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21-во издание „Национални дни на кариерата” 21-во издание „Национални дни на кариерата” 
Габрово`2022 Габрово`2022 

С грижа към кариерното развитие на студентите 
На 12 април 2022 г. Технически университет - Габрово отново отвори 
врати, за да срещне студентите и бизнеса на форума „Национални дни на 
кариерата” , който беше организиран в партньорство с JobТiger.

на стр. 2

„Благодаря за топлото посрещане и за енергията, с която ме заредихте, и за това, което 
видях. Да, Габрово е амбициозно. Да – казвам го и аз, като най-хубавото е, че в него има дух 
– той минава през културата, през хумора и в него има поглед, че най-добрата инвестиция 
е тази, в неговите таланти. Така че най-хубавите срещи са тези, в които има и млади хора. 
Поздравявам ви с избора на Техническия университет в Габрово! Тук не само има традиции, 
но има и бъдеще. Уверявам ви, че в рамките на моя ресор има инициативи, които позволяват 
това, което сте започнали, да бъде изведено в още по-голям мащаб и да получи още по-го-
ляма признателност и видимост. От друга страна, всички заедно да дадем отговор и на 
предизвикателствата, свързани с цифровия и екологичния преход” – каза госпожа Габриел на 
студентите, учениците, преподавателите и представителите на иновативни компании от 
Габрово на срещата с тях в Университетската библиотека.

В Европейската година на младежта 
еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, 

образование и младеж 
Мария Габриел се срещна със студентите на 

Технически университет- Габрово 
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Еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и 
младеж Мария Габриел посети Габрово на 25 март 2022 година по покана на 
кмета на Община Габрово Таня Христова и на ректора на Техническия уни-
верситет в Габрово проф. Илия Железаров. Тя се срещна и с ръководителя 

на Регионалния иновационен център „Амбициозно Габрово“  
инж. Николинка Хинкова.

В рамките на работното посещение госпожа Габриел бе запозната с 
резултатите от съвместната работа между Университета и местната 

власт, културните институции и бизнеса в региона.
Проф. Железаров представи Технологичния парк и лабораториите към него, 

които са изградени по проекти за центрове за компетентност и върхови пости-
жения в сферата на квантовите технологии, цифровизацията, големите данни 
и енергоспестяващите системи и технологии, както и плановете за бъдещото 
развитие на модерната научна инфраструктура.

По-късно еврокомисарят М. Габриел посети „Дома на хумора и сатирата“, 
където беше запозната с идеята за създаване на филиал „Център за съвре-
менно изкуство „Кристо и Жан - Клод“ към музея.

Работното посещение завърши с дискусионна среща със студентите на ТУ 
– Габрово. Пред тях еврокомисарят подробно представи европейските про-
грами, като подчерта, че ресорът, за който отговаря, е необятен, тъй като за 
първи път съчетава иновации, научни изследвания, култура, образование, 
спорт и младежи. 

„Образованието и обучението, както и инвестициите в младите хора 
могат да ни помогнат в цифровия преход и постигането на екологична 
устойчивост. За тази цел имаме необходимите инструменти чрез програ-
мите „Еразъм+“, „Хоризонт Европа“ и „Творческа Европа“, в които са кон-
центрирани над 135 милиарда евро в рамките на новия програмен период.

През Европейската година на младежта 2022 на европейско, регионално 
и местно ниво ще се реализират множество инициативи. Бъдете амбици-
озни, дръзки и креативни, защото заедно може да изградим едно приобща-
ващо, зелено, устойчиво и цифрово бъдеще, в което вие ще живеете“ - каза 
госпожа Габриел.

Таня Христова, кмет на Габрово:
Надявам се, че даваме добри поводи на г-жа Габриел като еврокомисар да се гордее с Габрово и да продъл-

жим да бъдем „Амбициозно Габрово”.
Леко открехнахме завесите на това, което се случва в нашия град. Предстоят много възможности, които 

трябва да осмислим и изпълним с много талант и самочувствие, защото можем да бъдем част от онази Европа, 
която дава онези възможности, които всеки от нас трябва да има. Но трябва да се борим за тях и най-вече да 
сме готови за тях със знания, с умения и с отговорност към всичко, което искаме да покажем и в което искаме 
да се включим. 

Габрово е град, в който образование, наука и култура, и качество на човешкия капитал са били и ще бъдат 
най-важните съставни части на изключително важната спойка, показала през различните епохи, че може да се 
върви напред и да се преодоляват най-големите предизвикателства. 

от стр. 2

„Тук са представители на Сту-
дентски съвет, на водещи гимназии 
от града, на иновативни компании, 
които ще разкажат на останали-
те споделеното от г-жа Габриел 
за огромните възможности, които 
Европа дава. Мислете рационално, 
прагматично, като габровци. Синер-
гията, за която стана дума между 
образованието, науката, иновации-
те, бизнеса е неизбежна, за да бъдем 
успешни. Беше казано, че имаме въз-
можност да кандидатстваме с про-
екти за стартъпи, за компании, кои-
то се ръководят от жени” – насърчи 
студентската инициативност рек-
торът проф. Илия Железаров.

Еврокомисарят Мария Габриел в ТУ - Габрово
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на стр. 4

Еврокомисарят Мария Габриел в ТУ - Габрово

                    „Като си говорим за Европейската година на младежта, се надявам, че знаете, че имаме европейски 
координатор за младите хора – първият в историята на ЕС - тя е българка и аз много се гордея с нея. Казва се Биляна 
Сиракова. Създали сме портал с всички инициативи, които по време на Европейската година на младежта искаме да 
видим реализирани. Всеки от вас може да направи своето събитие част от Европейската година на младежта – доста-
тъчно е да си свалите логото и да брандирате инициативата си, като има области, които ще са много, много полезни 
– от грижата за околната среда, с които ще продължаваме да събираме пластмаса и рециклираме, и стигнем до въ-
проси като тези, свързани с менталното здраве, психичното здраве. Младите хора ми казаха: „В Европейската година 
на младежта имаме три приоритета: образование и обучение, климатични промени, психично здраве.” Сигурна съм, че 
тук можем да разчитаме и на вашата активност. Не се колебайте, ако имате желание заедно да направим инициатива, 
аз ще се присъединя към нея и ще ви подкрепя” - каза госпожа Мария Габриел.

