0MAR и продължава да рабо-
ти устойчиво.

През 2014 г., по инициатива на 
Христо Андреев LZ1HAA, беше из-
граден WebSDR приемник. По-късно, 
поради поражение от гръмотевица 
WebSDR приемника изгоря и беше 
възстановен от Владислав Камбуров 
LZ2VAK и Иван Стефанов LZ2ISI. 
Още с появата си в Радиоклуба Иван 
LZ2ISI се включи активно в дейност-
та му. По негова инициатива започ-

На 8 март 2017 г. в 
Университетската библиотека се 
събраха бивши и сегашни членове 
на Радиоклуба, за да честват 
15-годишнината му
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място; Републиканско късовълново 
състезание „Царевец SSB”: 2007 г. 
– 9 място; Късовълново състезание 
„Васил Левски” 2017 г. - 5 място и сер-
тификат за участие в КВ състезание 
в чест на 180-годишнината от рож-
дението на Апостола на българската 
свобода; УКВ състезание LX DX VHF/
UHF Contest 2016 г, категория "Мно-
го оператори": 50 MHz –5 място; 144 
MHz - 11 място; 432 MHz – 2 място; 
Категория "Много оператори много 
ленти" - 8 място; Категория "Много 
оператори" за LZ - 50 MHz - 4 място; 
144 MHz - 5 място; 432 MHz - 1 мяс-
то; Категория "Много оператори мно-
го ленти" за LZ - 4 място. Получили 
сме благодарствени плакети: по слу-
чай 85 години радиолюбителство в 
България 1926-2011 – за принос към 
БФРЛ на радиоклуб LZ2KAC; Бъл-
гарската федерация на радиолюби-
телите благодари за ползотворната 
дейност на Радиоклуб ТУ -Габрово 

Gabrovo Game Jam бе част от 
най-големия хакатон за разработка 
на игри в света - GlobalGameJam 2017 
- http://globalgamejam.org. Събитието 
се проведе в габровския музей „Дом 
на хумора и сатирата“, като стартира 
на 20 януари и продължи до 22 януа-
ри 2017 г. Целта на домакинството бе 
съвременната проява да допринесе 
за утвърждаване името на региона 
в областта на иновациите и креатив-
ността. Затова Община Габрово бе 

съорганизатор на Gabrovo Game Jam, 
а партньори на инициативата бяха 
Технически университет - Габрово и 
Великотърновски университет „Св. 
св. Кирил и Методий“ – Факултета по 
изобразително изкуство.

Gabrovo Game Jam привлече люби-
тели на компютърни и настолни игри, 
програмисти, писатели, аниматори и 
художници и всички те в следващите 
48 часа изпълваха залите на „Дома 
на хумора и сатирата”. Обединени в 
отбори, те проведоха игри по обща 
тематика, която международните ор-
ганизатори GlobalGameJam обявиха 
в деня на старта. През годините на-
зад е имало теми като: „Ритуал“, „Как-
во ще правим сега“, „Звукът от сър-
цебиенето“, „Ние не виждаме нещата 
такива, каквито са, ние ги виждаме 
такива каквито сме ние“. Част от про-
грамата бяха презентациите, свърза-

ни с гейм индустрията.
Заради хакатона „Домът на хумора 

и сатирата” отвори врати в неделя. 
Вечерта, журито в състав - Маргари-
та Доровска – директор на „Дома на 
хумора и сатирата“, Светлин Наков 
- основател на SoftUni, лауреат на 
наградата Джон Атанасов и един от 
хората зад Софтуерната академия 
на Telerik, Марин Крънзов - CEO на 
ParizaGames, оръжейник по образо-
вание и бивш 3D артист в легендар-
ните Ubisoft и Masthead Studios. Те 
обясниха, че със стандартните крите-
рии, журито е търсило бонус точки на 
отборите, използвали сюжети и пер-
сонажи в игрите, близки до Габрово 
и габровци – находчиви и пестеливи, 
предприемчиви, с много чувство за 
хумор, както и присъствието на отли-
чителни символи на града.

Информацията е от Община Габрово

За първи път Gabrovo Game Jam

на изграждането на информационно 
табло, в което да се поставят всички 
компютърни комуникации. Той напра-
ви и EchoLink за ретранслатора на вр. 
Шипка RU730 (R89) LZ0MAR с компю-
търен развоен кит Raspberry Pi.

