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На добър час!
Випуск`2021 на Технически колеж - Ловеч

Тържествено връчване на дипломите

„Христос благославя този, който не зарови таланта си в 
земята, а го развие“, каза отец Мартин и изрази увереност, че 
младите хора, получили дипломите си, учейки и развивайки се, 

извършват богоугодно дело.

В изискана тържествена обстановка Технически университет – Габрово 
изпрати отличниците на Випуск '2021 с добри думи и напътствия за 

предстоящата им професионална кариера. Те от своя страна ще помнят 21 май 
2022 като карнавален ден, в който към Габрово се стичат хиляди хора от близо и 

далеч, за да станат част от настроението на габровския карнавал. 

Празничното събитие и този път се състоя в зала „Възраждане”, където 
в десет сутринта под звуците на химна на РБългария „Мила Родино” и 
на Студентския химн, със ставане на крака бе посрещнато знамето на 
Университета и неговото академично ръководство. С малко думи доц. д-р 
Лиляна Русанова, зам.-ректор, откри тържеството и поздрави абсолвентите. 
След напътствени слова и поздравления към техните родители и приятели 
в залата, ректорът проф. д-р инж. Илия Железаров, кметът на Габрово 
Таня Христова, областният управител на Област Габрово Ралица Манолова 
и заместник-областният управител инж. Ивелин Стоянов, инж. Николинка 
Хинкова - възпитаник на ТУ - Габрово, председател на Съвета на настоятелите 
на ТУ - Габрово и член на Борда на директорите на „Мехатроника” АД и инж. 
Калоян Иванов – възпитаник на ТУ – Габрово, член на Съвета на настоятелите 
на ТУ - Габрово, управител на „АМК Задвижваща и управляваща техника“ АД, 
връчиха грамоти и златни медали на 23 абсолвенти за отличен успех от които 
деветима са завършили следването си с общ успех отличен 6.00. 

Тържественото събитие се проведе през м.май след като бе отложено за 
няколко месеца заради ковид пандемията.

Випуск 2021Випуск 2021  на Технически университет на Технически университет 
Грамоти и медали за отличницитеГрамоти и медали за отличниците
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Випуск '21 Технически колеж - Ловеч 

Техническият колеж в Ловеч към Технически университет - Габрово орга-
низира тържествено връчване на дипломите за висше образование на ви-
пускниците от 2021 година на 14 май 2022 г. Официални гости бяха проф. 
д-р инж. Анатолий Александров - зам.-ректор на Технически университет 
- Габрово, доц. д-р инж. Никола Драганов - директор на Технически колеж 
- Ловеч, Росен Веселинов - зам.-областен управител на град Ловеч, Иванич-
ка Буровска - изп. директор на Регионално управление по образованието 
- град Ловеч, Ивайло Стоянов - изп. директор на фирма „Балкан“. 

Церемонията започна с празничен водосвет за здраве и благополучие, кой-
то отслужи отец Мартин. „Христос благославя този, който не зарови та-
ланта си в земята, а го развие“, каза отец Мартин и изрази увереност, че 
младите хора, получили дипломите си, учейки и развивайки се, извършват 
богоугодно дело.

Всички гости отправиха поздравления и пожелания за успехи в бъдещите 
начинания на младите специалисти завършили колежа: „Следващите сте-
пени от вашето образование ви очакват и вие трябва да вървите само 
напред. Бъдете смели и се развивайте! Работете за себе си и за обще-
ството! - пожела зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р инж. Анато-
лий Александров.

Директорът на Техническия колеж доц. д-р инж. Никола Драганов привет-
ства випускниците: „Дипломата за висше образование трябва да приемете 
не като документ, а като задължение. Договор, който трябва да защита-
вате цял живот като не спирате да учите и да се усъвършенствате. Вие 
вече притежавате необходимите базови знания и умения за работа във 
всяка област на икономиката. Не се колебайте, рискувайте! Вярвайте в 
себе си! Не чакайте да ви предложат работа, да ви осигурят развитие и 
бляскава кариера. Направете така, че вие да сте катализаторът, вие да 
сте желаните и предпочитаните от работодателите. Не спирайте да 
учите и да предавате знанията си на другите!“ - пожела доц. Драганов. 
Успех им пожела и Иваничка Буровска. „Бъдете креативни, мислещи и добри 
хора“ – каза тя. Директорът на завод „Балкан“ г-н Ивайло Стоянов напомни, че 
ключа към успеха са трудът и постоянството.

