
Седмицата на предприемачеството в Габрово стартира от 
Техническия университет

В рамките на съвместната инициатива на Община Габрово и Областния информационен 
център, се проведе бизнес конференция като част от изпълнението на проект „Портфолио 
на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ – ESSPO, финансиран 
по програма „Интеррег Европа“. Събитието се проведе в библиотеката на Техническия 
университет – Габрово на 19 октомври 2017 г. 

Йордан, който е четвъртокурсник  
по специалността „Компютърни 
системи и технологии”, каза, че 
е спечелил стипендията с много 
труд, при огромна конкуренция.  

- Особено място в подготовката 
ми имаше есето, което трябваше 
да напиша на тема: „Моето бъдеще 
като специалист”. То беше много 
важен фактор за преминаването  
през  етапите на кандидатстването 
ми за стипендията. Последният 
етап беше интервю пред жури от 
десетина академици. Бях доста 
развълнуван, защото кандидатствах 
и миналата година, стигнах до 
последната фаза, но не успях да 
взема стипендията „Джон Атанасов”. 
Правило е до  финала и събеседването 
с журито да се допускат петима. 
Конкуренцията, и тогава, и сега, 
беше жестока. Пред журито първо, 
разказах за себе си. Споделих своите 
възгледи за образованието и как 
съм се развивал дотук. Представих 
разработките си в областта на 
науката и опитите да съчетая 
програмирането с математиката. 
Изтъкнах, че имам разработка на 
тема: "Компонентни тестове", което 
съчетава софтуерно тестване и 
комбинаторика от математиката. 
Казах и това, че паралелно се 
обучавам и вземам сертификати на 
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Майкрософт за ниво на английския 
ми език. Споделих, че паралелно с 
обучението ми в Университета се 
обучавах в едно от най-трудните в 
България - на софтуерна академия 
„Телерик”. Там пресяването също 
беше много голямо. Казах на господа 
академиците и това, че съм участвал 
в  олимпиади  по  компютърна 
математика, по програмиране, 
по база данни и по математика. 
Последният медал взех преди 
седмица във Варна от олимпиадата 
по компютърна математика. След 
всичко това, мисля, че заинтригувах 
академиците. 

Стипендията "Джон Атанасов"е 
еднократна парична награда 
от 2 хил. лв. Тя е най-голямото 

признание, което съм получавал 
през живота си и най-голямата 
награда, която може да спечели 
български студент. Гордост 
за Техническия университет – 
Габрово е, че за първи път влиза 
в класацията за стипендия „Джон 
Атанасов”. Аз се радвам толкова 
много, че нямам думи да обясня 
какво чувствам.

Интересът ми към науката започна 
именно в ТУ – Габрово. Стартът 
ми го дадоха преподавателите в 
Университета - по компютърна 
м а т е м а т и к а ,  м а т е м а т и к а , 
програмиране. Участвал съм в 
международна олимпиада в Кипър. 
Там също преподавателите се 
опитваха да помогнат с всичко 
възможно на тези, които се трудят, 
за  което много им благодаря. 

Как успявам да се подготвя заедно с 
обучението? В това отношение много 

В Технически университет – Габрово министърът на 
българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна 
Павлова разговаря със студенти и млади хора от Габрово   
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Йордан Пенев, студент в Техническия университет 
– Габрово, спечели стипендията „Джон 

Атанасов” на Фондация "Еврика" за постижения в 
овладяването на компютърните науки 
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„Логистично и организационно Бъл-
гария е готова за Председателство-
то на Съвета на Европейския съюз. 
Оптимист съм, че ще се справим с 
предизвикателството!“ - това заяви 
в Габрово министърът на българско-
то председателство на Съвета на ЕС 
2018 Лиляна Павлова, която участва 
в Младежки дебат на тема „ЕС за ра-
ботни места, растеж и инвестиции“, 
организиран от Европейския инфор-
мационен център „Европа директно“ 
в Габрово на 24 октомври 2017 г. Тя 
представи приоритетите на Предсе-
дателството, говори откровено с мла-
дите хора. 

В срещата участваха Областният 
управител на Габровска област Неве-
на Петкова, кметът на Габрово Таня 
Христова, преподаватели в Техниче-
ския университет, където се проведе 
дебатът, на гимназиите, студенти, 

ученици, неправителствени органи-
зации. 

Българското председателство ще 
бъде фокусирано върху пет основни 
приоритета: Сигурност и стабилност; 
Европейска перспектива на Западни-
те Балкани; Предприемачество и ино-
вации; Младите хора - бъдещето на 
ЕС и Свързаност и сближаване. Бъл-
гария ще работи по темите за младе-
жта и сигурността като хоризонтални 
приоритети, предвид комплексния ха-
рактер на предизвикателствата пред 
младите хора и съвременната среда 
за сигурност. 

Министър Павлова обясни на мла-
дежката аудитория, че ключови пос-
лания в програмата на България са 
Европа на консенсуса, Европа на 
конкурентоспособността и Европа на 
кохезията (сближаването), т. нар. 3К. 

В дебата се включи и кмета на Га-
брово Таня Христова. Тя даде дума  
един от представителите на България 
в Комитета на регионите да работи за 
политики, насочени към намаляване 
на разликите между най-богатите и 
най-бедните региони, като същевре-
менно трябва ефективно да използ-
ваме европейските средства. 

Министърът на българското председателство на Съвета на ЕС 2018 
Лиляна Павлова разговаря с младите хора в Габрово   

Дебатът премина в две части. В пър-
вата министър Павлова разясни ролята 
и приоритетите на Република България 
за предстоящото ни председателство на 
Съвета на Европейския съюз в периода 
1 януари - 30 юни 2018 година. Тя отго-
вори на въпроси от аудиторията относно 
членството ни в европейската общност 
и ангажимента ни към Съвета на Евро-
пейския съюз. Младите хора, участници 
в дебата, зададоха конкретни въпроси 
и споделиха свои мнения за професио-
налната реализация у нас и в чужбина, 
възнагражденията, стандарта на живот 
тук и в останалите страни-членки на Ев-
ропейския съюз. 