„За висшето образование. За мене е много важно, че 
за първи път европейски комисар отговаря и за образо-
вание, и за наука и за иновации. До този  момент са били 
двама комисарите, в две отделни генерални дирекции, 
които по дипломатичен начин работят спонтанно заедно. 
След 2,5 г. е факт, че искаме във всяка една от инициати-
вите, които прилагаме – иновациите, науката и образова-
нието да вървят ръка за ръка. Заради това през м. януари 
публикувахме Европейска стратегия за университетите 
и за първи път науката, иновациите са интегрална част. 
Искаме модерни европейски университети на бъдещето, 
където компаниите, новаторите, младите хора да имат и 
практически опит. Една от водещите инициативи ще бъде 
създаването на инкубатори в университета. 

В Европейската стратегия за университетите има 
няколко пилотни инициативи – водещите са Европей-
ските университетски алианси. Това за нас са евро-
пейските университети на бъдещето. В момента има 41 
алианса с 284 университета – като пет са български уни-
верситети в тези алианси. Алиансите символизират това, 
което бихме искали да се доближи до  изискванията на 
един млад човек за образование – трябва да бъде модер-
но, адаптирано към необходимостта, да дава възможност 
всеки семестър да бъде в различна държава - членка на 
алианса. Искам да ви окуража да бъдете част от следва-
щите алианси. Ще ги направим 60. В момента тече отво-
рена покана за присъединяване към вече съществуващи 
алианси. Много би ми се искало в един момент европей-
ските университетски алианси да се специализират и вие 
имате голям потенциал за това. 

Защо те са ни важни?  Защото виждам потенциал. С  

тях имаме две задачи – искаме да разработим европей-
ска диплома, която да бъде автоматично признавана във 
всички университети – казвам го с болка, защото аз бях 
студентка, когато ми говореха за тези неща, а те са още 
тук - сега съм комисар и отново работим в тази насока, 
трябва да си говорим за общоевропейска студентска кар-
та, която да не е само във формата, която сега имаме – 
тя трябва да дава достъп на младите хора до намаление 
в обществения транспорт, културни прояви, да ги стиму-
лира – това са двете неща, върху които ще работим – 
европейските алианси трябва да имат статут, за да може 
да бъде устойчиво тяхното финансиране. Ще се радвам 
да бъдете активни и ако някоя от инициативите ви пред-
ставлява интерес, аз и екипът ми сме на разположение.

Следващата голяма тема са иновациите. В рамките 
на „Хоризонт Европа” има цяла част от програмата, по-
све тена на иновациите. За първи път имаме Европейски 
иновационен съвет. Революционното в него е, че вече не 
финансираме само проекти, а компании – стартиращи 
компании, малки и средни предприятия. Много рискове, 
отново много съпротива - истината е, че в рамките на две 
години, след като устояхме на много критика с екипа ми, 
имаме четири европейски еднорога.  За първи път мина-
лата година броят еднорози се е удвоил – от 44 на 89, за 
първи път 2021 година е толкова положителна за стар-
тиращите компании, защото в първоначалната подкрепа 
за стартъпите Европа заявява същия процент подкрепа 
като този на САЩ” - сподели пред студентите госпожа 
Мария Габриел.

от стр. 2
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Еврокомисарят Мария Габриел в ТУ - Габрово

"Искам да привлека внимание-
то ви и към Европейския ино-
вационен съвет - разбира се, 
че търсим технологии, водещи 
до пробив, търсим повече жени 
в средно образование – имаме 
страшна нужда от повече жени 
и момичета в иновациите и в 
образованието, свързано с тех-
нологиите и инженерните науки. 
Имаме специални инициативи за 
подкрепа на жените. Когато го-
ворим за иновации в Европа само 
6% от стартъпите са ръководе-
ни от жени, а когато говорим за 
т.н. венчър капитал – ако през 
2020 г. 2% от общия капитал е 
отивал в компании, водени от 
жени, през 2021 г. той е паднал 
на 1%. Затова с екипа ми сме 
решили да инвестираме допъл-
нително в компании, ръководени 
от жени” - каза го спожа Мария 
Габриел. 

„Много важна за мене е работа-
та с регионите и това да продъл-
жим да правим така, че големите 
инициативи да не са познати само 
в големите градове. Искрено вяр-
вам, че има неразкрит потенциал 
в регионите и затова с екипа ми 
работим целенасочено за тази кра-
сива думичка - взаимодействие или 
синергия, да се превърне в нещо, 
което работи на терен. Защото от 
години се говори за синергия между 
отделните програми, но на прак-
тика има много малко примери или 
почти никакви, които показват, че е 
така. Затова и този път с екипа ми 
и с екипа на комисар Елиза Ферейра 
сме още от самото начало заедно, 
така че да направим Европейският 
фонд за регионално развитие да 
взаимодейства тясно с програмите 
„Еразъм+”, „Хоризонт”, програмата 
„Творческа Европа”, за да може да 

Когато говорим за „Еразъм+”, тя е една от най-символните програми 
на Европейския съюз.  

Програмата „Еразъм+” не е само и единствено за висшето образование,  тя 
е за всички етапи на образованието, като стига до обучението на възрастни 
и за хората в активна възраст. Тук е много важно да излезем от големите гра-
дове и да имаме повече участници от регионите и в по-отдалечените места в 
Европа. 

Затова сме въвели няколко нови формата за мобилност. Единият е свързан 
с адаптацията ни спрямо цифровите технологии. За да не се стига до блоки-
ране на младите хора, въвеждаме смесена мобилност – тя може да бъде за 
един кратък период – виртуална, така че да се запознаете с партньорите, да 
започнете обсъждането на проекта. За младите хора има нови схеми, които 
визират по-голямо участие на местно и регионално ниво. Една от водещите 
е ваучерна схема, която позволява на младите хора да бъдат по-активни на 
местно и общинско ниво. Тази схема позволява в определен период не само 
да споделяте идеите си, а по време на реализирането да бъдете в самия про-
ект” - каза госпожа Мария Габриел. 