Диплома за висше образование в Технически колеж – Ловеч получиха 46 
абсолвенти от випуск 2021. Випускът има двама отличници - Диана Колева 
от специалност „Текстилна техника и технологии“ и Тодор Иванов от специ-
алност „Електротехника“. Те получиха златен медал и грамота както от Тех-
нически университет – Габрово, така и от Техническия колеж в Ловеч, които 
им връчи проф. д-р инж. Анатолий Александров. Директорът на Технически 
колеж - Ловеч доц. д-р инж. Никола Драганов връчи дипломите на останалите 
абсолвенти.

Миналата година церемонията бе отложена заради пандемията.

Общо 2072-ма професионални бака-
лаври е подготвил Техническия колеж, 
които са получили дипломи от неговото 
създаване през 1990 г. досега. В момен-
та се обучават 147 студенти в чети-
рите специалности – машиностроене, 
автомобилно машиностроене, електро-
техника и компютърни системи и тех-
нологии. 

Випуск '21 Отличниците на ТУ-Габрово и ТК-Ловеч
От факултет „Електротехника и електроника”: 
Инж. Мартин Димитров Танев, бакалавър, спец. „Комуникационна техника и технологии”, инж. Ивайло Николаев Иванов, бакалавър, 
спец. „Компютърни системи и технологии”, инж. Тодор Красимиров Тодоров, бакалавър, спец. „Комуникационна техника и техно-
логии”, инж. Иван Ивайлов Иванов, бакалавър, спец. „Комуникационна техника и технологии”, инж. Цветелин Тихомиров Христов, 
бакалавър, спец. „Комуникационна техника и технологии”, инж. Цветомира Миткова Халачева, бакалавър, спец. „Автоматика, инфор-
мационна и управляваща техника”, инж. Ана Синдраковска, магистър, спец. Комуникационна техника и технологии”, инж. Светозар 
Здравков Христов, магистър, „Комуникационна техника и технологии”, инж. Георги Колев Бонев, магистър, спец. „Компютърни систе-
ми и технологии”, инж. Иван Милчев Бончев, магистър, спец. „Автоматика, информационна и управляваща техника”.
Факултет „Машиностроене и уредостроене”
Инж. Пламена Миленова Карапенева, бакалавър, спец. „Компютърен дизайн в индустрията”, инж. Адела Живкова Желязкова, бака-
лавър, спец. „Компютърен дизайн в индустрията”, инж. Мая Иванова Иванова, бакалавър, спец. „Компютърен дизайн в индустрията”, 
инж. Правдомир Стефанов Зъмов, магистър, спец. „Мехатроника”, инж. Николина Тошкова Тотева, магистър, спец. „Мехатроника”.
Факултет „Стопански”
Цветелина Цанева Рачева, бакалавър, спец. „Стопанско управление”, Деница Иванова Кънева, бакалавър, спец. „Публична админи-
страция”, Петя Георгиева Георгиева, бакалавър, спец. „Публична администрация”, Ива Трифонова Тодорова, магистър, спец. „Соци-
ални дейности”, Кремена Димитрова Ганчева, магистър, спец. „Социални дейности”.
Технически колеж – Ловеч
Диана Йотова Колева, професионален бакалавър, спец. „Текстилна техника и технологии”, Тодор Милков Иванов, професионален 
бакалавър, спец. „Електротехника”.
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Випуск '21 На прага на професионалната кариера
Насърчителни слова 
Проф. д-р инж. Илия Железаров, рек-