Владислав Камбуров LZ2VAK през 
2015 г., започна изграждане на ре-
транслатор за 70 cm от мобифонски 
клетки. Като лабораторен модел той 
е готов и пуснат в пробна експлоата-
ция. Това са по-големите задачи ре-
шени през този период в Радиоклуба. 
Имало е и други по-малки задачи, 
които не е нужно да се споменават в 
този отчет. 

По отношение на спортно-състеза-
телната дейност имаме много учас-
тия в състезания, като имаме добри 
резултати: Държавно КВ първенство 
SSB, категория „Клубни радиостан-
ции“: 2007 г. – 2 място; 2008 г.– 4 
мя сто; 2009 г. – 4 място; 2014 г. – 1 
място; 2015 г. – 1 място; 2016 г. – 2 

LZ2KAC 2013 г.
Основна заслуга за постигнатите 

резултатите в спортно-състезателна-
та дейност има Борис Сапунджиев 
LZ2JR. Като оператор на клубната 
станция той постигна в държавно КВ 
първенство SSB, категория „Клубни 
радиостанции“: 2007 г. - 2 място; 2014 
г. - 1 място; 2015 г. - 1 място; 2016 г. 
- 2 място. Останалите колеги, които 
не са споменати са работили според 
възможностите си и са дали своя при-
нос за развитие на Радиоклуба.

Историята на Радиоклуба в нача-
лото е представена по спомени, тъй 
като тогава не се водеше дневник. В 
последните години се водят записки, 
за да възстановим събитията точно.

Има още много задачи и проблеми, 
с решаването на които би се подо-
брила работата на Радиоклуба, но 
това оставяме на бъдещето.

Илия Неделчев               Габрово
Председател на УС        08.03.2017
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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА  
СЪСТОЯНИЕТО НА
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-
Габрово за 2016 година
Академичен съвет, 28 март 2017 г.
Докладва ректорът 
проф. дтн инж. Р. Иларионов
Извадка

В съответствие с изискванията 
на Закона за висшето образование 
(ЗВО) в Годишния доклад за състоя-
нието на Технически университет-Га-
брово (ТУ-Габрово) за 2016 година 
са отразени резултатите от изпъл-
нението на основните видове дей-
ности в Университета, финансовите 
и натуралните показатели на висше-
то училище, както и резултатите от 
функционирането на Системата за 
управление на качеството. Ръковод-
ството на ТУ - Габрово изпълнява-
ше основните задачи от приетата от 
Академичния съвет (АС) Мандатна 
програма, подчинени на заложената 
в нея стратегическа цел: Развитие 
и утвърждаване на Технически уни-
верситет - Габрово като водеща ин-
ституция за подготовка на висококва-
лифицирани кадри и провеждане на 
научни изследвания, отговарящи на 
европейските стандарти и потребно-
стите на бизнеса: 

• Утвърждаване на Технически 
университет - Габрово като конку-
рен тоспособен университет, пред-
ла гащ модерно обучение с гаран-
тирано качество, съобразено с 
ди намичните промени на пазара на 
труда.

• Устойчиво развитие на Техниче-
ски университет - Габрово в трите 
ключови области - образование, на-
учни изследвания и бизнес.

• Съвместяване на традиции и 
иновации в образователния процес и 
научноизследователската дейност. 
Достигане на европейски стандар-
ти в областта на обучението на 
студенти и докторанти. 

• Укрепване на основните звена на 
Технически университет - Габрово 
и прилагане на последователна по-
литика за повишаване квалифика-
цията, мотивацията, компетент-
ността и научното развитие на 
академичния състав. 

• Интегриране на обучението и 
научните изследвания с бизнеса. Из-
граждане на консорциуми за научна 
инфраструктура с цел създаване на 
интелигентни и иновативни проду-

кти. 
• Прозрачно планиране, организи-

ране и отчитане на всички дейнос-
ти при спазване на принципите за 
академичност и етичност. 

• Стимулиране на творческата 
активност и участието на студен-
тите в академичния живот на Уни-
верситета.

• Активно участие в международ-
ни програми и проекти и развитие 
на международно сътрудничество 
с образователни и научни институ-
ции. 

• Осигуряване на ефективно упра-
вление и финансова стабилност 
на Университета. Подобряване на 
финансово-счетоводното и админи-
стративното обслужване.

