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Тържественият Академичен съвет започна с награждаване на отличниците  
За отличен успех и по случай Деня на българската просвета и култура и на 

славянската писменост - 24 май, с  грамота и парична награда ректорът, проф. 
дтн Райчо Иларионов, награди студентите от ТУ – Габрово: Ивайло Николаев 
Иванов, II курс, специалност „Компютърни системи и технологии”, Цветомир 
Дафинов Любомиров, II курс, специалност „Електроника”, Радостин Христов 
Лефтеров, III курс и Филка Иванова Иванова, III курс, специалност „Автоматика, 
информационна и управляваща техника”, Иван Христов Петров, III курс и Сонер 
Тунжер Мехмед, III курс, специалност „Компютърни системи и технологии”, 
Светлин Руменов Райков, III курс, специалност „Комуникационна техника и 
технологии”, Емил Ангелов Ангелов, IV курс и Пламен Димитров Розинов, IV 
курс, специалност „Компютърни системи и технологии”, Пламена Миленова 
Карапенева, II курс и Адела Живкова Желязкова, II курс, специалност „Компю-
търен дизайн в индустрията”, Ганка Петрова Тодорова, IV курс, специалност 
„Компютърни технологии в машиностроенето”, Николина Тошкова Тотева, IV 
курс, специалност „Мехатроника”, Веселин Андреев Андреев, IV курс, специ-
алност „Компютърен дизайн в индустрията”, Цветелина Цанева Рачева, II курс, 
специалност “Стопанско управление”, Снежана Пенчева Димитрова, II курс, 
специалност „Икономика на търговията”, Росица Димитрова Бакоева, II курс и 
Петя Георгиева Ковачева, II курс, специалност „Публична администрация”, Си-
мона Пламенова Чернокожева, III курс, специалност „Публична администрация”, 
Весела Иванова Иванова, IV курс, специалност „Стопанско управление”, Инна 
Тодорова Цанева, IV курс, специалност „Публична администрация”. 

Двойните дипломи, издавани от Университета в Шмалкалден, Германия 
и Техническия университет – Габрово, бяха поощрени, а проф. Емил 
Колев, авторът на европейската идея, която нарастващо завладява 

студентите, бе удостоен с „Doctor honoris causa” на ТУ – Габрово.
Благодарение на активното съдействие на проф. Колев, 

партньорството между Техническия университет – Габрово и 
Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия, се основава 
на добри традиции , взаимно уважение и потенциал за задълбочаване 
– бе подчертано на тържествения Академичен съвет на Техническия 
университет – Габрово, който се проведе на 22 май по повод Деня на 

българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май. 
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ТЕХНИЧЕСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - 
ГАБРОВО

Вестник "Известник" започва срещи 
с възпитаници на Техническия универ-
ситет - Габрово през годините. Пово-
дът е 55-годишнината на Университе-

та, която се навършва през 2019 г.
Поредицата започва с инж. Мирослав 

Семов - кмет на община Дряново.



За успешно представяне и 
заемане на второ място в от-
борното състезание на хакатон 
„Gabrovo Game Jam 2019”, с гра-
мота бяха наградени студентите 
от ТУ – Габрово - Радостин Хр. 
Леф теров - спец. „Автоматика, 
ин формационна и управляваща 
техника”, Цветислава Ив. Лавчи-
ева - спец. „Компютърни системи 
и технологии” и Златомир Ем. Хри-
стов - спец. „Компютърни системи 
и технологии”. 

Ректорът връчи грамоти и на 
успешно представилите се сту-
денти от ТУ - Габрово в Нацио-
налната студентска олимпиада 
по математика 2019 г. - Мирослав 
Пламенов Начев от специалността 
„Компютърни системи и техноло-
гии” – за завоюване на сребърен 
медал  и Станимир Вълчев Колев 
от специалността „Автоматика, 
информационна и управляваща 
техника” – за завоюване на брон-
зов медал.

Негово Високо Преосвещен-
ство Великотърновският мит-
рополит Григорий:  

За мене винаги е била голя-
ма радостта да съм тук не като 
Дядо Владика, а като стар калу-
гер, който от 1974 г. идва да слу-
жи тук. Трябва да ви уверя, че 
по света са малко като Габрово, 
които дават комфорт на душата 
поради реалността в трудолю-
бието и реалността в резултати-
те. Неслучайно през 1995 годи-
на нарекох Габрово "перлата" на 
епархията. В нея има 450 обек-
та, 25 манастира и много храмо-
ве, водещи от които са габров-
ските. А Университетът е една 
малка част от тази епархия. 

По случай 24 май в Универси-
тетската библиотека бе уредена 
изложбата „Св. Климент – просве-
тителят”, която е посветена на 
1100 годишнината от Успението 
на Св. Климент Охридски. 