от стр. 3 сме по-ефективни. За мене посла-
нието е много важно – образование, 
иновации, наука, култура с  полза за 
обществото.

Какво е новият европейски Бау
хаус? Това е душата на зеления 
преход. Искам в Централна и Източ-
на Европа тази инициатива да се 
познава по-добре. Тя е приоритет 
за президентката Урсула фон дер 
Лайен, като аз и Елиза Ферейра - 
комисар по сближаване и реформи, 
отговаряме за нея. Новият евро-
пейски Баухаус  ще действа като 
инкубатор за иновации и творчест-
во, за да стимулира устойчивото 
проектиране в Европа и извън нея, 
което също така е привлекателно 
и достъпно за гражданите. Той ще 
свърже в мрежа практикуващи спе-
циалисти от различни дисциплини 
и ще мобилизира хора с творческо 
виждане, които ще изготвят нова 
визия за това, какъв би могъл и би 
следвало да бъде устойчивият на-
чин на живот в бъдеще. Новият 
европейски Баухаус ще бъде и уско-
рител на обещаващи от социална 
и естетическа гледна точка еко-
логосъобразни и цифрови решения, 
технологии и продукти. Той ще на-
сърчава прилагането на новаторски 
решения по отношение на архитек-
турата и материалите.
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Активности на ТУ - Габрово

Първата лекция на Бизнес Академията се състоя на 26 април 2022 г. През м. март 2022 г. областният управител 
Ралица Манолова проведе първите разговори за организирането на Бизнес Академията за стартиращи предприемачи 
– BASE в Габрово. Програмата BASE цели да насърчи хората да инициират свой бизнес, а ако вече имат собствена 
предприемаческа дейност - да я доразвият и разширят.  

Бизнес Академията се организира по проект на Фондация „Америка за България“ и Съвета на жените в бизнеса в 
България. Тя е иновативен курс за обучение, напълно безплатен, който включва теория и практически занимания. В 13 
поредни срещи курсистите освен умения за прохождане в бизнеса ще усвоят и методи за оценка на бизнес идея, упра-
вление на финанси, изработване на бизнес план, създаване на виртуални бизнес компании, дигитален маркетинг и 
др. Лектори и ментори ще им бъдат успели български предприемачи. Накрая участниците ще представят свои бизнес 
планове, а идеите им ще оценява компетентно жури, като за най-добрите ще има  награди. Стартирането на Бизнес 
Академията бе предхождано от среща с Община Габрово за уточняване на формата на обучението. 

Записване на Еmail: vanya.kaneva-minkova@womeninbusiness.bg  и на odf_gabrovo@abv.bg . Подробна информация 
на тел.: 0894 656 130 – Ваня Кънева, 0897992914 – Мануела Пенчева

В Габрово - Бизнес Академия за стартиращи 
предприемачи - BASE 

Семинар „Умения за търсене и кандидатства-
не за работа” организира на 5 април 2022г. Ка-
риерният център при Технически университет 
– Габрово. 

Обучението се проведе в Заседателната зала на Уни-
верситетската библиотека и бе насочено към завършва-
щите университета студенти на тема: „Умения за търсене 
и кандидастатване за работа”. Гост лектор бе Пенко Ата-
насов - директор на Центъра за кариерно ориентиране - 
Габрово. В рамките на семинара бяха обсъдени възлови 
въпроси за бъдещото професионално развитие на въз-
питаниците на ТУ – Габрово, като стратегии за кариерно 
развитие при завършващите, как и къде да търсят рабо-
та, как да подготвят документите си за кандидатстване, 
как да се подготвят и справят на интервюто за работа.

 
Пенко Атанасов Атанасов е роден през 1977 г. в гр. Га-

брово. Завършил е ВТУ  „Св. Св. Кирил и Методий”, специал-
ност „Психология”. По-късно се дипломира в магистърската 
програма по „Трудова и организационна психология” на СУ 
„Климент Охридски”.

 „Мога и зная как” `2022 
Технически университет – Габрово и тази го-

дина бе домакин на регионалния кръг на нацио-
налното състезание по приложна електроника с 
организатори  търговска верига „Елимекс“, ТУ 
– Габрово и ПТГ „Д-р Никола Василиади“ - Га-
брово. В първата възрастова група (9 и 10 клас) отборът 
на Професионалната гимназия по механоелектротехника 
„Ген. Иван Бъчваров“ - Севлиево зае първото място, на 
второ се класира Софийската професионална гимназия 
по електроника „Джон Атанасов“ – София. Във втората 
възрастова група (11 и 12 клас) първото място спечели 
отборът на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Видин, а второ 
- Професионалната гимназия по аудио, видео и телеко-
муникация „А.С.Попов“ - София. Класираните на първо и 
второ място отбори ще продължат в националния кръг на 
състезанието. 

Всички участници в състезанието получиха удостовере-
ния за прием в Технически университет – Габрово по избра-
на от тях специалност.

 Националният военен университет „Васил Левски“ със 
съдействието на търговска верига „Елимекс“ организира 
национално състезание между курсанти и студенти по 
приложна електроника. На 5 април 2022 г. в ТУ-Габрово, 
в лаборатория 2211А (сграда Баждар) на територията на 
катедра „Електроника” се проведе първият кръг на със-
тезанието. Членове на журито бяха инж. Детелина Ива-
нова - търговска верига „Елимекс“ и доц. д-р инж. Продан 
Проданов - ТУ-Габрово. 

На първо място с 99 точки се класира Симеон Славков, 
II курс,  спец. „Електроенергетика и електрообзавеждане“, 
на второ с 97 точки се класира Тодор Бойчев, I курс, спец. 
„Промишлена и автомобилна електроника“, на трето с 96 
точки се класира Драгомир Маринов, I курс, спец. „Авто-
матика, роботика и компютърни управляващи системи“.

Класираните на първо и второ място ще участват в на-
ционалния кръг, който ще се проведе на 12 май 2022 г. във 
факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“. 