• Модернизиране на информацион-
ната инфраструктура и материал-
но-техническата база на Универси-
тета. Изграждане на атрактивна 
социална среда, осигуряваща съвре-
менни условия за обучение и труд. 

• Институционална и програмна 
акредитация на професионалните 
направления и докторските програ-
ми.

Представените в годишния доклад 
резултати са постигнати с активното 
участие на цялата академична общ-
ност - преподаватели, служители, 
студенти и докторанти. 

През учебната 2015/2016 година в 
ТУ – Габрово е проведено обучение 
на студенти в осем акредитирани 
професионални направления (3.4 
Социални дейности, 3.7 Администра-
ция и управление, 3.8 Икономика, 5.1 
Машинно инженерство, 5.2 Електро-
техника, електроника и автоматика, 
5.3 Комуникационна и компютърна 

техника, 5.6 Материали и матери-
алознание и 5.13 Общо инженерство) 
по 4 специалности в образовател-
но-квалификационна степен (ОКС) 
„професионален бакалавър”, 22 спе-
циалности в ОКС „бакалавър” и 17 
специалности в ОКС „магистър”, ре-
довна (РО) и задочна форма на обу-
чение (ЗО). За учебната 2016/2017 г. 
за ОКС „бакалавър” в Университета 
не са разкрити нови специалности.

 Новото в кандидатстудентската 
кампания през тази година е пред-
лаганото бизнес-ориентирано обу-
чение. Идеята на ръководството на 
Технически университет – Габрово 
за разработване на бизнес-ориен-
тирано обучение е породена от не-
обходимостта на бизнеса от добре 
подготвени, знаещи и можещи млади 
специалисти. Бизнес-ориентираното 
обучение съчетава по един успешен 
начин теоретичната подготовка в ТУ 
– Габрово и практическата подготов-
ка във фирмите. То обвързва подго-
товката на специалистите с висше 
образование с изискванията на биз-
неса и пазара на труда, както и с реа-
лизацията на завършилите студенти. 

Тенденцията на интерес към задоч-
ната форма на обучение се засилва, 
като това става за сметка на намаля-
ването на интереса към редовната 
форма на обучение. Преизпълнение-
то на план-приема в задочна форма 
на обучение се дължи най-вече на 
приетите над определената държав-
на поръчка (25 студенти) 15 студенти 
в специалност КСТ. 

Обучението на докторантите в 
ТУ - Габрово е една от най-важните 
дейности, явяваща се индикатор за 
нивото на научноизследователската 
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работа и за развитието на академич-
ния състав. Получените атестацион-
ни оценки на докторантите от двата 
факултета през учебната 2015/2016 г. 
са, както следва: за ФЕЕ - 29 оценки 
„много добра”, 7 оценки „добра” и 1 
„задоволителна” оценка; за ФМУ - 29 
оценки „много добра” и 8 оценки „до-
бра”.

През 2016 г. Департаментът за 
езиково и специализирано обучение 
успешно работи по изпълнение на 
целите и задачите, заложени в Пра-
вилника за устройството и дейността 
му, Мандатната програма на ТУ-Га-
брово, Стратегията за управление на 
риска в ТУ - Габрово, решенията на 
АС, заповедите на Ректора, графици-
те и указанията на Министерството 
на образованието и науката.

Департаментът, като основно зве-
но на ТУ - Габрово, функционира в 
четири направления: чуждоезиково 
обучение на студенти и докторанти; 
езикова и специализирана подго-
товка на чужденци, кандидатстващи 
във висшите училища на Република 
България; специализация и квалифи-
кация на етнически българи от чуж-
бина; физическо възпитание и спорт.

Центрове за обучение и квали-
фикация:

- Предметът на дейност на Цен-
търа за електронно и дистанционно 
обучение (ЦЕДО) е организацията на 
обучение в дистанционна форма и на 
електронно обучение на български и 
чуждестранни граждани за придоби-

ване на ОКС („бакалавър“ или „ма-
гистър”) и за повишаване на квали-
фикацията. В резултат от дейността 
на ЦЕДО и на Съвета за електронно 
и дистанционно обучение през 2016 
г. са постигнати следните резултати:  
Разработена е Програма от мерки за 
изпълнение на задължителните пре-
поръки на Постоянната комисия по 
технически науки и военно дело на 
Националната агенция за оценяване 
и акредитация (НАОА), дадени при 
акредитация на средата за дистан-
ционно обучение в ТУ - Габрово.