Изложбата е подготвена от Ки-
рило-Методиевския научен цен-
тър (КМНЦ) в сътрудничество с 
Македонския научен институт, 
Института за исторически из-
следвания и Научния архив на 
БАН. Автор на изложбата е доц. 
д-р Десислава Найденова от 
КМНЦ. 
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Българският народ е един от мал-
кото, които имат привилегията да от-
белязват празник на своята азбука. 
Някак естествено с нея идват неза-
висимата и разбираема църква, па-
метта за българската история, мрежа 
от школи и училища, литература на 
световно ниво и сгради, селища, ар-
тефакти, личности и обичаи, вписани 
в списъка на световното културно и 
природно наследство на ЮНЕСКО. 
Габрово винаги е бил важна част от 
тази поредица, родена от делото на 
Кирил и Методий и техните ученици 

– Климент, Наум, Сава, Горазд и Ан-
геларий. Гордее се с книжовниците си 
– визионери. С първото светско учи-
лище в България. Със своите църкви, 
камбаните на които чуваме всеки ден 
и днес. Със своите индустриални по-
стижения. Списък, който продължава 
и в наши дни със световните успехи 
на нашите учители и ученици, с про-
зорливите амбиции и проекти на Тех-
ническия университет, със строежа на 
църквата в „Младост“, с обявяването 
ни за творчески град на занаятите и 
фолклорните изкуства на ЮНЕСКО.

Уверявам ви, че в града ни се случ-
ват прекрасни неща, водени от изклю-
чителни хора на духа и книжовност-
та. Тук и днес се пишат и съхраняват 
книги. Училищата и Техническият 
уни верситет - Габрово прокарват пъ-
теките на новите идеи. И днес можем 
да говорим за меценати и дарители, 
чиито имена ще бъдат запомнени. 

Цитираме част от приветствието на 
кмета Таня Христова към участниците 
и гостите в празничното шествие по 
случай 24 май, пл. „Възраждане”, Габрово 
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Празнуваме 24 май

За 30-годишна научно-преподава-
телска дейност и работа в ТУ - Габрово 
ректорът, проф. дтн Райчо Иларионов, 
награди с грамота преподавателите 
доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев, 
доц. д-р инж. Христо Цанев Метев, доц. 
д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска, 
доц. д-р инж. Красимир Маринов Ива-
нов, доц. д-р Тодор Димитров Тодоров, 
доц. д-р Елена Методиева Даскалова, 
гл. ас. д-р инж. Цвятко Колев Върбов, 
гл. ас. д-р инж. Николай Стефанов Сте-
фанов и гл. ас. д-р Пламен Христов Ва-
силев, а по повод пенсиониране  гра-
мота и плакет с надпис получиха проф. 
д-р инж. Тошко Ганчев Ненов и доц. д-р 
Анюта Георгиева Николова.



В тазгодишното издание на Ака-
демията за иновации - Innovation 
Hackathon участваха студенти от 
водещите университети в България 
- Нов български университет (НБУ), 
СУ "Св. Климент Охридски" (СУ), 
Техническия университет София 
(ТУ София), Техническия универси-
тет Габрово (ТУ Габрово), Универ-
ситета за национално и световно 
стопанство (УНСС), Американския 
университет -Благоевград (АУБ), 
Софтуерния университет (СофтУ-
ни), Висшето училище по застрахо-
ване и финанси (ВУЗФ), Висшия ле-
сотехнически университет (ВЛТУ). 

На практика Innovation Hackathon 
е 24-часово състезание с елементи 
на програмиране и прототипиране.  
На 10 и 11 май в НДК, в Литератур-
ния клуб "Перото", те разработваха 
идеи под формата на 15-минут-
ни презентации и демо версии на 
продукти и услуги. Темите по които 
работиха са: "Войната по пътища-
та", "Обезлюдяване на регионите, 
грижа за възрастните хора", "Здра-
ве и технологии", "Чистота, зелени 
идеи и екология", "Комуникационни 
проекти с полезна социална мисия, 
които радват хората". 

Проф. Стоян Капралов подготви 
отбора на Техническия университет 
– Габрово и го придружи на хакато-
на. Това са студентите Александра 
Маринова, III курс, сп. КДИ, Йор-
дан Пенев, магистър КСТ, Сонер 
Мехмед, III курс, сп. КСТ.

"Ние направихме разработка по 
темата "Комуникационни проекти 
с полезна социална мисия, които 
радват хората". Тя беше мобилно 
приложение за размяна на детски 
дрешки. Повечето майки се чудят 
какво да правят с умалелите дреш-

ки и играчки, 
като по-голя-
мата извадка 
от майките не 
знаят какво да 
правят с ума-
лелите неща 
на децата си 
и чакат или 
да имат още 
деца, или ня-

Честито!
На националната олимпиада 

по математика Мирослав На-
чев - магистър КСТ, спечели 
сребърен медал, а Свилен Ко-
лев – бронзов. 

„И двамата са дългогодишни 
участници в олимпиадите и до-
казани математици, които вина-
ги се представят убедително”  
- каза проф. Стоян Капралов, 
който заедно с гл.ас.д-р Пла-
мен Христов, подготвят отбора 
ни от 6-ма студенти. 

Ръководители на отбора на 
самата олимпиада са д-р Хри-
стов и ас. Пенка Иванова. 

BULGARIA Innovation Hackathon 

Отборът на ТУ – Габрово спечели награ-
дата - посещение в Брюксел - осигурена с 
институционалната подкрепа на Европей-

ската комисия в България.

коя тяхна приятелка да роди и да 
й ги подарят. С невъзможността да 
решат този проблем те се принуж-
дават да изхвърлят на боклука нови 
неща, които биха могли да бъдат 
използвани, защото няма къде да ги 
съхраняват, а други нямат желание-
то да събират и задържат ненуж-
ни за тях вече дрешки и играчки",  

обясни мисията на проекта Йордан 
Пенев. 