 Втората част от събитието беше пре-
доставена на младежите. Модераторът 
Антоанета Янкабакова радели участни-
ците на шест групи, като всяка от тях 
получи задача.

Журито бе в състав г-жа Пенка Пенева 
- преподавател в ПГТ,,Пенчо Семов”, 
Ивелин Иванов - асистент във факул-
тет „Стопански” на ТУ – Габрово, Росен 
Цветков - зам.-областен управител на 
Област Габрово и г-жа Антоанета Ян-
кабакова, изпълнителен директор на 
ИМКА. Група номер Три единодушно 
беше оценена и класирана на първо 
място. Нейният представител Инна Ца-
нева –студент в трети курс, специалност 
„Публична администрация” в ТУ – Габро-
во, убедително представи работата на 
групата. Журито оценяваше както начи-
на на мислене и умението да се работи с 
аргументи, така и качествата и уменията 
на презентатора. Трета група получи и 
наградата на публиката. Организаторите 
предварително й бяха раздали опреде-
лен брой копия на евробанкноти. Пуб-
ликата изрази предпочитанията си към 
участниците поставяйки пред номера на 
сътветната група сума по своя преценка. 
Групата, събрала най-много европари, 
стана фаворитът на публиката.  

Младите хора за пореден път доказа-
ха, че българските ученици и студенти 
са способни да бъдат двигател на бъде-
щото развитие на България и на Европа. 

ас. Ивелин Попиванов 
С лидера на трета група Инна Цанева ви 

срещаме на 11 стр.

По повод българското председа-
телство на Съвета на Европейския 
съюз областният управител Невена 

Петкова инициира поредица информационни събития в общините Дряново и 
Трявна. В основата на идеята бяха да бъдат изговорени ползите за България 
от членството й в ЕС. Г-жа Петкова презентира подготовката на страната ни за 
предстоящото председателство.

С информация за българското Председателство на Съвета на ЕС, разговор 
с евродепутата Андрей Новаков и изложба „Нещо българско и родно…в ЕС“, 
премина първото от поредицата комуникационни събития в Габровска област.

„Целта на информационната кампания е да представи приоритетите на бъл-
гарското Председателство на Съвета на ЕС. Публичността и широката инфор-
мираност са основа за успешното ни развитие като страна член на Европейския 
съюз”, каза г-жа Петкова. 
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GAPCOM 2017

ми помагат преподавателите. За 
информираността ми най-голям 
принос има проф. Капралов. Бях още 
във втори курс, когато участвах в 
първата олимпиада по компютърна 
математика и тогава именно проф. 
Капралов ме покани и ме заведе при 
себеподобни. Това бяха хора със 
собствена мотивация, които искат 
да учат и да се развиват. Станах 
приятел с тях. Чрез контактите 
информацията сама потече 
към мене. Те ме насочиха към 
софтуерната академия „Телерик”,  
където конкуренцията също е 
много голяма. И е много трудно. 
Обучението там, с обучението 
в Технически университет – 
Габрово, успявах да съчетавам, 

като прекарвах много часове на 
ден с единствената мисъл да се 
развивам и да науча колкото мога и 
от двете места. Паралелно с това 
работя в една габровска фирма в 
тази област.

За четиринайсета поредна 
година Фондация „Еврика“ определи 
студентите, които да получат 
именни стипендии в размер на 2000 
лева годишно в десет области.

Фондацията дава и стипендии 
„Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей 
Технолоджис България“ ЕООД, на 
носители на златни, сребърни и 
бронзови медали от международни 
олимпиади.

Йордан Пенев се представи най-
добре и в състезанието по приложно 
програмиране на10 ноември 2017 г. 

от стр. 1

Състезанието бе организирано от 
Университетския кариерен център и 
Университетския център за работа с 
изявени студенти и ученици към Тех-
нически университет – Габрово. Цел-
та на надпреварата бе да осъществи 
връзка между студенти и ученици, 
които имат високи знания в областта 
на приложното програмиране, с фир-
ми от IT бранша, които могат да бъдат 
потенциални техни работодатели. 

Участниците в състезанието бяха 
34, като 13 от тях бяха ученици от 
Природоматематическата гимназия 
"Академик Иван Гюзелев" в Габрово 
и 21 студенти от Технически универ-
ситет – Габрово, от специалностите 
„Компютърни системи и технологии” 
и „Автоматизация, изчислителна и уп-
равляваща техника”.

Всеки участник, по време на реги-
страцията, можеше да избере един 
от четири програмни езика (C++, C#, 
Java и JavaScript) с който да участва. 
Състезателите решаваха тест от 28 
въпроса и две задачи. Максималният 
брой точки, които един участник мо-
жеше да получи, е 100. 

Спонсори на събитието бяха 
фирмите „Хемимонд”, гр. София 
(собственик на oblak.bg и disk.bg), 
„Стемо” и „Лирекс” в Габрово. Разда-
дени бяха по четири първи, втори и 
трети награди. 

Състезателите с най-голям брой 
точки (86) са Мартин Даниел Копчев 
и Йордан Валентинов Петков, както и 

проф. дмн Стоян Капралов и членове 
доц. д-р Росен Иванов, доц. д-р Елена 
Захариева, доц. д-р Станимир Йорда-
нов и доц. д-р Алдениз Рашидов.

Доц. Стефан Иванов, директор на 
Кариерния център връчи наградите. 
Той благодари на доц. Росен Иванов 

Първото състезание по приложно програмиране GAPCOM (Gabrovo 
Applied Programming COMpetition) 2017, се проведе на 10.11.2017 г.

Мартин Копчев, ученик в ПМГ „акад. 
Иван Гюзелев”, през м. септември т.г. 
взема златен медал, след като успява да 
влезе в младежкия национален отбор по 
информатика. Интересът му към инфор-
матиката се проявява още в 4 - 5 клас, 
когато е ученик на г-жа Капралова. В 6 
клас продължава да се развива в тази на-
ука благодарение на проф. Капралов и  г-н 
Манев. Мартин участва в състезанието 
по приложно програмиране в ТУ – Габрово 
и спечели най-много точки.