- Приоритетите в работата на Цен-
търа за следдипломна квалификация 
(ЦСДК) и Центъра за професионал-
но обучение (ЦПО) през 2016 г. са 
съобразени с икономическата криза, 
потребностите на пазара на труда, 
необходимостта от квалификация и 
преквалификация. Продължи утвър-
ждаването на ЦПО като водещо зве-
но в професионалното обучение чрез 
реализиране на квалификационни 
обучения във фирми извън Габрово и 
региона. Тази задача е реализирана 
чрез участие в Европейски програми 
и проекти към Бюрата по труда за 
предлагане на обучение от достав-
чици на образователни услуги за раз-
лични региони на страната.

През 2016 г. ЦСДК разшири сключе-
ното двустранно споразумение с ISG 
INTERNATIONAL - Австрия за обуче-
ние на социални асистенти и домаш-
ни помощници.

- Във връзка с изпълнение на за-

дачите, произтичащи от Правилника 
за организацията и дейността на Уни-
верситетски кариерен център (УКЦ) 
при ТУ – Габрово, през 2016 г. са из-
вършени редица дейности, свързани 
с практическата подготовка и профе-
сионалното ориентиране на студен-
тите, както и с мониторинг на тяхната 
реализация.

- Университетският център за ра-
бота с изявени ученици и студенти 
(УЦРИСУ) е създаден през месец 
май 2016 г. с Решение на Академич-
ния съвет на ТУ-Габрово. Основните 
задачи на УЦРИСУ са:  Утвърждава-
не на престижа на ТУ – Габрово; под-
готовка на университетските отбори 
за участие в национални и междуна-
родни олимпиади; осъществяване на 
вертикални връзки университет-гим-
назии в областта на извънаудиторна-
та работа.

През 2016 г. научни колективи в 
ТУ - Габрово подготвиха 37 заявки за 
проекти. В колективите участват пре-
подаватели, докторанти, студенти и 
сътрудници.

Резултатите от научната работа на 
студентите, свързана с участието им 
в научноизследователски проекти и 
разработката на проблеми, обект на 
дипломното проектиране, са пред ста-
вени на Студентската научна се сия 
на 21 окт. 2016 г. Участваха студенти 
от ТУ - Габрово, страната и чужбина. 
Наградите осигури по проект „Габро-
во–директно” на Габровската търгов-
ско-промишлена палата.
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„Деца и възрастни хора - жерт-
ви на насилие и трафик”, съ-

бра студенти и служители

Гост-лектор на тази среща-диску-
сия, бе Георги Тавров – полицейски 
служител в Детска педагогическа 
стая – гр. Трявна. В срещата участва-
ха студенти - II курс „Социални дей-
ности” (задочно обучение).

Темата стана особено актуална 
след като се видяха сериозните по-
следствия върху уязвимите групи 
следствие на насилието и трафика, 
които се явяват сериозен проблем не 
само у нас, но и в световен мащаб. 
В центъра на дискусията бяха някол-
ко конкретни случаи. Описани бяха 
предприетите мерки и дейностите от 
страна на отговорните институции за 

преодоляване на негатив-
ните последици на уязви-
мите групи деца и лица. 
Изяснена бе ролята на со-
циалните работници, как-
то и взаимодействието на 
заинтересованите страни, 
като предпоставка за ус-
пешна социална работа.

Гост-лекторът подчер-
та, че физическия тормоз 
е формата, която възраст-

Дискусията достигна до глав-
ната цел на социалната работа 
в тази насока, а именно гаранти-
ране правото на закрила, повери-
телност и осигуряване на психо-
логическа подкрепа.

ните най-често забелязват и затова 
често мерките за справяне обикно-
вено са насочени именно към него. 
Психическият и социалният тормоз 
по-трудно могат да бъдат установе-
ни, тъй като те не са така видими, а 
децата и лицата - жертви на насилие, 
нямат нагласата да споделят открито за своите преживявания.

Посещение на студенти в социални 
заведения и услуги за придобиване 
на реална представа за работа с кон-
кретни уязвими групи

Паралелно с теоретичните занима-
ния, студентите от специалност „Со-
циални дейности” I и II курс, посетиха 
няколко социални заведения с цел 
усвояване на практически познания 
и представяне на пряка социална ра-
бота с уязвими групи. 