Събитието получи институцио-
налната подкрепа на Европейската 
комисия в България и генералната 
- на Европейската инвестиционна 
банка и Progress, в партньорство с 
Paggas Technologies, Nestle Бълга-
рия и Coca-Cola България.
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Академия за иновации 2019



Симеон Тодоров Малчев, 
студент I курс, сп. „Мехатрони-
ка”, водещ на награждаването: 
„Като цяло BEST има 97 локал-
ни групи в Европа и по света. 
Членовете й са 3300 души, а съ-
битията, които организира, до-
стигат до 1,3 милиона студенти. 
В ТУ - Габрово тази група беше 
създадена скоро - само девет 
души сме, повечето първокурс-
ници. Влязохме в BEST, защото 
това дава възможност да полу-
чим нови знания по технически-
те умения, които придобиваме 
в Университета, имаме възмож-
ност да пътуваме по света и да 
се запознаваме с нови хора. Ми-
сля, че това е идеалната орга-
низация за младите хора, които 
искат да знаят повече за техно-
логиите. 

Емилиян Николов, I курс, сп. 
„Мехатроника”: „BEST е само за 
студенти. Организацията има за 
цел да организира събития, по-
добно на днешното, като кариер-
ни дни, курсове по технологии, да 
развива студентите, като подпо-
мага образованието им в универ-
ситета. BEST Габрово беше съз-
дадена по инициатива на Георги 
Панчев, който е нашият лидер. 
Той беше изпратен от УЦМНПП 
при ТУ - Габрово да участва в 
курс във Франкфурт, където видя 
как организацията действа след 
което реши да пренесе този опит 
и в Габрово. Благодарение на 
академичното ръководство на ТУ 
– Габрово и BEST София, днес 
сме свидетели на това успешно 
събитие. 

Ганка Тодорова, второ място: 
Участвах в състезанието, за да 
проверя знанията и уменията си, 
което единствено можеше да се 
получи в състезание. Обратно на 
очакванията ни задачата да бъде 
на нивото на това, което сме учи-
ли, тя не беше лесна. Сблъскахме 
се с по-високо ниво на трудност и 
предизвикателството беше голя-
мо. Основната причина да участ-
вам в състезанието беше да бъда 
забелязана от някой работодател 
и получа предложение за стаж 
или позиция за работа във фир-
мата. За да се развивам по спе-
циалността. Стана така, както 
очаквах. Получих страхотно пред-
ложение за работа от „Мехатрони-
ка”, Габрово.  

Бордът на европейските студенти 
по технологии - BEST в Техническия 
университет - Габрово, на 14 и 15-ти 
май 2019 г. инициира и проведе със-
тезание по чертане в CAD среда в 
ТУ – Габрово под мотото: "Come And 
Draft". 

Работата на тринадесетте студен-
ти, участници в състезанието, оцени 

жури, съставено от 
инженери от „Меха-
троника”АД - инж. 
Галина Пенева, 
инж. Явор Христов 
от „М+С Хидравлик” 
АД и доц. Мариел 
Пенев, преподава-
тел в ТУ – Габрово. 

Наградите, оси-
гурени от офици-

алния вносител на SolidWorks за 
България – „ДиТра” ООД, бяха връ-
чени втория ден. Най-голямата от тях 
- едноседмичен сертифициран курс 
по SolidWorks в учебния център на 
"ДиТра", получи класираният на пър-
во място Теньо Николаев Бакалов, 
специалност „Компютърни техноло-
гии в машиностроенето“, II курс, на 
второ - Ганка Петрова Тодорова, спе-
циалност „Компютърни технологии в 
машиностроенето“, IV курс, на трето 
- Батохан Метин Хали, специалност 
„Мехатроника“, I курс.

Доц. Илия Железаров, зам.-ректор 
по НИР, връчи наградите и каза: „Поз-
дравявам студентите, които вече са в  
BEST. Бордът е в България почти от 
20 години и може да се каже, че те са 
й връстници. Мисля, че това състеза-
ние е едно от първите сериозни начи-
нания на BEST в частта Технологии. 
Убеден съм, че тази първа стъпка ще 
даде началото на следващи подоб-
ни събития. Студентите в Европа се 
организират и самоорганизират. Те 
провеждат сериозни мероприятия за 

студентския живот в областта на раз-
влеченията и науката. Пожелавам ви 
да продължите с този ентусиазъм и 
да привлечете много повече студен-
ти от други специалности, за да може 
BEST Габрово да стане стабилна 
структура в живота на ТУ – Габрово и 
да се ползва с доверие и уважение.” 
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BEST Габрово с първа проява
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Доктор хонорис кауза

Проф. Колев е роден в Габрово. Завършва „Машинно инженерство” в Тех-
ническия университет – Илменау, Германия. Трудовата му кариера стартира 
през 1990 г. като изследовател, а впоследствие като асистент в Техническия 
университет – Илменау. 

Проф. Колев е виден учен и специалист, автор на множество разработки и 
публикации. Неговата отдаденост на науката, многобройните му постижения 
и дългогодишна практика, трудолюбивост и съдействие в развитието на меж-
дународното сътрудничество, му печелят уважението на изтъкнат учен както 
в Германия, така и в чужбина.