тор на ТУ – Габрово:
Скъпи випускници, благодаря ви, че избра-

хте Технически университет - Габрово. Може 
би изборът е станал с помощта на вашите ро-
дители - затова и на тях благодаря. По-важно-
то е, че след години на упорит труд и усърдие 
днес получавате своите дипломи, но е сигурно, 
че с това не настъпва краят на вашето учене. 
Можете да се развивате в областта на науката 
- това е врата, която е все по-широко отворена, 
за да се видят все по-големите й възможнос-
ти. През годините сте усетили, че ТУ - Габро-
во е място, където усилията, въображението, 
приятелството и постиженията намират общ 
покрив и тук всеки може да намери своята лич-
на причина да живее добре, да придобие сме-
лост и воля за успех и щастие. Днес нуждата 
от млади хора с иновативно мислене, желание 
за развитие и солидна подготовка, е все по-го-
ляма. Вярвам, че атмосферата на ТУ- Габрово 
е оставила у вас онези зрънца от иновативния 
дух на доброто старо Габрово, както и на но-
вото Габрово, което се развива много бързо. 
Не случайно Габрово е наричан иновативното 
сърце на България. Тук има всички предпос-
тавки да бъдем един от водещите центрове в 
науката и технологиите - това може да стане и 
с ваша помощ. 

Водещи компании от страната и чужбина 
припознават завършилите студенти на Техни-

ческия университет в Габрово като кадри, способни да развиват нови техно-
логии и да въвеждат нови производства. Това уважение е натрупано на базата 
на почти 60-годишна традиция, както и имиджът, който създават завършилите 
нашия университет. От днес нататък вие също ще сте част от имиджа и ут-
върждаването на Техническия университет, който да бъде припознаван като 
място за наука и обучение от следващите поколения. Помнете, че бъдещето 
принадлежи на тези, които знаят и умеят да инвестират в образованието си, 
да бъдат смели, да търсят знанието и да вярват на науката. Бъдете новатори 
в избраното поприще. Използвайте потенциала и енергията на младостта и 
не спирайте да вярвате в себе си! Помнете ТУ - Габрово с добро, както и пре-
подавателите, които са ви учили!

Накрая на церемонията проф. Железаров прочете „Галелеевата клетва”, 
която всички повтаряха: „Аз, възпитаникът на ТУ-Габрово като навлизам в 
редовете на българската интелигенция се заклевам да пазя името на универ-
ситета, да защитя достойно професионалната си подготовка в Габрово, .....”

На човек, който знае къде отива светът му дава път.

Скъпи випускници, вие наистина сте 
щастливци, защото сте били част от 
университет, който разполага с изклю-
чително добро техническо оборудване, 
прекрасни преподаватели и специално-
сти, които дават голям шанс за разви-
тие. Бъдете вдъхновители – не чакайте, 
а създавайте възможности. Светът така 
е устроен, че дава шанс на тези, които 
съчетават талант, смелост, които умеят 
да рискуват – което не е страшно, защо-
то винаги има следващ опит. Историята 
показва, че най-успешните хора, които 
променят света, са се препъвали към 
целта си неведнъж. Пътят е този, който 
вие ще си начертае. 

Таня Христова,
 кмет на Габрово

Николинка Хинкова, председател
Съвет на настоятелите ТУ-Габрово

Ако искате да успявате няма да ви 
бъде лесно. Но ако обичате това, което 
вършите ще се справяте с лекота. Тех-
нически университет – Габрово е много 
добър избор. Сега пред вас е възмож-
ността да продължите – защо не, в Га-
брово. Градът е един от най-добрите 
градове за живеене в България, носител 
е на наградата на ЕК „Зелен лист” - за 
екология, а също е и един от 100 града 
в Европа избрани в инициативата „Умни 
градове и климатична неутралност до 
2030 година”. Тук е мястото да внедря-
вате своите иновативни идеи. Габров-
ските фирми стоят добре на световния 
пазар и разнасят славата на Габрово.

Ралица Манолова, Областен 
управител

Вярвам, че приносът на вашите ро-
дители и на вашите преподаватели е 
много голям. Но основната заслуга за 
това, какво се случва във вашия живот е 
ваша. Затова ви пожелавам да сте мно-
го смели в мечтите си, да си поставяте 
ясни цели, които да постигате. Защото 
„На човек, който знае къде отива светът 
му дава път”. 