Приложна електроника за студенти и курсанти
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21-во издание на „Национални дни на кариерата” Габрово`2022 
На 12 април 2022 г. Технически университет - Габрово отново отвори врати, за да срещне студен-

тите и бизнеса на форума „Национални дни на кариерата”, организиран в партньорство с JobТiger.

 Ректорът на ТУ – Габрово проф. 
Илия Железаров поздрави гостите 
и участниците в шестото издание на 
форума в Габрово и поощри студенти-
те да не пропускат възможности като 
тази, при която работодателите са до-
шли, за да им кажат за стажантските 
позиции и възможностите за работа. 
„Докато сте в университета, мислете 
позитивно за вашето бъдеще. Нека 
партньорството бъде ключовата дума, 
която ще ни помогне да успяваме!”

Павлос Папас, I курс, спец. КСТ: 
Форумът „Национални дни на кари-
ерата” е изключително полезен за 
нас, студентите на Технически уни-
верситет – Габрово, тъй като той ни 
дава възможност да се запознаем с 
много фирми. Те предлагат позиции, 
които, ако преминеш успешно, може 
да получиш постоянно работно мяс-
то. Интересно ми е, защото като млад 
човек се старая буквално да попивам 
от всички сфери, за да съм инфор-
миран и ориентиран в професията. 
Интересни са ми също политиките на 
работодателите към младите хора. 
Както ректорът каза: „Ние сме бъде-
щето”. Избрах специалността КСТ, 
тъй като в Математическата гимна-
зия изучавах информационни техно-
логии, а в университета надграждам 
знанията си. Ще продължавам да 
следвам девиза си: „Ще упорствам, 
докато успея!” 

Името ми е Красимира Илиева, сту-
дентка в ТУ-Габрово, спец. АРКУС, 
I курс: Останах много развълнувана 
от деня на кариерата. 

Роботиката ме бе избрала, преди 
аз да го осъзная, още като дете. Из-
ключително съм доволна от пътека-
та, по която ме поведе детската ми 
мечта. Именно тя ме доведе в този 
университет, запозна ме с невероят-
ни хора като Орлин Димитров - моят 
ментор, а с времето и добър приятел, 
и човекът, който ме насочи и мотиви-
ра да продължа. Най-накрая се чув-
ствам в свои води. Виждам шансове 
за реализация. Денят на кариерата 
се оказа уникално полезен в това от-
ношение за мен. Имах възможността 
да задам въпросите, които се въртя-
ха в главата ми: "Как избрахте точно 
това лого?" и „Как успявате да балан-
сирате и компенсирате едното зара-
ди другото?" са само част от нещата, 
които ме интересуваха. Няколко ком-
пании ме  впечатлиха главно, защото 
не бяха дошли само заради работна-
та ръка, а реално искаха да направят 
света по-добър.

Чавдар Владимиров, студент I  
курс, спец. „Промишлена и авто-
мобилна електроника”: Кариерният 
форум в Габрово за мен беше поле-
зен с информацията, която получих 
за моята професионална реализа-
ция. Дори вече се насочих към две-
три фирми. Като първокурсници е 
доста добре да бъдем ориентирани 
отсега къде, какво може да работим. 
Това са въпроси, по които доста че-
сто говорим с колегите. 

Йоана Коева, III курс, спец. „Соф-
туерно и компютърно инженер-
ство”: Тази среща с бизнеса ни дава 
доста информация за специалността, 
какво се търси, какви стажантски про-
грами се предлагат, защото в момен-
та на нас това ни трябва - накъде 
да се ориентираме. Инициативата 
Ка рие рен форум е много полезна за 
нас, студентите. 

 „Студенти и млади специалисти днес имат възможността да се срещнат с представителите на водещи компании от 
страната" – каза при откриването доц. д-р инж. Доброслав Данков, директор на Кариерния център към ТУ – Габрово. 
Той благодари на фирмите за отзивчивостта, за да могат студентите на университета да намерят работа и да се въз-
ползват от стажантските програми и практики.

В деня на форума (12 април) 27 компании подредиха презентационните си щандове във фоайето на Университет-
ската библиотека. Интересът към тях беше много голям.
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Невена Минева, зам.-кмет на Га-
брово: Благодаря на JobTiger, че 
припозна Габрово като един от 5-те 
академични града, в който могат да 
се организират Националните дни на 
кариерата. Габрово наистина е място, 
в което връзката между наука, бизнес, 
иновации е изключително здрава. 

Община Габрово твърдо стои зад 
местния бизнес и го подкрепя. Благо-
дарение на него градът ни се разви-
ва, повишава се стандартът на живот, 
работните места стават все по-атрак-
тивни.

Ралица Манолова, Областен уп-
равител на Габрово: Когато среща-
те работодателя, да сте наясно какво 
искате да направите оттук нататък, 
да си зададете въпроса „Защо?” Кога-
то отговорите на въпроса „Защо?” със 
сигурност ще намерите отговора и на 
въпроса „Как?”. Затова, когато рабо-
тодателите и студентите се срещате, 
бъдете максимално искрени. Щасти-
ето е тогава, когато сутрин отваряме 
очи и отиваме с желание на работа 
- знаем какво правим и защо. Бъдете 
смели в мечтите си и да ги реализи-
рате с лекота.

Светлозар Петров, управител на 
„JobTiger“: Габрово наистина е уни-
кален град. Тук е изключително видна 
симбиозата между Университета, Об-
щината, регионалната власт и бизне-
са – имат общи цели и вървят в една 
посока. Това личи по развитието на 
Национални дни на кариерата, които 
тук започнаха най-скоро и на практи-
ка форумът се развива прекрасно.  

Благодаря на работодателите, на 
Университета и на екипа на „JobTiger“ 
за уникалната работа по организира-
нето на събитието.