 От 2009 година проф. Колев е професор в катедра „Техническа механика” в 
Университета за приложни науки - Шмалкалден, Германия. Оттогава датира и 
сътрудничеството между Техническия университет  - Габрово и Университета 
за приложни науки –Шмалкалден, Германия, което се задълбочава и надграж-
да през годините. В  резултат на това множество студенти и преподаватели 
са реализирали обмен и са дискутирали значими за науката и образованието 
теми.

През 2010 година е подписан първият двустранен договор между двата уни-
верситета. На основата на този договор и с подкрепата и помощта на проф. 
Колев, през 2012 година се сключва споразумение за издаване на двойни ди-
пломи в ОКС „бакалавър” за специалност „Мехатроника”. Днес петима студен-
ти от ТУ – Габрово имат както българска, така и немска диплома. В момента в 
Университета за приложни науки се обучават още двама, които очакват своя-
та немска и българска диплома. През 2018 година е подписано споразумение 
за съвместно обучение и двойни дипломи за всички специалности от факул-
тет „Електротехника и електроника”.

Удостояването на проф. д-р инж. Емил Колев с почетното звание „Доктор хо-
норис кауза” на ТУ- Габрово е израз на висока оценка на неговото съдействие 

за развитието и укрепването на сътрудничеството между двете висши училища, както и на безкрайната му подкрепа 
на студентите от ТУ – Габрово, избрали да учат в Университета – Шмалкалден, за да получат двойни дипломи. 

На тържествения Академичен съвет на ТУ - Габрово по случай 24 май, проф. д-р инж. Емил Колев, пре-
подавател в Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия, бе удостоен с почетното звание 
„Доктор хонорис кауза” на Техническия университет - Габрово. Ректорът проф. дтн Райчо Иларионов му  

връчи Почетен знак, Папирус и Плакет с надпис.

Проф. дтн Райчо Иларионов, 
ректор на ТУ – Габрово: Проф. 
Колев, ти навремето тръгна 
от Габрово и ето че съдбата 
отново те връща тук. Извър-
вя много достоен път, с мно-
го творчески успехи. Затова, 
което си постигал за сътруд-
ничеството между двата уни-
верситета, за съвместните 
обучения, които правим, за 
приятелството и затова, че 
ние сме научни партньори, в 
качеството си ректор на ТУ 
– Габрово ти връчвам почет-
ното звание „Доктор хонорис 
кауза” на ТУ – Габрово. Папиру-
сът е нещо повече от нумизма-
тична стойност, ценна книга, 
което не се дава, не се купува 
и не се продава. Пази приятел-
ството и сътрудничеството 
с нашия университет.

22 май 2019 г., Университетска библиотека, тържествен Академичен съвет. 
Гости бяха Н.В.П. Великотърновският митрополит Григорий, Невена Пет-

кова – областен управител на Габрово, Таня Христова – кмет на Габрово, 
архиерейският наместник на Габровска околия отец Руслан, проф. д-р Нико-
лай Ганев – Чешки технически университет -Прага, „Доктор хонорис кауза” 
на ТУ – Габрово, проф. д-р Юрген Гемайнхард – Университет за приложни 
науки Шмалкалден - Германия, доц. Стефан Арменски – един от  ректорите 
на ТУ – Габрово, гости от Германия и Чехия, преподаватели и студенти от 
ТУ – Габрово.
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В отговор на отличието проф. Емил Колев каза:
Удостояването ми със званието „Доктор хонорис кауза” на Техническия университет – Габрово е изключителна 

чест за мене. Чувствам се горд и не мога да го скрия. Но най-вече съм силно развълнуван, което е обяснимо. Аз 
съм роден, израснал, възпитан и получил средно образование в този град. Учил съм една година в този Универси-
тет. Сред нас са моята майка, моята фамилия, моите най-добри приятели и познати. Познавам половината от вас. 
Емоцията е много силна. В този ден аз съм много благодарен. Използвам форума да отдам уважение и да изкажа 
благодарност на първо място на моята майка. Тя, заедно с баща ми, са ми дали заряда, който в крайна сметка ме 
отведе до това високо признание.  До ден днешен тя е мой съветник и мой най-добър другар. Благодаря, майко. 

Моето дълбоко уважение и силна благодарност дължа на г-н Стефан Арменски. От  него дойде искрата, която за-
пали огъня в мене. Бях студент първи курс в този Университет, когато той ме откри, повярва в мене и ме изпрати да 
уча в Германия. За мене той е недостижим пример и пътеводна звезда. Неговите лекции ме грабваха и отвеждаха в 
друг свят. Той преподаваше физика, а за тези, които имаха нагласата да го слушат и разбират философията винаги 
го слушаха с голям интерес. Когато говоря пред аудитория, си спомням за неговите дар слово, убедителност, визия 
и мислене без граници. Той беше рецензент на моята първа докторска работа, а днес той ми е приятел. Много ти 
благодаря приятелю, г-н Арменски. 

Разбира се, дълбока благодарност дължа изцяло на ректора на Техническия университет – Габрово, Райчо Ила-
рионов. За мене този човек е визионер. Той е поел една трудна задача в изключително трудно време. И тъй като 
с него говорим един език и си имаме пълно взаимно доверие, заедно с него работим много лесно. Аз съм горд, че 
резултатите от нашето ползотворно сътрудничество са реални, защото нашата мисия е свята. Ние даваме житей-
ската си енергия за благото на младото поколение. 