Пожелавам на всекиго от вас да знае 
къде иска да отиде и какво да се случи в 
неговия живот. Ето защо бъдете себе си 
и развивайте себе си всеки ден. Защото 
ученето се случва всеки ден в срещите, 
в инициативите, в комуникацията с при-
ятелите дори.

"Пожелавам ви да достигнете до нивата на ръководните функции, когато ще ви се наложи да взе-
мате нелеки решения или пък да управлявате кризи. Бъдете не само мениджъри, бъдете и лидери." - 

инж. Калоян Иванов, изп. директор "АМК задвижваща и управляваща техника" Габрово
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Технически университет - Габрово отново с призови места 

Второ място на олимпиадата по математика
Отборът, който представи Технически университет – Га-

брово в Националната студентска олимпиада по матема-
тика (НСОМ) бе в състав - Андрей Тихомиров Иванов – 
студент II курс спец. „Компютърни системи и технологии“, 
Людмила Борисова Герева - II курс спец. „Софтуерно и 
компютърно инженерство“ и Владимир Свиленов Живков - 
I курс спец. „Софтуерно и компютърно инженерство“.

Студентите Андрей Иванов и Владимир Живков бяха 
наградени със златни медали, а при отборното класиране 
Технически университет - Габрово зае второ място, както и 
второ място при класирането по висши училища от група Б.

На 14 май 2022 г. в изданието на Националната студент-
ска олимпиада отборът на Технически университет - Габро-
во се състезава в група Б - природни и технически науки, 
сигурност и отбрана, като подготовката за участие в олим-
пиадата бе под ръководството на проф. д-р Тодор Тодоров.  

Технически университет – Габрово се гордее със своите 
възпитаници и пожелава на всички студенти и на проф. То-
доров да продължат да ни радват със своите успехи!

Националната студентска олимпиада по математика е 
състезание по математика между студенти от бакалавър-
ски или магистърски програми. От 1974 г. то се организира 
всяка година от висшите училища в България. Целта е да 
се повишава интересът на студентите към математиката и 
да се създават условия за обмен на опит сред преподава-
телските екипи.

От 2010 г. НСОМ се провежда с любезното съдействие на 
Министерството на образованието и науката, а дългогоди-
шен спонсор на олимпиадата е Фондация „Еврика”. Участ-
ващите студенти се разпределят в три състезателни групи 
според професионалното направление, в което е специал-
ността им.

Ивайло Димитров - студент на ТУ – Га-
брово впечатли с потенциала си журито на кон-
ференцията „2022 – Икономическите предизви-

кателства пред Европа“ със сертификат

Разработката на Ивайло Величков Димитров - студент по 
специалността „Индустриален мениджмънт“, II курс, редов-
на форма на обучение, е на тема:  „Младото поколение в 
европейски контекст – възможности и предизвикателства“. 
Тя влезе в десятката на най-добрите доклади в конферен-
цията. 

Първата национална студентска конференция: „2022 – 
Икономическите предизвикателства пред Европа“ беше 
организирана от Националното представителство на сту-
дентските съвети на икономическите университети в Бъл-
гария – Университета за национално и световно стопан-
ство, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов и 
Икономическия университет във Варна на 9 май 2022 г. в 
хибридна форма. Форумът бе посветен на 2022 г., която е 
обявена от Европейската комисия за Година на младежта, 
насърчаваща споделянето на идеи, ангажираност и учас-

тие на младите хора в изграждането на европейското 
бъдеще. 

За участие в това първо издание на конферен-
цията 65 студенти от цялата страна изпратиха 
своите разработки. Форумът се проведе на 9 май 
2022 г. в Университета за национално и световно 

стопанство.