Катрин Хрусанова – мениджър „Събития и про-
дажби” в "JobTiger"

Кариерните форуми намират все по-убедително своето 
място и го заявяват, защото изкристализира нуждата от 
пряка и непосредствена комуникация на работодателите 
и на младите хора. С промените на пазара на труда ста-
ва все по-важно заявяването на работодателя като пред-
почитан. И все по-голяма е нуждата работодателите да 
бъдат проактивни. Самият форум и събитията дават тази 
възможност те да представят своята работа с усмивка. 
Изборът на работно място става все по-ключов. Тоест, 
човек избира не само позиция, но и екипа, в който ще се 
впише, с какви хора ще работи и как ще комуникира с тях. 
След две години пандемия се усеща едно по-силно тър-
сене на живия контакт и на личните срещи. Дейността на 
„Джоб Тайгър” като комплексни HR услуги е свързана с 
толкова много елементи от работата с човешки ресурси, с 
организирането на кариерните форуми - въобще емплоер 
брандинга е нещо, което се налага все повече.

Светлозар Петров, управител на "JobTiger"
Да не повярваш - от първия кариерен форум изминаха 

21 години. Когато започвахме, искахме да накараме ком-
паниите да се отворят към младите хора – пазарът на тру-
да беше друг. Искахме те да предложат стажантски места 
– тогава стажантски програми имаха само пет компании 
в България. Малко по малко израснахме, остаряхме за-
едно. През 2004 година започнахме да правим кариерни 
центрове в университетите. Габрово и повечето универси-
тети се присъединиха през 2005 година. Вече имаме мре-
жата кариерни центрове. Нататък много зависи от разби-
ранията, от кариерния специалист, от ръководството на 
университета. 

В Габрово се работи добре. Но, за да върви работата, 
трябва да се комуникира по правилния начин – хората 
трябва да се научат да си говорят. Имали сме случаи – 
университетът каже нещо, а ние го „превеждаме” на биз-
неса какво е искал да каже. Преди беше проблемно една 
компания да намери пътеката да работи с университета. 
Сега вече диалог има. Но много път се извървя.  

Във форума в Габрово участват 27 компании от стра-
ната. Такъв факт зарежда. Това е резултат на уникалната 
връзка между ТУ – Габрово, Общината, Областната упра-
ва и бизнеса в региона, който е доста добре организиран 
- всички бутат колата в една посока. Така преди шест годи-
ни Габрово стана част от Националните дни на кариерата. 
Издание 2022 е резултат на целенасочена екипна работа 
главно на Университета и останалите институции, които 
виждат интереса за развитието на града и имат достатъч-
но визия да го правят. 

21-во издание на „Национални дни на кариерата” Габрово`2022 
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Двайсетгодишнината на Сдружението 
„Радиоклуб LZ2KAC” към ТУ – Габрово бе 
чествана с тържествено общо събрание 
на 12 март 2022 г. от 16 часа в Конферент-
ната зала на Университетската библиоте-
ка. Спонсори на събитието бяха 14 юриди-
чески и физически лица. Присъстваха 35 
настоящи и бивши членове на Радиоклуба 
към Техническия университет в Габрово.

„Честването на 20-годишнината беше предхождано от трескава подготовка и сери-
озна организация” – сподели председателят на Управителния съвет на Радиоклуба и 
инициатор за създаването му доц. Илия Неделчев.

Средствата, с които Сдружението постига своите цели, са членски внос и дарения. „Имаме спонсори, 
които са ни подпомагали години наред. Благодарение на това дейността ни е била успешна. Дори и се-
гашното тържествено общо събрание се проведе благодарение на 14 спонсори, които в голямата си част 
са успешно реализирали се бивши и настоящи членове” – каза доц. Неделчев.

В качеството си на председател на УС на Сдружение „Радиоклуб – ТУ - Габрово” доц. Илия Неделчев на-
прави ретроспекция на развитието на Радиоклуба през годините. Той подчерта, че дейността е насочена 
основно към обучението на ученици, студенти и докторанти от Университета в три основни направления.

Първото направление в дейността на Радиоклуб при ТУ – Габрово е: Придобиване на теоретични знания 
и практически умения в областта на радиокомуникациите.

През двадесетгодишния период на съществуване в клуба са членували 113 човека, от които 75 ученици 
и студенти, 5 докторанти, 6 преподаватели и предвид това, че Радиоклубът е отворен за всички, които 
споделят ценностите и правилата, записани в неговия Устав, в него са членували и 32 външни за Уни-
верситета участници. Понастоящем в Радиоклуба членуват четиридесет човека, в това число ученици, 
студенти, докторанти, преподаватели и външни хора. Над 90% от членовете на Радиоклуба са се реали-
зирали успешно професионално и затова част от тях спонсорират дейността ни – сподели доц. Неделчев. 

„Гордост е за нас, че някои от студентите, които членуваха в Ра-
диоклуба, станаха докторанти и преподаватели в Университета. Ярък 
пример за това е проф. Станимир Садинов, който членува в Радио-
клуба от самото му основаване. Той завърши специалността „Кому-
никационна техника и технологии” в ТУ - Габрово, стана докторант по 
време на основаването на Радиоклуба, а сега вече е професор и ръ-
ководител на катедра КТТ. Радиоклубът организира кръжок за радио-
електроника и роботика за обучаване на ученици, в който началните 
стъпки са за практическо обучение”.   

Радиоклубът към ТУ – Габрово на 20 години

Радиоклуб - ТУ Габрово е уч-
реден на 8 март 2002 година от 
група ентусиасти - студенти и 
преподаватели, като осъщест-
вява нестопанска дейност в об-
ществена полза за развиването 
и утвърждаването на образо-
ванието, науката, техниката, 
технологиите, пропагандиране 
на радиолюбителството и съз-
даване на условия за неговото 
популяризиране.
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Радиоклубът към ТУ – Габрово на 20 години
В момента подготвяме кръжочниците да 

положат изпит пред Комисията за регули-
ране на съобщенията (КРС) за получаване 
на лиценз за радиолюбителска дейност. За 
разлика от други хобита всеки радиолю-
бител, за да работи в ефира, трябва да се 
лицензира, като положи изпит.

Миналата година организирахме такъв изпит с представители на КРС, като повече от 20 човека се 
лицензираха.