ученици от 8 и 11 клас на ПМГ "Ака-
демик Иван Гюзелев". Най-добре със 
75 точки от студентите се представи 
Йордан Руменов Пенев (4 курс, КСТ).

Резултатите са достъпни от тук: 
http://umis.tugab.bg/gapcom
Председател на комисията беше 

за усилията, вложени в организация-
та на състезанието и изрази очаква-
нето то да стане традиционно, като 
се провежда всяка година на тери-
торията на Технически университет 
– Габрово. 
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Почит към народните будители, 1 ноември 2017 г.

И тази година Технически универ-
ситет – Габрово проведе тържествен 
Академичен съвет в навечерието на 
Деня на народните будители. На него 
проф. доктор на историческите науки 
Иван Тютюнджиев от Великотърнов-
ския университет „Св. Св. Кирил и 
Методий” изнесе академично слово 
за народните будители. „Този праз-
ник ни е нужен, за да бъде опора на 
националната ни свяст, за да крепи 
вярата ни в големите българи и култа 
към науката, защото образованието 
и свободата на ума са пътищата към 
човешкото щастие”- каза проф. Тю-
тюнджиев. 

По решение на Академичния съвет, 
ректорът, проф. дтн Райчо Иларио-
нов, награди преподавателите – гл. 

ас. д-р инж. Хрис-
то Килифарев и 
гл. ас. д-р инж. 
Фатме Рашидова 
за получаване на 
образователната 
и научна степен 
„доктор”. За за-
емане на акаде-
мичната длъжност „професор” ректо-
рът отличи проф. дтн инж. Димитър 
Дичев и проф. д-р инж. Ирина Алек-
сандрова. За заемане на академич-
ната длъжност „доцент” награди доц. 
д-р инж. Ангел Анчев. За получаване 
на научната степен „доктор на науки-
те” - проф. дтн инж. Галя Дунчева, а 
за получаване на образователната и 
научна степен „доктор” - гл. ас. д-р 

Проф. дин Иван Тютюнджиев: 
В началото на м. ноември и в нача-

лото на м. декември честваме два 
от най-хубавите празници за акаде-
мичната общност – това е 1 ноем-
ври - Денят на народните будители 
и 8 декември – празникът на студен-
тите. Заедно с 24 май те образу-
ват празничната триада на българ-
ската духовност. Двата празника 
си приличат по много неща. Пър-
во, техни покровители са двама 
от най-свято тачените български 

светци – единият е Св. Климент Ох-
ридски, а другият – Св. Иван Рилски. 
Другото общо между тях е, че и два-
та празника започват да се честват 
след Първата световна война. Реше-
нието за честване на студентския 
празник е прието още през 1902 г., 
но поради Илинденско-Преображен-
ското въстание, Балканската война, 
Първата световна война, честване-
то му започва едва след 1922 г. От 
тогава започва честването и на Деня 
на народните будители. И още нещо 
общо има между тях - то е, че след 

инж. Любомир Димитров.
По случай Деня на народните буди-

тели проф. Иларионов награди и доц. 
д-р инж. Минчо Симеонов и доц. д-р 
инж. Илия Неделчев за дългогодиш-
на преподавателска и научно-изсле-
дователска дейност, като и Радослав 
Петров – служител на ТУ – Габрово, 
за професионално изпълнение на 
служебните задължения. 

9 септември и двата празни-
ка тихомълком са обвинени 

от т.н. народна власт и забранени. 
Възстановяването им става също 
негласно – празникът на студенти-
те е възроден през 1962 г., а праз-
никът на народните будители, по 
инициатива на нашия колега проф. 
Петър Константинов, който беше 
председател на Общонародното 
движение „Мати Болгария” и под на-
тиска на български интелектуалци, 
бе възстановен със Закона за допъл-
нение на кодекса на труда пред 36 
Народно събрание през 1992 г.
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„Дързостта да бъдеш пръв”

стъпалата на възхода, а дръзва да 
разкрие човека, оставил ни смелото 
и вдъхновяващо изречение „Никой 
не ми каза, че това не може да 
стане и аз го направих”.

Документалният филм „Дързост-
та да бъдеш пръв”, който разказва 
за габровския индустриалец и дари-
тел, прославил България, Иван Хад-
жиберов, беше показан в Българския 
културен център в Берлин в Деня на 
народните будители – 1 ноември. 

Изключителният интерес към 
27-минутната лента дойде след из-
ключителния интерес към филма в 
родния град на Хаджиберов – Габро-
во, и медийният интерес към нова-
торския подход на творческия екип 
– Емил Михов (режисьор), Милен Ва-
силев (автор на идеята и музиката) 
и Красимира Христова (сценарист).

Премиерата, която беше точно 
преди година в Габрово, впечатли с 
внушителното присъствие на млади хора, като събра няколко поколения 
наследници на индустриалеца.

Половин година след това филмът беше обявен за „Събитие на Габрово 
в областта на културата”.

Иван Хаджиберов  (1858 – 1934) създава първата в България фабрика за 
производство на фини вълнени платове и първата водноелектрическа цен-
трала за индустриални нужди, изградена изцяло с български капитали.

Историята му определя най-високото място в почетната йерархия - 
„Патриарх на българската индустрия”, но екипът на филма не тръгва по 

В следващия брой 6 на вестник "Известник": 
- 8-ми декември - празнична церемония за връчване на дипломите на абсолвентите 

и докторантите на Технически университет Габрово;
- Студентска научна конференция. Докладът на Даниел Греку, „Еразъм” – студент в 

ТУ – Габрово, спечели наградата за европейска тематика на Европа директно;
- 17-то издание на Международната научна конференция "Унитех" 2017;
- Науката срещна парламентите и регионите в Габрово - инициатива на Община Га-

брово в партньорство с Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на 
Европейската комисия, Представителството на Европейската комисия в България, 
Комитета на регионите на Европейския съюз и Технически университет – Габрово.
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Бизнес конференция - 19 октомври 2017 г.