Отборът на Технически университет – 
Габрово при участието му в НСОМ 2022
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Денят на светите братя Кирил и Методий в Габрово

на стр. 6

Заедно с архиерейския наместник на Габрово - отец Рус-
лан и тази година Великотърновският митрополит Григорий 
бе специален гост на тържествения Академичен съвет и 
още в началото му благослови Университета, преподавате-
лите и неговите студенти. Тук бяха областният управител 
Ралица Манолова и заместник-кметът Невена Минева. На 
особена почит беше проф. Байер - президент на Универ-
ситета за приложни науки – Шмалкалден, Германия, който 
е сред най-добрите партньори на ТУ-Габрово, д-р Маркъс 
Хорнунг - ръководител на отдел „Обучение и международ-
ни връзки” – също сред много добрите приятели на Габрово 
и България, членовете на Университетското настоятелство 
д-р Десислава Колева и инж. Калоян Иванов – и двамата 
възпитаници на ТУ-Габрово.

Денят на българската азбука, просвета Денят на българската азбука, просвета 
и култура и на славянската писменост – и култура и на славянската писменост – 

24 май, 24 май, 
Технически университет – Габрово отбе-Технически университет – Габрово отбе-
ля за с тържествен Академичен съвет на ля за с тържествен Академичен съвет на 

19 май – четвъртък 2022 г.19 май – четвъртък 2022 г.

Академично слово към студентската и научна общност 
прочете доц. д-р Ива Трифонова от Кирило-Методиевския 
научен център към БАН. „Щастлива съм, че съм тук пред 
най-светлия празник на нашите първоучители на просве-
тата и културата и от името на БАН да ви поздравя 
с постигнатите високи резултати. С усвоените знания 
и придобития от вас житейски опит вие ставате едни 
своеобразни посланици на България в този все по-гло-
бализиращ се свят” – каза в обръщението си към акаде-
мичното ръководство доц. Ива Трифонова. Центърът бе 
предоставил изложбата „Църквата в Самуилова България. 
Корени и наследство“, която беше подредена във фоайето 
на библиотеката. 

По традиция събитието е свързано с награждаването на 
студенти за отличен успех. Общо 24 студенти, които се обу-
чават в бакалавърски специалности в Технически колеж – 
Ловеч и Технически университет – Габрово получиха гра-
моти, както и преподаватели и служители с дългогодишен 
стаж в Университета допринесли за издигането на неговия 
престиж.  

„Денят на светите братя Кирил и Методий, на бъл-
гарската азбука, просвета и култура и на славянска-
та книжовност има изключително голямо значение 
за нашата идентичност в този глобален свят. Ис-
торически погледнато 24 май е един от най-важните 
празници, най-светлите за нас, които работим в об-
ластта на просвещението и науката. Той е един от 
най-дълго съществувалите в нашата история и наш 
дълг е да го почитаме подобаващо. Има сведения, че 
този ден се е празнувал още през XII век. От тази 
перспектива празникът е символ на цялата ни дър-
жавност, на българската цивилизация, култура и на-
ука, които трябва да познаваме и развиваме. Защото 
светите братя създават своята азбука, а техните 
ученици я донасят в България. Благодарение на цар 
Борис Първи се дава началото на славянската култу-
ра по нашите земи, която изгражда цивилизация, коя-
то съществува и днес. Така се създава и българската 
нация. България от много векове е в европейската 
цивилизация и една от опорните й точки е 24 май - 
трябва да го помним, както и никога да не забравяме 
духовния празник на светите братя – 11 май. Празни-
кът 24 май стои много високо в ценностната систе-
ма на всички българи независимо къде се намират по 
света. Това, че ние сме събрани тук днес трябва да ни 
накара да се замислим още веднъж какво е направено 
преди нас и да продължим това свято дело” - 

каза при 
откриване-
то на тър-
жествения 
А к а д е м и -
чен съвет 
ректорът 
проф. Илия 
Железаров.
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Студенти, преподаватели и служители начело с академичното ръководство на Техническия университет от-
белязаха деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската 
писменост - 24 май, като взеха участие в шествието на училищата, образователните и културни институции 
в града. В него се включиха десетки техни възпитаници, както и пъстрите колони на най-младото поколение - 
децата от детските градини. В храма „Успение на Пресвета Богородица” бе отслужен благодарствен молебен, а 
по-късно литийно шествие премина от църковния храм до паметника 
на Васил Априлов, където бяха поднесени венци и цветя.