Вътрешна потребност ми е да благодаря и на г-жа Русанова. Нейните компетентност, оперативност, бърза мисъл 
и пленяващ младежки ентусиазъм довеждат всички наши идеи до положителна реализация. 

Благодаря на всички колеги от Университета, които ме уважават и работят ползотворно с мене.             

Словото на майчиния език е най-сигурната и непобедима крепост на духа
Из академичното слово на проф. Емил Колев, „Доктор хонорис кауза” на Техническия университет – Габрово, 22 май 2019 година 
"Исконна българска традиция е преклонението пред всички, които превъплъщават и творят духовността на народа и имат способността 

да я предават на поколенията. Непосредствено преди 24 май - най-светлият национален празник на прекрасна България, преосмисляме отново, 
че малко са народите с привилегията да отбелязват в календара си празник на своята писменост, книжовност, просвета и култура. За народа 
български, този ден отдавна е символ на традиция, достойнство и гордост, че 

„И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА– НА ВСИ СЛОВЕНЕ КНИГИ ДА ЧЕТАТ“..."

Доктор хонорис кауза

Цветя пред паметника на В. Априлов, 
24 май 2019 г., Габрово
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Професионална ориентация

На 27 март 2019 г. в Библиотеката 
на ТУ-Габрово, факултет „Електро-
техника и електроника” организира 
Технологичен ден на световноизвест-
ната фирма Rohde & Schwarz. Фирма-
та е основана преди 85 години и е със 
седалище в Мюнхен, Германия. Тя 
разработва, произвежда и предлага 
на пазара широка гама от иноватив-
ни комуникационни, информационни 
и защитни продукти за индустрия-
та и държавните клиенти. Rohde & 
Schwarz е водещ доставчик на пазара 
на мобилни и безжични комуникации, 
предлагащ цялостно портфолио от 

Технологичен ден на Rohde & Schwarz в ТУ-Габрово

инструменти и системи за тестване 
и измерване (T&M instruments and 
systems) при разработване, произ-
водство и изпитване на компоненти и 
потребителски устройства, както и за 
създаване и мониторинг на мобилни 
мрежи.

На срещата бяха г-н Валери Симе-
онов – представител на фирмата в 
България и приложните инженери от 
Rohde & Schwarz - Австрия – г-н Арно 
Хол и г-н Матиас Хофер. 

Семинарът приемина при препъл-
нена със студенти и преподаватели 
зала. Изключителен интерес имаше 

от страна на студентите от всички 
специалности, които изучават дисци-
плини, свързани с предлаганите тех-
нически решения от Rohde & Schwarz. 

Представителите от Австрия на-
правиха презентации и демонстрации 
по няколко тематични направления. 
След всяка от тях имаше въпроси 
към студентите, като за правилните 
си отговори те получиха от фирмата 
многобройни награди.

Всеки един от участниците в Тех-
нологичния ден на Rohde & Schwarz 
впоследствие получи официален 
сертификат от фирмата.

От 2011 г. съвместно с търговска-
та верига „Елимекс“, факултет “Елек-
тротехника и електроника” провежда 
регионалния кръг на състезанието по 
приложна електроника „Мога и зная как”. 
От 2011/12 г. то е национално и се орга-
низира от МОН със статут на предва-
рителен кандидатстудентски изпит по 
общотехническа подготовка. 

Техническият университет – Га-
брово и ПТГ „Д-р Н. Василиади” бяха 
домакин на тазгодишния регионален 
кръг на “Мога и зная как”, което се 
проведе на 22.03.2019 г. В него участ-
ваха 12 отбора. Оценяването на прак-
тическата задача извърши комисия с 
председател инж. Детелина Иванова 
и членове преподавателите от фа-
култет „Електротехника и електрони-
ка“: доц. д-р инж. Доброслав Данков 

и гл. ас. д-р инж. Продан Проданов. 
Наградите на победителите в двете 
възрастови групи връчиха деканът на 
факултет „Електротехника и електро-
ника“ проф. д-р инж. Звездица Нено-
ва и инж. Детелина Иванова от името 
на търговска верига „Елимекс“.  Кла-
сираните на първите 3 места индиви-
дуално и отборно бяха наградени с 
трофейни купи от директора на ПТГ 
„Д-р Никола Василиади“ - Габрово 
инж. Васил Христов.  

По решение на АС, оценки като на 
предварителен кандидатстудентски 
изпит по общотехническа подготовка 
получиха 384 дванадесетокласници 
и ученици от 11 клас от 39 училища, 

участвали в училищните кръгове на 
националното състезание по при-
ложна електроника “Мога и зная как”. 
Тези оценки учениците могат да из-
ползват след получаване на диплома 
за завършено средно образование и 
да се запишат за избрана от тях спе-
циалност в Техническия университет 
- Габрово. 

"Мога и зная как"
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На 3 април 2019 г. Технически-
ят университет – Габрово посрещ-
на участниците в третото издание 
на Националния  ден на кариерата 
„Добра кариера. Добър живот”, ор-
ганизиран от Job Tiger и Универ-
ситетския кариерен център. Сред 
участниците бяха представители на 
бизнеса, образованието и местната 
власт, утвърдени компании като ABB 
Bulgaria, Либхер-Хаусгерете Мари-
ца, ХРАНИНВЕСТ-ХМК, Behr-Hella 
Thermocontrol, Vivacom, Представи-
телство на Европейската комисия 
в България, Кауфланд България 
ЕООД енд Ко КД, IMI Bulgaria, БДЖ 
- Пътнически превози ЕООД, Metal 
Technology Group и други. Общо 28 
фирми от страната подредиха щан-
дове във фоайето на Университетска-
та библиотека, към които студентите 
проявиха нескончаем интерес. 