В 16 ч. модераторът Георги Стоев, 
председател на икономическата зона 
„Тракия ТЕХ“, обяви началото на дис-
кусията „Диалог с бизнеса”, така: 

 Моята задача е догодина Габрово 
да бъде притегателно място за мла-
ди таланти. Не само за тези, които са 
тук, но и за тези, които ще се върнат, 
както и за тези, които досега не са 
идвали тук. Тези млади хора искат 
да експериментират. На тях ще им 
трябва екосистема – среда, в която 
да опит ват нови неща, да се чувстват 
сред себеподобни, дигитални, дина-
мични, много свързани с традицион-

ната индустрия в града. Трябва нещо 
съвсем мъничко, което да задържа 
младите. Освен карнавал, липсва 
нещо, което да е за хора, които са IT, 
дигитални номади, пътуващи с лапто-
пи, липсва инкубатор, липсва стартъп 
екосистема. Те липсват навсякъде. 
Но трябва да направим едно малко 
усилие, за да създадем тук магнит за 
младите хора.    

Когато гледам Габрово отстрани, 
нещата ми се струват много оптимис-
тични. Не знам дали ви е известно, 
че Габрово е най-индустриалната 
област в България на областно ниво. 
49% от заетите работят в промиш-
леността. Няма друга област, където 
половината от заетите да работят в 

тази част. Освен това, Габрово има 
едни от най-високите заплати, като 
изключим Враца – заради атомната 
централа, и София. 

Производителността на труда в Га-
брово е една от най-високите в стра-
ната. Бизнесът тук е по-малко зави-
сим от количеството на човешкия 
труд, но пък е по-зависим от таланта. 
Големите предизвикателствата не са 
свързани с това колко много хора ще 
са на заплата. Тоест, не казвайте кол-
ко много работни места ще откриете, 
а се хвалете с колко малко работни 
места ще се произведе много добаве-
на стойност. 

Мисля, че в това отношение Габро-
во изпреварва почти всички други 

Седмицата на предприемачеството в Габрово 
стартира от Техническия университет

В рамките на съвместната инициатива на Община Габрово и Областния информационен център се прове-
де бизнес конференция от 19 до 22 октомври 2017 г. като част от изпълнението на проект „Портфолио на 
услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ – ESSPO, финансиран по програма „Интеррег 
Европа“. Събитието се проведе в библиотеката на Технически университет – Габрово на 19 октомври 2017 г. 

Основните теми на конференцията бяха събрани в три панела: „Предизвикателствата на технологичната 
трансформация“, „Бизнес и иновации“, „Кадри и заетост“. Диалогът даде възможност за разговор от първо 
лице за проблемите на бизнеса и възможните решения. 

Специален акцент беше панелът „Диалог с бизнеса“. В тази част участваха кметът на Габрово Таня Хрис-
това, заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав 
Дончев, основателят на „Тракия икономическа зона“ инж. Пламен Панчев и председателят на управителния 
съвет на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ Мартин Дановски. Интерес към бизнес 
конференцията проявиха представители на фирми от Габрово и региона, преподаватели и студенти, пред-
ставители на неправителствения сектор, браншовите организации, Областната администрация, гражда-
ни, които участваха в разговора „Диалог с бизнеса”.

Конференцията откри доц. Илия Железаров, зам.-ректор НИР . Пръв говори Андрей Новаков - член на Евро-
пейския парламент.

Презентации направиха: Естебан Пелайо, изпълнителен директор на Европейската асоциация на агенци-
ите за икономическо развитие – EURADA, Брюксел и партньор по проект ESSPO на Община Габрово, Нида Камил 
Озболат, експерт в Съвместния изследователски център – Севиля, Испания, проф. д.ф.н. чл.-кор. Костадин Ганев, 
заместник-председател на Българската академия на науките, София Дамянова, мениджър на пилотен проект 
„Дуално обучение“ в търговския отдел при Австрийското посолство в България, Петя Евтимова, ръководител на 
екипа за управление на проект „ДОМИНО“, Мартин Дановски, председател на УС на „Фонд мениджър на финан-
сови инструменти в България“, Николай Стойков, главен експерт „Информационни и комуникационни технологии“ 
в Община Габрово.

Габрово – иновативното сърце 
на България
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български региони, с които съм имал 
вземане-даване на аналитично ниво. 
Не смятам, че е твърде смело да за-
почнете да се гордеете с това, което 
имате. 

Аз, когато се връщам от Габрово, 
казвам, че се прибирам от иноватив-
ното, технологичното сърце на Бъл-
гария. Така съм го брандирал вече. 
Преди 4-5 години брандирахме Пло-
вдив като индустриалната столица 
на България. Когато се опитваме да 
брандираме България по света, да 
градим имиджа й на инвестиционна 
дестинация, трябва да брандира-
ме себе си. Първото брандиране е 
вътрешното самочувствие да повяр-
ваме, че можем да правим по-сери-
озни неща, с по-висока добавена 

стойност и производства, за които 
нашите деца да искат да работят, да 
се върнат и дори да привлекат свои 
приятели тук. Преди това трябва да 

направим собствена оценка на сил-
ните ни страни и това, което ние мо-
жем да правим, за да сме реалисти. 
Това искаме да се случи.

Бизнес конференция - 19 октомври 2017 г.