Подпомагаме също и учебния процес в Университета – провеждали сме лабораторни упражнения, 

Постигнатите през годините резултати в спортно-състезателна-
та дейност са:

-Държавно КВ първенство SSB, категория „Клубни радиостан-
ции“: 2007 г. - 2 място, 2008 г. - 4 място, 2009 г. - 4 място, 2012 г. 
- 5 място, 2013 г. - 5 място, 2014 г. - 1 място, 2015 г. - 1 място, 2016 
г. - 2 място, 2017 г. - 8 място, 2018 - 1 място, 2019 г. - 3 място, 2021 
г. - 2 място;

-Републиканско късовълново състезание ЦАРЕВЕЦ SSB: 
2007 г. - 9 място; 
-КВ състезание „Васил Левски”:  2017 г. - 5 място и сертификат 

за участие в КВ състезание в чест на 180-годишнината от рож-
дението на Апостола на българската свобода, 2022 г. - 1 място и 
сертификат за участие в КВ състезание в чест на 149-годишнина-
та от гибелта на Апостола на българската свобода Васил Левски. 

За успешната си дей-
ност Радиоклубът е от-
личаван и с благодарстве-
ни плакети:

-85 години радиолюби-
телство в България 1926-
2011 - за принос към БФРЛ 
на Радиоклуб LZ2KAC;

-Българската федера-
ция на радиолюбителите 
благодари за ползотвор-
ната дейност на Радио-
клуба при ТУ - Габрово 
LZ2KAC 2013.

Подготовката на със-
тезателната дейност 
се извършва при полеви 
условия на подходящо за 
лагер високо и открито 
място, където да органи-
зираме работно място и 
изградим антенно-фидер-
ните системи. В такива 
условия усъвършенства-
ме спортно-състезател-
ните знания и умения, а 
също така сплотяваме и 
колектива.

Награждавани сме с много дипломи от МКС (Международната космическа станция), както и с гра-
моти, които получихме благодарение на нашите членове Николай Манчев LZ1NPC, Иван Иванов 
LZ2ISI и Веселин Стефанов LZ2VN. Основни оператори по време на състезанията са Борис Сапун-
джиев LZ2JR, Илия Неделчев LZ2IVN, Владислав Камбуров LZ2VAK, Иван Иванов LZ2ISI и Цанко 
Караджов LZ1FMK.

Третото направление в дейността на Радиоклуба е конструкторската дейност. Тя включва: а/ Про-
ектиране и изграждане на радиолюбителски устройства, радиостанции, ретранслатори, радиофарове 
и други за употребата им от радиолюбители. б/Поддръжка на внедрените в експлоатация радиолю-
бителски устройства. 

Изградихме няколко ретранслатора - аналогови и цифров, които освен за радиолюбителска дей-
ност могат да бъдат използвани и при природни бедствия и аварии. В такива ситуации конвенцио-
налните средства за комуникация спират по редица причини - спиране на електрозахранването, пре-
товарване на мрежата и др. Тогава остават само радиолюбителските мрежи, които са с автономно 
захранване. За целта трябваше да бъдат издигнати високо необходимите антени със съответните 
захранващи фидери. Основен двигател в тази дейност бяха Владислав Камбуров, Илия Неделчев и 
Иван Иванов. Няколко поредни години участвахме като доброволци в организирането на комуника-
циите между отделните пунктове на традиционния маратон "ТрявнаУлтра", за което получихме бла-
годарствени адреси.

практически занятия и практики със студенти от катедра „Комуникационна техника и технологии” (КТТ). За целта сме предос-
тавяли и наличната си техника. Обучаващи преподаватели бяха проф. Станимир Садинов, доц. Илия Неделчев, доц. Боян 
Карапенев, ас. Мирослав Томов и ас. Николай Манчев.
Продължаваме да работим в обществена полза за разпространяването на радиолюбителски знания и умения.
Второто направление в дейността на Радиоклуба е спортно-състезателната дейност. Това е една от основните дейности на 
Радиоклуба. Ето състезанията, в които сме участвали: 

-Държавно първенство SSB при разрешена работа само на 3,5 MHz съгласно плана за честотните ленти на IARU 1 регион.
За успешното представяне на Радиоклуба към ТУ - Габрово в категория „Клубни радиостанции“ бе необходимо организиране 
на база  до х. „Партизанска песен” в местността „Равна поляна” във високопланинския курорт „Узана”, която включва изграж-
дане на антенно-фидерна система, приемо-предавателна радиостанция с мощно крайно стъпало и съответното софтуерно 
обезпечаване. Мястото е избрано поради географските си особености - сравнително голяма височина, средата на страната 
– тук се намира Географският център на България, както и много голяма чистота на радиоефира.

Тържественото събрание продължи със спомени, които разказаха основате-
лите, както и дългогодишните членове на Радиоклуба, които споделиха за труд-
ностите в работата и емоционалните моменти в началните години на създаване-
то и развитието му. На отличилите се през 
годините в различните дейности членове на 
Радиоклуба, както и на спонсорите бяха връ-
чени грамоти. 

Общото събрание приключи с тържест-
вен коктейл, на който членовете споделяха 
радостни спомени и моменти от работата 
си в клуба, сегашни проблеми и планове за 

бъдещата си дейност.

За Радиоклуба разказа доц. Илия Неделчев
вдясно на снимката
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Активности на ТУ - Габрово

Технически университет – Габрово осигурява подслон на бежанци 
от Украйна

11 март 2022, Габровският университет започна да настанява бежанци от Украйна в хотелската част на 
Корпус 6. Университетът работи в сътрудничество с всички институции, ангажирани с предоставянето на 
подкрепа за украински граждани, потърсили закрила в Габрово.

За създаването си Техническият университет в Габрово получава подкрепата на преподаватели от Ки-
евския политехнически институт, като голяма част от преподавателите на ТУ-Габрово са осъществили 
своето академично израстване в Украйна. И сега ТУ-Габрово обучава украински студенти и развива науч-
ноизследователска и проектна дейност с университети от Украйна. 

„Ситуацията изисква бързи действия и ТУ-Габрово мобилизира собствените си ресурси, като задели 
част от базата на Университета, за да окаже подкрепа на бежанците от Украйна“ – сподели проф. Железа-
ров по БНТ 1 в предаването „България в 60 минути“. 