Националният ден на кариерата 
в ТУ-Габрово е част от съвместната 
стратегия на общината и ТУ - Габрово 
за повишаване нивото на подготовка 
на младите кадри.

Събитието откри зам.-ректорът 
по учебна дейност проф. Анатолий 
Александров, който поздрави органи-
заторите за тяхната полезност в про-
цеса за намиране на работа и избор 
на кадри за индустрията. Директорът 
на Университетския кариерен център 
инж. Стефан Иванов сподели очаква-
нето студентите да открият търсено-
то работно място.

 Кметът на Габрово, Таня Христова, 
каза: „Това, което трябва да правите 
всеки ден, е да доказвате своите ком-
петентности, да се стремите да бъде-
те професионалисти и съм убедена, 
че тези, които трябва да ви забеле-
жат – ще ви забележат.”

Велизар Грозев, II курс, специ-
алност КСТ: Много е интересно да 
видим какво предлагат фирмите и да 
преценим какъв кариерен път да из-
берем и съм много доволен от тази 
инициатива. Чрез тези представител-
ства тук добивам представа за усло-
вията на работа и изискванията към 
кадрите. 

Борис Раев, II курс, специалност 
КСТ: Този форум е много интересен. 
Мислех да спра при пет-шест, а се 
оказа, че фирмите са много. Всички 
колеги бяха много услужливи - пре-
зентираха фирмите интересно, бяха 
се подготвили много добре и говореха 

в много детайли. Има много студенти, 
талантливи в определена сфера, ако 
добият тук информация, ще се насо-
чат по-правилно за своето бъдеще. 
Дните на кариерата са добър пътен 
знак за избора на кариера.

Национални дни на кариерата

Директорът на JobTiger Светлозар Петров благодари на Университетския 
кариерен център за много добрата работа по организирането на Дните на ка-
риерата тук, на управата на Габрово и на Областната управа, с които работи 
много добре, като благодари още и на работодателите, които използват Дните 
на кариерата, за да открият специалистите, които търсят.  



XXI ежегодна конференция 
на Общинската мрежа за енер-
гийна ефективност ЕкоЕнер-
гия се проведе в Техническия 
университет – Габрово. Под 
покрива на Университетската 
библиотека, в дните 23 и 24 
април 2019 г., наши и чуждес-
транни експерти дискутираха 
прилагането на енергийната 
ефективност. Фокус на съби-
тието бяха темите за управле-
нието на енергийната ефек-
тивност, зелените обществени 
поръчки като инструмент за 
постигането й, енергията от 
възобновяеми източници в но-
вите условия на пакета „Чиста 
енергия за всички европейци“ 
в дългосрочен план до 2030 г. 

Конференцията откри кметът на 
Община Габрово Таня Христова. Тя 
приветства участниците и предста-
ви местните политики за енергийна 
ефективност и адаптация на кли-
мата, както и предизвикателствата, 
пред които е изправен градът. Акцен-
тът й бе важността, гражданите и ин-
ституциите да работят заедно, като 
споделят добрите идеи и практики.

В първия ден на конференцията 
бяха представени политиките и фи-
нансовите механизми в подкрепа на 
местните власти по отношение на 
климата и енергията. 

Вторият ден беше посветен на про-
екта „Науката среща регионите“, по 
който през настоящата година Общи-
на Габрово е една от двете български 
организации, сред само 26 одобрени 
кандидати в ЕС, защитили събития 
пред Съвместния изследователски 
център (JRC) на Европейската коми-
сия. В партньорство с правителство-
то на област Навара, Испания, бяха 
дискутирани устойчивите политики 
за енергийна ефективност и адапта-
ция на климата, както и ползите от 
общинския енергиен мениджмънт. 
Споделени бяха успешни практики за 
намаляването на отпадъците. Прове-
де се специализирано обучение за 
зелени обществени поръчки.

В програмата бяха включени посе-
щения на три обекта в Габрово – ОУ 
„Кирил и Методий“, пасивна детска 
градина „Слънце“ и Регионалното 
депо за неопасни отпадъци.

Доц. Железаров – зам.-ректор на ТУ-Габрово и водещ координатор на про-
ект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни 
мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ взе участие 
в конференцията в панел „Регионални и местни политики за енергийна 
ефективност и адаптация на климата“. Той представи инициативите 
на Техническия университет - Габрово в областта „Мехатроника и чисти 
технологии“ – един от четирите сегмента от Иновационната стратегия 
за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., раз-
работена от Министерството на икономиката.

В рамките на конференцията доц. Железаров представи и проекта Цен-
тър за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспе-
стяващи системи и технологии“, чрез който ще се създадат интелигент-
ни и устойчиви научно-приложни иновации, отговарящи на съвременните 
предизвикателства.

Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и во-
дите, представи работата на министерството по политиката, 
която следва и възможностите, които представя пред общини-
те и бизнеса. Тя подчерта важността на партньорството с Тех-
ническия университет, защото именно това е мястото, където 
се раждат иновациите.