  Таня Христова, кмет на Габрово: 
Моето послание към всички е да 

бъдем постоянно в диалог, който оба-
че не е свързан единствено с това да 
се оплакваме. Нека бъдем обединени 
около това, което ни е останало като 
наследство. Габрово, когато е започ-
нало да печели славата си на индус-
триален център, е било около 600 чо-
века. Но е имало ядро инду стриалци, 
които без да знаят език, без да позна-
ват Европа, са преобърнали света и 
Европа и са превърнали това място 
в българския Манчестър, което не е 
просто марка, а стандарт, който се 
покрива с конкретни показатели. Нека 
да направим така, че град, който има 
Технически университет, който има 
едни от най-добрите гимназии, да 
не бъде само за нашите деца. Нека 
дадем възможност и на други талант-
ливи деца да дойдат и да получат об-
разование тук. Дали ще ги задържите 
– зависи от вас. За мене винаги не 
количеството, а качеството е имало 
значение и това не е елитарно съж-
дение. Мисля, че така трябва да се 
формират и вашите приоритети, тъй 
като всеки от вас отстоява стандарти 
и доказва себе си не просто в една 
затворена територия, а в отворена, в 

различни точки по света.
Лично аз мечтая за този момент, 

когато, за да дойдеш да живееш в Га-
брово, няма да бъде толкова лесно. 
Общността трябва да реши дали си 
достоен, но не по стандартите, из-
вестни досега. 

Какво му липсва на Габрово? Пър-
во, трябва да разберем, че живеем в 
21 век. И, ако намираме някакво удо-
волствие да страдаме по миналото, 
трябва да погледнем в отражение-
то си и да разберем, че днес от нас 
зависят решенията, които ще бъдат 
полезни и ще създадат условия за 
по-младите около нас и за тези след 
нас. Бих искала да продължим да 
имаме много добри гимназии. Пре-
красно е, че имаме Технически уни-
верситет, че Габрово вече е сърцето 
на иновациите, но важното, което ми 
се струва е, че е дошъл моментът да 
се отворим. И да си споделим това, 
което искаме да правим. Да изхвър-
лим от речника си това, че тежката 
индустрия си е отишла. Вече живеем 
във век на дигитализация. Днес, ако 
мислим, че проблемите ни са с ка-
дрите, то ми се струва, че вече почти 
сме закъснели.

 Томислав Дончев, вицепремиер: 

Нито една общност не е постигнала 
нещо без да осъзнае самата себе си 
като общност. Това важи и за индус-
трията тук. Десет години напред, и 
технологиите, и индустриите, ще се 
преформатират. Категоричен съм, че 
като част от конюнктурата на пазара 
на труда, ние се сблъскваме с един 
феномен  - с рязкото покачване на 
цената на труда. Не зная какво ще 
стане с тези  производства, които са 
базирани на основно конкурентно 
предимство – единствено на ниска-
та цена на труда. Не мога да обещая 
нищо добро. 

...Заплатата е половината от про-
блема. Изборът на човек къде да 
живее зависи от всичко, не само от 
възнаграждението, а колко е чист въз-
духът, достъпът до публични услуги, 
детска градина, училище, качеството 
на гимназиалното обучение. Той за-
виси включително и от самочувстви-
ето, когато споменаваш къде живее 
и къде работиш. Тази обща картина 
дава някои специфики, които нарекох 
структурни проблеми.

Направете анкета къде е България 
и ще ви кажат, че България е тежко 
деиндустриализирана държава и 
едва ли не последното останало про-
изводство е производството на ток в 
Козлодуй. Но, ако погледнете данни-
те, за щастие не са писани от прави-
телството, а от  Евростат, делът на 
индустриалното производство в Бъл-
гария, като дял от БВП, е по-висок от 
средноевропейския и два пъти по-ви-
сок от някои съседни държави. И това 
е безспорно.

Инж. Пламен Панчев, основател 
на „Тракия икономическа зона”: 

Защо инвеститорите са тук? Защо-
то все още ние произвеждаме добри 
инженери. Тук, в тази сграда на ТУ 
– Габрово, продължаваме да произ-
веждаме добри инженери. Инвести-
торите искат да им гарантираме 600 
инженери на година. Как можем да 
ги гарантираме и какво да направим, 
в т.ч. да обясним на обществото, че 

тези хора ще имат много добра реа-
лизация в България - колкото и да е 
трудно да си инженер, толкова е и до-
стойно. Защото един инженер може 
да живее много достойно в Бълга-
рия, в Габрово, в Пловдив. Само че, 
когато пусна телевизора си задавам 
въпроса аз в тази държава ли живея 
или в друга. Създават ми чувството, 
че ние живеем в някаква паралелна 
държава.
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Университет - бизнес

Срещата на ръководството на из-
вестната компания „Спарки Елтос” – 
Ловеч със студенти и преподаватели 
в Колежа се състоя на 19 октомври 
2017 г. Техническият директор инж. 
Анатоли Иванов представи фирмата 
на гостите. Презентацията му включ-
ваше подробности за отделните ета-
пи на развитие на завода от неговото 
създаване през 1961 г. като завод за 
микродвигатели,  до днес, когато той 
вече е фирма със съвременно висо-
котехнологично и уникално оборудва-
не и водещ производител в света на 
ръчни електроинструменти.

Представителите на Колежа по-

сетиха основните производствени 
структури на фирмата – бобинажен 
цех, корпусен участък, цех механична 
обработка, изпитвателна лаборато-
рия. Гостите получиха информация за 
наличното съвременно технологично 
оборудване, екипировката, автомати-
зираните и роботизирани стендове, 
системи и линии за бобинаж, баланс, 
леене, прецизна механична обработ-
ка, термична обработка, монтаж и из-
питване.

Всички изразиха становището, 
че тази среща е начало на редовни 
седмични посещения на фирмата от 
студенти за провеждане на изнесе-

Техническият колеж в Ловеч започна изнесено обучение от „Спарки Елтос” АД

Семинарът беше на тема: „Прило-
жение на ВЕИ в дома и бита“. Лектор 
- проф. д-р Манфред Улихт , специа-
лист по проектиране и внедряване на 
ВЕИ за промишлени и битови цели. 
Лекцията бе осъществена в резул-
тат съдействието на Асоциацията 

на професионалните гимназии по 
електротехника, електроника и ком-
пютърни технологии, на 18 октомври 
2017 г., Технически колеж. Тук бе 
инж. В. Вътков - зам.-председател на 
Асоциацията, който разказа повече 
за нея.  