Денят на светите братя Кирил и Методий в Габрово

от стр. 5

С решение на Академичния съвет - протокол № 9/20.04.2022 г. и по случай 
Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и 
култура и на славянската книжовност - 24 май, с грамота бяха наградени 24 
студенти за постигнат отличен успех в обучението в Технически колеж – Ло-
веч и Технически университет – Габрово: 

Иванка Димитрова Христова - професионален бакалавър, II курс спец. „Ав-
томобилно машиностроене”, Преслав Красимиров Иванов - професионален 
бакалавър, II курс спец. „Компютърни системи и технологии”, Гергана Василе-
ва Андреева - професионален бакалавър, II курс спец. „Компютърни системи 
и технологии”, Иванка Николаева Маринова - професионален бакалавър, III 
курс спец. „Електротехника”, Андрей Тихомиров Иванов – бакалавър, II курс 
спец. „Компютърни системи и технологии”, Стилиян Илиянов Илиев – бака-
лавър, II курс спец. „Компютърни системи и технологии”, Петър Василев Ма-
ринов – бакалавър, II курс спец. „Промишлена и автомобилна електроника”, 
Николай Юлиянов Йорданов – бакалавър, III курс спец. „Промишлена и авто-
мобилна електроника”, Виктория Ивова Иванова – бакалавър, III курс спец. 
„Компютърни системи и технологии”, Петко Кристин Петков  - бакалавър, III 
курс спец. „Компютърни системи и технологии”, Владислав Станиславов Тон-
чев – бакалавър, III курс спец. “Автоматика, роботика и компютърни управля-
ващи системи”, Емир Мехмед Сали – бакалавър, III курс спец. „Софтуерно и 
компютърно инженерство”, Калоян Сашов Марчев – бакалавър, III курс спец. 
„Софтуерно и компютърно инженерство”, Павел Ивелинов Иванов - бакала-
вър, III курс спец. „Софтуерно и компютърно инженерство”, Розмари Денкова 
Динкова - бакалавър, IV курс спец. „Компютърни системи и технологии”, Сил-
вана Богомилова Ирманова – бакалавър, IV курс спец. „Компютърни систе-
ми и технологии”, Емилия Людмилова Недялкова – бакалавър, IV курс спец. 
„Електроника”, Борислава Борисова Каракочева – бакалавър, III курс спец. 
„Компютърен дизайн”, Надежда Данаилова Недялкова – бакалавър, III курс 
спец. „Компютърен дизайн”, Искра Николаева Иванова – бакалавър, IV курс 
спец. „Компютърни технологии в машиностроенето”, Поля Даниелова Пейно-

ва – бакалавър, IV курс спец. „Компю-
търни технологии в машиностроенето”, 
Ипек Руждиева Юсеинова – бакалавър, 
IV курс спец. „Мехатроника”, Ивайло Ве-
личков Димитров – бакалавър, II курс 
спец. „Индустриален мениджмънт”, Де-
сислава Андрейчева Петкова – бакала-
вър,  IV курс спец. „Стопанско управле-
ние”.

С решение на Академичния съвет, 
протокол № 9/20.04.2022 г. и по слу-
чай Деня на светите братя Кирил и 
Методий, на българската азбука, про-
света и култура и на славянската кни-
жовност - 24 май, за успешно пред-
ставяне в Националната студентска 
олимпиада по математика – 2021 г. и 
завоюване на бронзов медал – група 
Б, с грамота и парична награда беше 
награден Андрей Тихомиров Иванов 
- студент по специалността „Компю-
търни системи и технологии”.

За 30-годишна научно-преподава-
телска дейност и работа в ТУ - Га-
брово ректорът проф. д-р инж. Илия 
Железаров награди преподаватели 
и служители на ТУ – Габрово - доц. 
д-р инж. Росен Стефанов Иванов, 
доц. д-р инж. Христо Недев Христов, 
инж. Иван Христов Патев, Николинка 
Кръстева Маринова.