В рамките на обучението беше ор-
ганизирано посещение в Дневен цен-
тър за деца и младежи с увреждания 
– гр. Габрово, където бяха предста-
вени начините за въздействие и осъ-
ществяване на подкрепа на деца с 
различни по вид и степен на увреж-
дане. Акцентира се върху екипната 
работа и комплексния подход при 
работата с тази рискова група. Вни-
мание беше отделено и на работата 

и консултирането на родители-
те на тези деца и подкрепата, 
която имат в рамките на пре-
доставяната социална услуга. 
Студентите се запознаха с ос-
новните дейности на дневния 
център, с работата на отдел-
ните специалисти и воденето 
на документация. 

Огромен интерес предизви-
ка срещата с децата. Директо-
рът на дневния център – г-жа 
Светла Григорова поясни по 
какъв начин е организирана 
дейността на социалната ус-
луга и целите, които следва да 
бъдат постигнати. Едно от ва-
жните условия е преодолява-
нето на нагласите към децата 
с увреждания за предоставянето на качествена грижа и постигането на поло-
жителна подкрепа. Студентите получиха покана да се включат като добровол-
ци в дейността на социалната услуга.

Успешната учебна практика – шанс 
за професионална ориентация

Паралелно с теорията, Техниче-
ски университет - Габрово отдавна 
дава шанс на студентите от специ-
алност „Социални дейности” към 
факултет „Стопански” да провеждат 
учебна практика в различни социал-
ни заведения и неправителствени 
организации. Съчетаването на обра-
зователната програма с практическо 
обучение дава възможност на сту-
дентите по-лесно да усвоят начините 
за подкрепа на уязвими групи от об-
ществото, изпаднали в ситуация на 
социална изолация и необходимост 
от оказване на подкрепа. Практиче-
ските обучения дават професионал-

на представа на студентите и ги ориентират правилно в професионалната им 
поприще предвид възникналия интерес за работа с конкретна рискова група 
– деца или възрастни. на стр. 12
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ПОСЕТЕТЕСтуденти посетиха Домашен социален патронаж, Звено „Майка и 
бебе“, ЦСРИ за деца с аутизъм, Дневен център за стари хора, Общнос-
тен център, където участваха в изпълнението на социалната услуга. Първото издание на

ДЕН НА КАРИЕРАТА в Тех-
нически университет – 
Габрово 

Организатори:  JobTiger и 
Ка рие рен център при ТУ – 
Габрово

Дата: 26 април (сряда) 2017 г.
Час: 10:00 – 15:00ч. 
Място: Технически универси-

тет – Габрово, Библиотека, Корпус 
№4. 

Регистрирани фирми:
• ОПТИКС АД
• СПАРКИ ЕЛТОС АД
• INTEGRATED MICRO-

ELECTRONICS BULGARIA
• Агенция по заетостта
• ABB Bulgaria
• MULTIVAC
• Айгер Инженеринг
• Строително оборудване ЕООД
• VIVACOM
• METAL TECHNOLOGY CROUP
• Либхер-Хаусгерете Марица 

ЕООД
• Рейдиоактив Интернешънъл 

Рекрутмънт ЕООД
• Мегатрон ЕАД
• ЦЕРАТИЦИТ България АД
• JobTiger Recruitment

Повече информация в Универси-
тетския кариерен център

Студенти от специалност "Пуб-
лична администрация", III курс, на 
Технически университет – Габрово, 
проведоха изнесено обучение в Об-
ластен информационен център – Га-
брово. Те бяха запознати с дейността 
на мрежата от областни информа-
ционни центрове на територията на 

Посещение в Областен информационен център - Габрово

страната. Особен интерес предиз-
вика темата за работата в админи-
страцията и механизмите за разра-
ботване и отчитане на проекти през 
новия програмен програмен период 
2014-2020. Разяснени бяха опера-
тивните програми, както актуалните 
и предстоящи възможности за евро-

пейско финансиране на студенти и 
млади хора. От Областния център  
информираха студентите - бъдещи 
администратори и експерти, за пред-
стоящото българско председателство 
на Съвета на ЕС от 1 януари 2018 г. 
В хода на дискусията бяха задавани 
въпроси основно свързани с енергий-
ната ефективност и възможността за 
саниране на сградите.

Технически университет благодари 
на ръководителите на всички социал-
ни заведения и институции за отде-
леното внимание и осигурената въз-
можност студентите да се запознаят 
пряко с дейността им.

ас. Пламен Колев

Традиции - теория и практика се редуват