Открита лекция - семинар в ТК – Ловеч
Директорът на Колежа доц. д-р 

инж. Пенчо Пенчев представи профе-
сионалните постижения на лектора, 
като насочи вниманието на студен-
тите и на преподавателите към въз-
можностите за съвместна работа и 
стажове в представляваното от него 
учебно заведение в Германия.  

Направена бе кратка ретроспекция 
на историята и развитието на ВЕИ 
в глобален мащаб. Стана ясно, че в 
момента България внася около 52% 
от необходимите енергийни ресурси. 
С богат фактологичен и илюстрати-
вен материал бяха показани възмож-
ностите на фотоволтаичните парко-
ве, изграждани в различни региони. 
Анализирани бяха предимствата им, 
както и създаването на работни мес-
та, екологично и чисто производство, 
бърза възвръщаемост на вложения-
та, възможност за съпътстващи до-
пълнителни енерго-създаващи про-

на стр. 9

но обучение под формата на учеб-
но-производствена практика. Това 
става на основание подписан  дого-
вор между Технически колеж и фир-
мата за съвместна научно-изследо-
вателска и обучителна дейност.

Немалка част от завършилите или 
обучаващи се в момента студенти 
са намерили успешна реализация в 
„Спарки Елтос”. На територията на 
региона фирмата е един от основ-
ните работодатели и потребители на 
инженерно-технически кадри.

В края на срещата бяха договорени 
съвместни дейности и работа в общи 
научно-изследователски проекти.

 гл.ас. д-р инж. Милко Дочев
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През месец октомври 2017 г. сту-
денти от специалността „Социални 
дейности“ участваха в обучителен се-
минар организиран от клуб “Приятели 
на Белгия“ съвместно с Дневния цен-
тър за пълнолетни лица с уврежда-
ния - социалната услуга в общността. 
Домакин на семинара беше в Общи-
на Габрово.

Събитието се проведе с участието 
на двама преподаватели по ерготера-
пия от университет Одисе (Брюксел), 
както и психолог и трудотерапевт от 
училище за деца и младежи с мен-
тални увреждания „Хоризон” Аалст 
(Белгия).

Обучението бе организирано в два 
модула. Студентите получиха теоре-
тическа и практическа информация 
по следната тематика: „Принципи на 
ерготерапията и клинична обосновка” 
и „Практически насоки за работа с 
лица с аутизъм”.

Акцентът в обучителните модули бе 
насочен към изграждането на прави-
лен подход и придобиване на социал-
на компетентност в областта на кому-
никационните техники и общуването 
с деца със специални потребности. 

Гост-лекторите подчертаха роля-
та на социалния работник и осъ-
ществяването на преки механизми 
за ежедневна подкрепа, както и, че 

социалната работа има подкрепяща 
и консултираща функция, насоче-
на към правилно общуване с деца и 
лица в неравностойно социално по-
ложение. 

На студентите бяха представени 
казуси и конкретни примери, които 
дават възможност за подобряване 
качеството на живот и независимост 

на хората с аутизъм. Представените 
примерни дейности целяха насърча-
ване и усвояването на нови знания и 
умения, осигуряване на качествено 
и достъпно образование за всички, 
модернизиране на системите за пре-
доставяне на социални услуги и по-
вишаване инвестициите в човешкия 
капитал. 

 ас. Пламен Колев

Наши студенти 
изучаваха 
опита на 
Белгия

изводства, каквото е получаването на 
водород. Разгледани бяха съвремен-
ните тенденции за натрупване и аку-
мулиране на получената от фотовол-
таиците енергия чрез акумулатори, 
ПАВЕЦ, суперкондензатори и др. 

Накрая проф. д-р Манфред Улихт 
даде обстойни отговори на зададени-
те му въпроси. Презентационният ма-
териал бе демон¬стриран на нововъ-
ведената в учебния процес в Колежа 
интерактивна дъска. 

Договорени бяха бъдещи съвмест-
ни дейности и работа в общи науч-
но-изследователски проекти.

Университет - бизнес
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95 години от първото честване Деня на народните будители
„Първата наша грижа е да обър-

нем погледа на младежта към всичко 
ценно и светло от нашето минало и 
да я приобщим към това минало, за 
да почерпи тя от него бодрост и упо-
вание, сила и импулс към дейност и 
творчество”. Това са част от мотиви-
те на Стоян Омарчевски, министър 
на Народното просвещение, който 
през 1922 година внася предложение 
в Министерския съвет 1 ноември да 
бъде Ден на народните будители.

„Нашата младеж трябва да знае, че 
животът само тогава е ценен, когато 
е вдъхновен от идейност, от стремеж. 
Само тогава животът е съдържателен 
и смислен, когато е обзет от идеали-
зъм, когато душите и сърцата трептят 
за хубавото, националното, идеално-
то, а това е вложено в образите и тво-
ренията на всички ония наши дейци, 
които будиха нашия народ в дните 
на неговото робство, които го водиха 
към просвета и национална свобода 
през епохата на Възраждането и кои-
то му създадоха вечни културни цен-
ности през неговия свободен живот...”

С окръжно № 17743 на Министер-
ството на Народното просвещение от 
28 юли 1922 г. 1 ноември, денят на св. 
Йоан Рилски, се определя за празник 
на българските будители, за празник 
на големите българи, за ден, в кой-
то да се отдава почит „ към паметта 
на народните будители, към ония, 
които като самоотвержени воини во-
деха българския народ в миналото 
към просвета, към свобода, към кул-
тура...“

По предложение на министър 
Омарчевски на 31 октомври 1922 г. е 
обнародвано постановление на МС 
(утвърдено с Указ № 391 от 22 ноем-
ври с. г.) за обявяване на 1 ноември 
„за народен празник на заслужилите 
българи”. 

Предложението за наименованието 
на празника Ден на народните буди-
тели е на проф. Боян Пенев. 

Композиторът Добри Христов пише 
текста и музиката на Химна на народ-
ните будители.