Участие в конференцията взеха 
Жечо Станков - заместник-минис-
тър на енергетиката, Атанаска Ни-
колова - заместник-министър на 
околната среда и водите, Изабел 
Елизалде - министър на околната 
среда на Навара, Испания, Ивайло 
Алексиев - изпълнителен дирек-
тор на АУЕР, представители на Ав-
стрийската енергийна агенция, На-
ционалния доверителен екофонд, 
Регионалния фонд за градско раз-
витие, Съвместния изследовател-
ски център на ЕК (JRC), Мрежата 
за научни изследвания и иновации 
на европейските региони (ERRIN 
Network), Служби „Жилищна поли-
тика и градско развитие“, Околна 
среда“ и „Предотвратяване на отпа-
дъците“ на правителството на На-
вара, Испания.

XXI ежегодна конференция на Об-
щинската мрежа за енергийна ефек-
тивност ЕкоЕнергия бе организирана с 
подкрепата на Областния информацио-
нен център – Габрово, Споразумението 
на кметовете за климата и енергията, 
Европейския фонд за регионално раз-
витие, Съвместния изследователски 
център (JRC) на ЕК, Центъра за енер-
гийна ефективност ЕнЕфект.
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55 години Технически университет - Габрово

Г-н Семов, защо избрахте да учи-
те в Техническия университет - Га-
брово?

Изборът ми беше напълно съзнате-
лен. От малък ме влечеше техниката 
и особено тази, свързана с електри-
чеството и електрониката. Рейтингът 
на ТУ – Габрово /тогава ВМЕИ / беше 
на национално ниво, а и чисто финан-
сово, беше най-удобно за семейство-
то ми. Подреждайки специалностите, 
преди кандидат-студентския изпит, 
сложих на първо място „Електронна 
техника“, като бях твърдо решен, че 
ако не успея да вляза, няма да уча 
друга специалност.

Конкуренцията тогава беше много 
голяма, особено за тази специалност. 
Влизаше се с много висок общ бал. 
Успях! И тези близо 5 години бяха 
едни от най-хубавите в живота ми.

Какво си спомняте, кои споделе-
ни мигове с колегите студенти и с 
преподавателите са живи и днес?

Бяхме две много силни и интересни 
групи в „Електронна техника“. В една-
та преобладаваха дамите и момчета, 
завършили казармата преди година 
и повече, а в другата, нашата, само 
момчета, завършили казармата току 
- що. 

Помня, че първата година ми беше 
много трудно, особено първия семес-
тър. От три изпита имах…..3 тройки! 
Имах чувството, че съм много под 
нивото на останалите и не ставам 
за студент. Особено ме „мореше“ 

висшата математика. После нещата 
се стабилизираха, стана много инте-
ресно и завърших образованието си с 
успех доста над 5.50 и с факта, че не 
бях „късан“ на нито един изпит. Много 
емоции ми създадоха тогавашните – 
доц. Атанасов, доц. Радев, доц. Хи-
нов, доц. Трендафилов, проф. Тодо-
ров, доц. Немигенчев, гл. ас. Стефан 
Станев и др.

Ще споделя само един случай. Доц. 
Георги Трендафилов преподава-
ше много трудна дисциплина, която 
беше с текуща оценка и….не пишеше 
шестици. Когато обявяваше след два-
та семестъра, кой студент за каква 
оценка е, питаше дали някой желае 
да я коригира, което ставаше с изпит. 
Нямаше такива смелчаци, а и истори-
ята не познаваше случай да е има-
ло подобен. Аз имах много петици, 
една четворка и една шестица през 
годината от периодичните контролни 
и устни изпитвания. Когато ми каза 
„Твърдо пет“ и се усмихна леко иро-
нично, с въпроса желая ли друго, сам 
не разбрах как казах „Да! Ще се боря 
за шестица“! Ужас! Той ме погледна 
смаян, както и всички мои колеги, 
но…. Явих се на много тежкия изпит, 
стоях сам в катедрата, пълна с препо-
даватели и пишех, пишех…… Накрая 
той каза ,”Стига! Дай да видя!“, и ми 
писа 6, като се ръкува с мене. И досе-
га много го уважавам.

Безкрайно съм благодарен на гл. 
ас. Стефан Станев, човекът избрал 
ме за дипломант, който с голяма лю-
бов и професионализъм ми помогна 
да се справя добре с дипломната ми 
работа.

С колегите се разбирахме чудесно 

и нищо човешко не ни беше чуждо. 
Живяхме в общежитието в кв.“Сир-
мани“.

Чувствахте ли се конкурентнос-
пособен, когато завършихте? 

Да! Разбира се! Дипломната ми ра-
бота беше високочестотен тиристо-
рен  преобразувател, 160 кW, 8кHz, 
който след това, работейки в Инсти-
тут „Мехатроника“, внедрихме и той 
получи сериозно международно при-
знание. Имам и 2 авторски свидетел-
ства по него.

Опитът днес и младежките 
представи за бъдещето Ви, като 
студент, могат ли да се нарекат 
сбъднати очаквания за кариера и 
смислен живот? 

Доволен съм от кариерата, която 
избрах. В „Мехатроника“ достигнах 
дори до изпълнителен директор на 
фирмата, а кмет никога и не съм съ-
нувал, че мога да бъда! Но желанието 
да уча, да бъда различен и непоколе-
бим изковах в ТУ.

Техническият университет - Га-
брово в представите Ви сега, като 
висше училище, което подготвя 
кадри, някои от които се развиват 
твърде успешно и в чужбина? 