Международният проект „Креативни индустрии за нови градски 
икономики в Дунавския регион“ (CINEMA) е финансиран по програмата 
за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунав“ 2014-2020 г. 
Целта е да се засили търговската дейност и да се стимулира малкият 
бизнес с помощта на креативните индустрии. Това ще превърне кв. 
„Шести участък“ в притегателно място за жителите и за посетителите 
на града.

Миглена Въгленова
Онлайн дискусия под надслов „Инициативи за „Шести 

участък“ проведе на 13 април 2022 г. Община Габрово. В 
срещата се включиха представители на местната общност 
в това число и преподавателката в Стопански факултет на 
Технически университет – Габрово доц. д-р Светла Панайо-
това, на творчески квартали от страната, на културни инсти-
тути и организации, архитекти.

По време на събитието бяха представени постигнатите 
резултати по проекта „Креативни индустрии за нови градски 
икономики в Дунавския регион“ с акроним CINEMA, очаква-
нията за бъдещото развитие на квартал „Шести участък“ – 
пилотна локация за Габрово, предстоящата лятна културна 
програма в района. Участниците се запознаха с опита на 
други творчески квартали в страната, които също работят за 
съживяването на исторически градски центрове.

По думите на ръководителя на проекта Милка Кехайова 
процесът по обновяване на централната градска част, в 
която попада „Шести участък“, датира от 2013 г. чрез два 
проекта с европейско финансиране. През 2019 г. местни и 
чуждестранни артисти реализираха визуални проекти, които 
освежиха градската среда. Сега е направен икономически 
анализ и е създадена дигитална карта на квартала. Събрана 
е база данни по различни показатели: демография, сграден 
фонд, търговска дейност, туризъм, възможности за развитие 
на творчески индустрии.

Доц. д-р Светла Панайотова участва в онлайн среща за развитието на габровския 
квартал „Шести участък“, която отново събра идеите 

на специалистите от страната
Според арх. Димка Пенчева е необходимо да се изготви ця-

лостна концепция за територията на „Шести участък“ – нужда-
та от реставрация, консервация и адаптация на сградите. Ан-
гажираността на местната администрация към съживяването 
на историческия градски център беше оценена от арх. Явор 
Панев. Той представи артистичния квартал „Таляна“ във Варна. 

„Красива България“ финансира ремонта на „битовата къща“ в близост до Технопарка
Бъдещият дом на идеята за споделено пространство 

– център за предприемачество, който да подкрепи Ре-
гионалния иновационен център „Амбициозно Габрово“ в 
създаването на дигитален хъб, така наречената „битова 
къща“ бе одобрена за финансиране по „Красива Бълга-
рия” с цел ремонт, чийто срок на изпълнение е краят на 
м. ноември 2022 г.

Решението - проект на Технически университет – Га-
брово да получи финансиране по програма „Красива 
България” е на Управителния съвет на програмата от 16 
февруари 2022 г. 

Общата стойност на проекта е 261 985 лева. Безвъз-
мездната субсидия е 119 989 лева, а останалите сред-
ства са от бюджета на ТУ – Габрово. Основният ремонт 

на „битовата къща“, която се намира между Учебен кор-
пус 1 (Интеграла) и Технопарка, предвижда полагане на 
топлоизолация по фасадите, подмяна на улуци и водос-
точни тръби, нова дограма и врати, вътрешен ремонт, нови 
електрически и ВиК инсталации и вертикална планировка. 
Ще бъде изградена и рампа за хора с увреждания, нови 
настилки и стъпала, оборудване за санитарните помеще-
ния и доставка на термопомпен агрегат въздух/вода.

Технически университет – Габрово за втора поредна 
година е единственото висше училище от страната, кан-
дидатствало и получило финансиране по „Красива Бълга-
рия“. Със средства по програмата през 2021 г. беше благо-
устроен паркът до Интеграла.
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Най-кратката мотивационна реч пред студенти

„Представете си, че животът е игра с 5 топки, с които жонг-
лирате във въздуха, опитвайки се да ги задържите да не паднат. 
Едната от тях е гумена, а всички останали са стъклени.

Петте топки са:
работа, семейство, здраве, приятели, душа.
Не след дълго ще осъзнаете, че работата е гумената топка. 

Винаги, когато падне, тя ще отскочи отново, докато останали-
те топки са от стъкло. Ако някоя от тях падне, тя няма как да 
се върне в предишната си форма. Ще бъде повредена, нащърбена 
или напукана. Дори може да се разпилее на парчета. Трябва да сте 
наясно с това и да се стремите да я запазите.

Управлявайте ефективно работата си през работното време, 
бъдете искрени, отделете необходимото време на семейство-
то и приятелите си, починете си подобаващо и се погрижете за 
здравето си. Ако се случи нещо с вас, няма да е лесно да се върне-
те такива, каквито сте били първоначално..."

Мотивационна реч, която трае 60 секунди, изнесе Сундар Пичай, 
изпълнителен директор на Google на 3 октомври 2021

Сундар Пичай е роден на 12 юли 1972 г. в Ченай, 
Индия. Той е главен изпълнителен директор както 
на Google Inc., така и на нейната холдингова компа-
ния - Alphabet Inc.

Като момче, израснало в Мадрас, Пичай спал с 
брат си в хола на тесния им семеен дом.

В ранна възраст проявява интерес към технологи-
ите и изключителна памет, особено към телефон-
ните номера. След като получава диплома по мета-
лургия и сребърен медал в Индийския технологичен 
институт „Kharagpur”, Сундар получава стипендия 
за обучение в Станфордския университет. 

След кратко пребиваване в консултантската 
фирма McKinsey & Co. Пичай се присъединява към 
Google през 2004 г. като ръководител по управле-
ние на продукти и развитие. Първоначално работи 
върху лентата с инструменти на Google, която дава 
възможност на тези, които използват уеб браузъри-
те Microsoft Internet Explorer и Mozilla Firefox да имат 
лесен достъп до търсачката на Google. През след-
ващите няколко години участва директно в разра-
ботването на собствения браузър на Google Chrome, 
който беше предоставен на обществеността през 
2008 г. Същата година Сундар е обявен за вицепре-
зидент по разработването на продукти и започва 
да поема по-активна обществена роля. До 2012 г. е 
старши вицепрезидент, а две години по-късно ста-
ва изпълнителен директор както в Google, така и в 
операционната система за смартфони Android.