Стоян Омарчевски лично изработ-
ва и програмата за първото честване 
през 1922 година в София, следвана 
в основни линии години наред. Денят 
започва с молебен на площад „Алек-
сандър Невски”. Присъстват минис-
тър-председателят, министърът на 
Народното просвещение, министъ-
рът на войната и други членове на 
правителството, висши чиновници в 

различни министерства, представи-
тели на Двореца, на всички културни 
организации, цялата учаща се мла-
деж в столицата и много граждани. 

След реч, посветена на възрож-
денската епоха и делото на буди-
телите, процесията  начело с духо-
венството, министрите, културните 
дружества и учениците от столичните 
училища, носещи портрети на народ-
ните будители, минава по бул. „Цар 
Освободител”, покрай Военния клуб, 
Двореца и ул. „Търговска” до църква-
та „Света Неделя”. 

Училищата стават основен инициа-
тор за честване на Деня на народни-
те будители.

Министерството апелира да се 
даде „външен вид” на увековечаване 
паметта на будителите чрез строи-
телство на паметници „на подобаю-
щи места из България” и издаване на 
био графиите им, които да се „пръс-
нат из населението”.

Денят на народните будители е оп-
ределен за всеобщ български наро-
ден празник.  Но в отделни селища 
съществуват установени традиции за 
честване на дати , свързани с исто-
рически събития и памет за будите-
ли от местния исторически календар 
или патрони на учебни заведения. 
В други - тепърва се създават. Ини-
циативата идва обикновено от кул-
турно-просветни организации и учи-
лищни управи. Някои от тези местни 
чествания се утвърждават с времето 
на национално ниво и също придоби-
ват общонароден характер – Денят 
на Васил Левски (19 февруари); Де-
нят на Ботев (2 юни); Денят на отец 
Паисий (27 септември – Кръстов 
ден), Денят на Априлското въстание.

След включването на България във 
Втората световна война той е обя-
вен за „всебългарски народен праз-
ник”, а акцентът при отбелязването 
му е насочен към пропагандиране на 
следвоеннната вътрешна и най-вече  
външна политика. Обединението на 
българските земи се представя като 
стъпка по начертания от будителите 
път, продължение и завършек на тях-
ното дело.

При коренно променените полити-
чески реалности в края на 1944 г. на-
ционалната идея е изместена от тази 
за братското сътрудничество с бал-
канските народи. Навсякъде, отново 
и главно по линия на просветните уч-
реждения, на 1 ноември се организи-
рат утра, вечеринки, манифестации, 

беседи. Министерството на народна-
та просвета дава указания за провеж-
дането на празника „в духа и светли-
ната на революционната промяна от 
9 септември 1944 г.”, в духа „на ново-
то демократично време“ . 

Дават се указания делото на въз-
рожденците да се свърже с делото 
на народните партизани и антифа-

шистката борба, да се пропагандират 
най-вече техните идеи за Балканско 
споразумение и побратимяване. На-
ред с портретите на народните бу-
дители по време на това последно 

честване се появяват тези на загина-
ли партизани. Наред с „Шуми Мари-
ца” звучат партизански песни... 

След 1947 година Денят на народ-
ните будители е изваден от празнич-
ния календар.

По идея на Общонародното сдру-
жение „Мати Болгария“ празникът е 
възобновен през 1992 г.
Национален музей на образованието - 

Габрово

Ден на народните будители, 
1920 година

Ден на народните будители, 
1930 година

Ден на народните будители, 
1939 година
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Спортен празник 2017Европа - гледни точки

Евродепутатът Андрей Новаков: „За положителна 
прогноза в еврофинансирането ни трябват отлич-
ници като Габрово“.

- Какво и колко ще бъде европейското финансиране, ще 
зависи от диалозите и преговорите в следващата година и 
половина. За да има положителна прогноза, са необходими 
повече активни бенефициенти като Габрово, който е при-
мер как се работи с еврофинансиране, как се управляват и 
изпълняват проекти.

Това заяви депутатът от Европейската народна партия 
в Европарламента Андрей Новаков, който се включи в от-
криването на бизнес конференцията по проект ESSPO в 
габровския Технически университет на 19 октомври. С нея 
бе сложен стартът на Седмицата на предприемачеството, 
която се организира от Община Габрово и Областния ин-
формационен център и продължава до 22 октомври.

По думите на г-н Новаков, колкото е по-голям интересът 
към различните програми, толкова по-голяма ще е веро-
ятността за отпускане на допълнително финансиране. 
„Средно България внася около 400 милиона евро в евро-
бюджета, а получава около 2 милиарда и половина евро. 
Така страната ни – поне по отношение на брутния вътре-
шен продукт, е една от тези, които получават най-много от 
Съюза. Движим се в топ 5 на държавите, които се справят 
добре с европари. Важно е да се възползваме максимално 
и разумно. Да не даваме поводи за размисли, че отпусна-
тите средства в България не отиват по предназначение.“, 
коментира Андрей Новаков.

Евродепутатът призова бизнеса да се възползва от 
възможностите по програмите „Конкурентоспособност“ и 
„Еразъм+“, финансовите инструменти за градско развитие, 
планът „Юнкер“, стипендиите „Мария Кюри“ за млади уче-
ни, българската програма „Алеко“ за млади предприемачи 
и др. „Предстои гласуване на бюджета за 2018-а година, 
който ще бъде най-големият в историята на европейския 
съюз – 147 милиарда евро разходи. Прогнозите са, че Бъл-
гария може да получи до 1 милиард и 800 милиона евро.“, 
подчерта Андрей Новаков.

„Една от централните задачи пред нас е повече евро-
пейско финансиране да достига до повече бенефициенти 
в България. Затова с екипа ми разработихме безплатна-
та платформа „Еврофинансирай“, която събира на едно 
място информация за кандидатстване по почти всички из-
точници на европейско финансиране.“, каза по време на 
бизнес конференцията в Габрово Андрей Новаков. 

Инна Цанева, студент III курс по специал-
ността ”Публична администрация”, Технически 
университет – Габрово. Тя бе лидер на групата, 
която спечели най-много точки в младежкия дебат по 
повод предстоящото председателство на България на 
Съвета на Европейския съюз, който се състоя в ТУ 
- Габрово с участието на министър Лиляна Павлова 
през м.октомври.