Уверен съм, че Техническият уни-
верситет – Габрово има бъдеще. От 
край време Габрово е бил индустри-
ален център. Инженерната професия 
отново вече не е мръсна дума, а е 
една от най-котираните.

Тази година ТУ - Габрово навършва 
55 години от своето създаване. Как-
во му пожелавате? 

Желая му твърдо отстояване на съ-
ществуването си и непоколебимост в 
устрема „Напред и нагоре!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!!!

Възпитаниците на Техническия университет - Габрово и кариерата им днес
инж. Мирослав Семов Семов, кмет на община Дряново
Мирослав Семов е роден в  Дряново. Средното си образование завършва в СОУ 

”Максим Райкович” в Дряново, а висше във ВМЕИ Габрово, специалност „Електронна 
техника”. По- късно специализира във Висшата  бизнес школа  към УНСС - „Менидж-
мънт и маркетинг” и в Стопанска академия „Д.А.Ценов” Свищов - „Финансов менидж-
мънт”. Ползва английски, руски и сърбохърватски езици. Работил е като мениджър 
на „Промишлена електроника - инженеринг” ООД гр. Габрово, директор магазин на 
МЕТРО Велико Търново, изпълнителен директор на „Йовета Глас” ЕАД - София, „Ме-
хатроника” АД - Габрово, мениджър разработване и консултиране по програмите на 
предприсъединителните фондове, както и консултант на общински администрации и 
НПО за разработване и управление на проекти по национални и международни про-
грами. Семеен, с две деца.

В периода 1999 г. – 2003 г. е кмет на Община Дряново. Мандатът му е оценен като 
един от най-успешните в България. 

Сега е кмет на община Дряново втори мандат. Избран е с Решение № 158-
МИ/01.11.2015 г. на Общинската избирателна комисия - Дряново. Удостоверение № 
1/01.11.2015 г. за избор на кмет на община Дряново.
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Спортен празник 2019 година

За осми пореден път, в навечерие-
то на 24 май, ръководството на Тех-
ническия университет- Габрово, Сту-
дентски съвет и ДЕСО – направление 
„Физическо възпитание и спорт”, ор-
ганизираха спортна надпревара на 
поляната до Соколския манастир за 
студенти и преподаватели. И тази 
година празникът започна с тържест-
вено издигане знамето на Република 
България. 

Водещ на парада на спортния дух в 
Техническия университет – Габрово, 
беше ст.преп. д-р Николай Вътков. 
Участниците и гостите на празника 
приветства ректорът на ТУ – Габрово 
проф. дтн Райчо Иларионов: „Откри-
вам празника с пожеланието да да-
дем воля на емоциите.”  

Веднага след това започна сфор-
миране на отборите, които поеха 
битки за първенство във футбола, во-
лейбола, наказателни удари по бас-
кетбол и дартс. Накрая се проведе 
крос и дърпане на автомобил. 

Първо място при футбола зае от-
бор „Академик 1”, второ - „Академик 
2”.

Волейбол – първо място отбор 1/
Кристиян, второ - отбор 3/Павел, тре-
то - отбор 2/Ивалина.

Баскетбол, жени, първо място На-
дежда Пангелова, второ – Цанка 
Мартинова, трето – Йована Барако-
ва; мъже – първо място Борислав 
Иларионов, второ – проф. Стоян Ка-
пралов, трето – Самдил Бакоев.

Дартс, жени, първо място - Нико-
лина Несторова, второ - Десислава 
Любенова, трето - Ванина Николова; 
мъже, първо място - Тодор Колев, 
второ – проф. Емил Колев, трето - Ра-
домир Желев.

Крос, жени, първо място - Йована 
Баракова, второ - Михаил Флягин, 
трето - Иван Петков; мъже - първо 
място Християн Маринов, второ - Ма-
риян Наков, трето - Илиян Петров.

Дърпане на автомобил - първо мяс-
то отбор „Патрони”, второ - „Пътна по-
мощ” и трето - отбор „АИУТ”.

Наградите на първенците връчи 
ректорът, проф. дтн Райчо Иларио-
нов.

Проф. Стоян Капралов завери семестъ-
ра и даде подписи на студенти от различни 
специалности, които скоро ще поемат за сту-
дентски бригади по света.

„Доктор хонорис кауза” на ТУ – Габрово, 
проф. Емил Колев беше на спортния празник 
с Флориян и Стефан: Те са най-добрите ми 
приятели в Германия и с удоволствие при-
еха поканата ми да гостуват на тържеството 
в ТУ – Габрово. Много се радвам, че са тук. 
Тяхното приятелство е благодат в моя живот. 
Преди две седмици те си извадиха риболов-
ни билети и много искат да ги водя на риба. 
За нас е важно да сме заедно. 

Стефан: Прекрасни приятели сме. Ведна-
га приех поканата. Всичко е чудесно. Всички 
хора тук са много комуникативни  и мили. 

Флориян: Тук съм за първи път. Радвам се 
да се докосна до тази чудесна, нова култу-
ра. Гостоприемството е уникално. На първо 
място е сърдечността на вашия народ. Много 
съм развълнуван от тази среща. 

И тази година в отборите по футбол игра-
ха, преподавателите проф. Николай Маджа-
ров, доц. Илия Железаров и доц. Красимир 
Друмев, които имат стара футболна слава.
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