Истинският „баща” на речта е Брайън Дайсън - главен изпъл-
нителен директор и президент на Coca Cola до 1994 г., работил 
за компанията в продължение на повече от три десетилетия и из-
минал пътя от родната си Аржентина до върха на един от най-ус-
пешните мултинационални брандове. 

През септември 1991 г. Дайсън е поканен да изнесе реч пред 
студентите от Технологичния институт на Джорджия в Атланта. 

„За да реализирате потенциала си, трябва да сте в мир със 
себе си. Трябва да се фокусирате върху силите и качествата си и 
да ги развиете в максимална степен”, казва той пред аудиторията. 

Дайсън описва „тайната формула” на Coca Cola с три думи - 
визия, увереност и късмет. 

„Първата съставка на тайната формула на успеха е визията - 
какви бихте искали да бъдете. Запомнете, че всички живеем под 
едно небе, но не всички имаме еднакъв хоризонт. Визията, според 
мен, е нещо по-различно от краткосрочните цели, които характе-
ризират живота на младите. Често те се задават от учители, ро-
дители, съветници. Всички имат определена тежест в живота ви и 
доста правилно залагат целите пред вас. Няма нищо лошо в това 
да приемате съвети, но сега от вас зависи да формирате своята 
собствена съдба. Сега имате нужда от по-мащабна визия”, казва 
той, като прави препратки към дългата история на създаването и 
развитието на своята компания, както и към целите на Техноло-
гичния институт.

„Последният пример за визия, който ще ви дам, е Америка - 
не просто географската единица САЩ , а онова, което Америка 
представлява като визия за света като цяло. Може да помислите, 
че преувеличавам. Моля ви да не допускате тази грешка. В по-го-
лямата част от живота си съм живял в други държави, гледал съм 
към САЩ като външен човек. Имам много дълбокo отношение и 
обич към тази нация, макар че нямам честта да съм роден тук. 
Причината, поради която хората от цял свят продължават да ид-
ват тук - понякога с риск за живота си, е поради тази много проста, 

но и много ясна визия.
Това е невероятната идея за възможността. Възможността 

да започнеш отначало. Това е блестящата идея, че тук можеш 
да изчистиш миналото и да се опиташ да бъдеш такъв, какъвто 
искаш. С всички проблеми на тази нация - тя все още дава на 
хората най-добрата възможност да приложат своите умения и 
да осъществят мечтите си”, казва още Брайън Дайсън. 

Увереността, по думите му, е базовото приемане на собст-
вената същност и реалистичното разбиране за онова, което не 
сме. 

„Мисля, че бях на двайсетина години, когато тази истина 
най-после ме озари - дотогава се лутах и се опитвах да изпъл-
нявам всички очаквания на всички хора. Не става така. Увере-
ността в собствения потенциал означава да погледнеш всеки 
в очите без страхопочитание. Увереността е да виждаш равни 
правила на играта”, казва Дайсън. 

Колкото до късмета - той предупреждава студентите да не 
очакват, че ще бъдат споходени от него просто благодарение 
на своята визия и увереност. 

„Понякога сами трябва да изработите късмета си”, казва още 
той. 

Метафората му за живота като непрекъснато старание да не 
изпуснеш една от петте топки всъщност е финалът на голямата 
му реч. 

Брайън Дайсън призовава студентите да не надценяват 
професионалните си амбиции в преследването на своите 
цели. Накрая той завършва: 

„Знанието е само един инструмент. В Аржентина или в Синга-
пур има някой, който има същата диплома като вас. Разликата 
е в това как ще го използвате. Ще използвате ли образованието 
си за цял живот или ще го използвате само за да преживявате? 
Сега вече това зависи от самите вас.” 
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За поредна година представители 
на Студентски съвет при ТУ - Габро-
во изкачиха вр. „Шипка” в деня на 
честването на националния праз-
ник 3 март, за да бъдат част от тър-
жественото отбелязване на Деня на 
Освобождението на България. От 
името на студентската общност на 
ТУ – Габрово те поднесоха венци и 
цветя пред Паметника на свобода-
та, който е издигнат, за да увекове-
чи подвига на загиналите по време 
на Шипченската битка, водена тук, 
и решаващите за Руско-турската 
война и Освобождението на Бълга-
рия боеве през лятото на 1877 г. Ос-
новният му камък е положен на 26 
август 1922 г., а на 26 август 1934 г. 
паметникът е тържествено открит от 
държавния глава цар Борис III.

Студентите на ТУ – Габрово почетоха 3 март Габровските студенти 
участваха в 

„Зимен университет” 
с посланието –

масово участие в не-
про фесионалния спорт, 
повече младежи, които 
да се занимават актив-
но със спорт, култура 
и социални дейности в 
университетите. 

Инициативата на Националното 
представителство на студентските 
съвети и Асоциацията за универси-
тетски спорт „Академик” и тази година 
организираха традиционните „Уни-
верситетски зимни игри” и „Зимен 
университет” в курортния комплекс 
„Пампорово" в дните от 20 до 23 март 
2022 г. Студентите от Технически 
университет - Габрово се отличиха с 
активното си участие в различните 
спортни дисциплини, като Борислава 
Каракочева и Пламен Илиев изпре-
вариха всички и спечелиха първото 
място в дисциплината „Бърза шейна“. 

Музеят на хумора и сатирата на 50г.
Партньорството между габровското висше учи-
лище и Музея на хумора и сатирата в Габрово 
за пореден път бе демонстрирано в Деня на ше-
гата – 1 април, когато ректорът на Технически 
университет – Габрово проф. Илия Железаров 
поздрави елитния културен институт за неговата 
50-годишнина. Той пожела на Музея на хумора и 
сатирата и на неговия екип дръзновение, креа-
тивност и много успехи. 
На снимката проф. Железаров и Маргарита До-
ровска, директор на Музея на хумора и сатирата.

Изберете Технически университет - Габрово
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