- Европа през призмата на мобилността, която осъ-
ществих по програма Erazmus+ в Университета в гр. 
Малага, Испания, когато бях във втори курс. Избрах 
този град благодарение на презентацията на Универ-
ситета от г-жа Мария Салас, преподавател в него. 
Когато пристигнах и видях всичко чуто, се уверих, че 
не съм сбъркала. По испански стандарт градът не е 
голям. Изглеждаше много добре организиран и пълен 
с живот. Всичко, от уредбата на автобусите до обслуж-
ването в институциите, беше много подредено и лесно 
направено за хората, така че, дори да не знаеш испан-
ски, можеш да се оправиш в града.

Факултетът, в който посещавах лекциите, беше 
най-отдалечения. Сградата отвън не е нищо особено – 
сива, продълговата, но вътре е уникална – огромни ко-
ридори с пейки и маси, с офис за канцеларски пособия 
и принтери, с внушителни учебните зали с компютър и 
видеопрожектор. Всеки материал по съответната ди-
сциплина може да бъде намерен във виртуалната им 
среда. Когато има промяна в графика, всеки студент 
получава mail на испански и английски.

Европа предлага работа с по-добро заплащане, 
по-добро кариерно развитие и стимули. Това означава, 
че и тук, в България, един ден тези критерии ще бъдат 
в нашата реалност. Лично аз бих избрала България, за 
да се реализирам, въпреки нивото на възнаграждение-
то. На мене не ми липсва самочувствие на европейски 
гражданин. Това, че не живея в сърцето на Европа, не 
ме комплексира и не ме превръща в празен мечтател 
за някакъв по-добър живот. Докато бях в Испания от-
крих доста неща, които не отговарят на представата 
ни за идеалните условия на живот. Важното е, че там 
доказах на себе си, че ние, българите, сме способни да 
променим България и да я направим прекрасна държа-
ва, за която европейците да мечтаят. Вярвам, че това 
време не е далече, защото виждам, че моето поколе-
ние иска тази промяна и е готово да я направи. 
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Възможностите на програма „Еразъм+”
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Какви са конкретните възмож-
ности на програма „Еразъм+”? 

Предоставя на студентите два вида 
мобилност - обучение в партньорски 
на ТУ – Габрово университет в чужда 
държава или практика в университет, 
фирма или институция в чужбина. 

Кои са програмните страни по про-
грама „Еразъм+”? Това са всичките 
28 държави, членове на ЕС плюс Ис-
ландия, Лихтенщайн, Норвегия, Тур-
ция, Швейцария и Македония. 

На студентска мобилност с цел 
обучение право имат всички студенти 
в редовна и задочна форма на обуче-
ние в ОКС „бакалавър” и „магистър”. 
Продължителността на мобилността 
е минимум 3 месеца, а максимумът – 
12 месеца. Условието е студентът да 
е завършил първата година от обуче-
нието си в ТУ – Габрово. 

Студентска мобилност с цел прак-
тика – право на нея имат всички сту-
денти независимо дали са в ОКС „ба-
калавър” или „магистър” в редовна и 
задочна форма на обучение.  

Условието да бъдете „Еразъм”- сту-
дент с цел обучение, е студентът да 

престои минимум три месеца и мак-
симум 12 месеца в приемащата ин-
ституция. Ние имаме студент, който 
завърши ОКС „бакалавър” и беше 12 
месеца на практика в чужбина. Сега 
стана магистър и отново кандидат-
ства по „Еразъм+” за още 12 месеца, 
на които има право. Колегите със сте-
пен „доктор” също имат право на 12 
месеца мобилност.

Минималната продължителност 
на мобилността обикновено е с про-
дължителността на един семестър в 
университета, който сте избрали да 
учите. 

Задължително е да изберете уни-
верситет, който се намира в про-
грамните страни, 
които притежават 
„Еразъм+” кар та, с 
които ТУ – Габрово 
има сключено пред-
варително споразу-
мение. 

Факултет „Маши-
ностроене и уредос-
троене” има склю-
чени договори с 24 

- В момента ние работим и се радваме на ползите от тази програма – каза доц. Лиляна Русанова, 
Институционален координатор по програмата в Технически университет – Габрово, при представянето на 
„Еразъм+” на 8 ноември 2017 г. в Университетската библиотека.
- През годините има уникален брой участници, като всяка година се присъединяват все повече и повече 
студенти. С гордост твърдя, че в ТУ – Габрово имаме принос за увеличаване броя на участниците в най-
известната програма на ЕС. На официалното честване на 30-годишнината на „Еразъм+” в България, както 
и в други страни, беше подчертан един и същи количествен показател, който не бе споменаван досега, а той 
е, че благодарение на програма „Еразъм” са се родили 1 млн. бебета. 

Контакти и полезни връзки в ТУ-Габрово 
http://www.tugab.bg/bg/office

Доц. д-р Лиляна Иванова Русанова
   Институционален координатор по програма Еразъм+

  Каб. 3206, тел. (066) 827 200
  e-mail: lilyana.rusanova@gmail.com

Надежда Иванова Пангелова 
   контактно лице по програма Еразъм+ 

   каб. 3209, тел/факс: (066) 827 559,
   e-mail: n_pangelova@tugab.bg

партньорски университета. Факултет 
„Електротехника и електроника” има 
31 договора с партньорски универ-
ситети. Най-много са партньорските 
университети на факултет „Стопан-
ски” – 38. За съжаление, обаче, там 
желанието за провеждане на мобил-
ност е най-малко.

"Еразъм" - студенти от ТУ - Габро-
во разказаха за своите обучения и 
практики в европейски университети 
и фирми. 

Отилия Ионела, „Еразъм”-студент в 
ТУ – Габрово от румънския универси-
тет „Константин Бранкуси”, представи 
своя университет и сподели своите 
впечатления за програма „Еразъм+”.

12 Брой 5, ноември 2017 г.