Проф. Железаров награди с гра-
мота и плакет с надпис пенсионира-
ните преподаватели в Университета 
доц. д-р Елена Методиева Даскалова 
и доц. д-р инж. Иван Маринов Аму-
джев. С грамота бяха наградени слу-
жителите инж. Николинка Матева 
Несторова, Гина Атанасова Иванова 
и Иван Станев Иванов.
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Денят на светите братя Кирил и Методий в Габрово
Проф. д-р Николай Ганев – 

Доктор хонорис кауза на ТУ - Га-
брово, преподавател в Чешкия 
технически университет – Прага: 
„Това, което аз чувствам в Габро-
во е празника в душата на хора-
та. Използвам всяка възможност 
да бъда в Габрово около 24 май, 
който за мене е голямо събитие, 
защото в Габрово 24 май е уни-
кален в цяла България - няма го 
другаде, дори в Ямбол, където 
съм роден. Цялостната атмо-
сфера в града на 24 май е непод-
ражаема. Деца и възрастни из-
лизат на улицата, за да споделят 
с особена почит тържеството на 
буквите. В Габрово винаги се чувствам добре. За първи 
път дойдох през 2002 г. за участие в научната конферен-
ция Унитех и от тогава поне веднъж в годината идвам тук. 
Тогава бях силно развълнуван като видях децата обле-
чени хубаво да излизат навън спонтанно и неорганизи-
рано с родители и близки - другаде не съм виждал такъв 
ентусиазъм и плам. Габрово ме зарежда. Затова казвам 
– родом съм от Ямбол, но за мене Габрово е България и 
България е Габрово. Радвам се, че срещнах проф. Тошко 
Ненов тук, на спортния празник на Университета на Со-
колския манастир. Проф. Ненов създава предпоставки за 
растеж, което не всички правят.”

Проф. д-р инж. Тошко Не-
нов – два мандата зам.-декан 
на факултет „Електротехника и 
електроника”, един – декан, два 
мандата ръководител катедра 
АИУТ: „Чувствам се горд, защо-
то успяхме да издигнем нивото 
на катедрата. Доволен съм, че 
тук бяха открити много специа-
лизирани лаборатории на ком-
пании на световно ниво „Си-
менс”, „Бекхоф”, „Унитроникс”, 
„Фанук”, „АМК”, като последната 
лаборатория по мобилни робо-
ти бе открита благодарение на 
проекта по „Еразъм+”, на който 
съм ръководител. Човек винаги 

и доволен, когато остави нещо след себе си. 
По повод споделеното от проф. Николай Ганев за праз-

нуването на 24 май в Габрово ще допълня, че малко 
преди него са други уникални празници на града - карна-
валът, международното биенале на хумора и сатирата в 
изкуствата – през целия м. май в Габрово атмосферата 
е особено празнична. Напомня ми за Люляковите търже-
ства в Ловеч откъдето съм аз, които са типичен празник 
за Ловеч и също зареждат, хората ги очакват с голям ин-
терес. Надявам се, че младото поколение на ТУ- Габрово 
ще надгражда направеното и ще следва традициите на 
Университета и на Габрово.”  

Проф. Байер, президент на Университета  
за приложни науки – Шмалкалден, Германия

„Изминаха почти две години и половина от последното ни лично посеще-
ние от Шмалкалден до Габрово. Причината за това дълго отсъствие е един-
ствено глобалната пандемия от COVID, която не само забави Германия и 
България, но и света като цяло и продължава да го прави и днес. Сега отно-
во можем да развиваме международното сътрудничество и мобилността по 
програма „Еразъм+”. 

Радвам се, че имам възможността да празнувам с вас празника на българ-
ската азбука. Ако погледнем местата, където са живели и работили братята, 
ако погледнем обсега на техните букви, ако погледнем как произведенията, 
написани на българската азбука са достигнали до света, се очертава изво-
дът, че познанието, изследванията, науката и мрежите не могат да бъдат 
спрени – нито от предизвикателствата на IX нито на XXI век.  

Поздравявам Технически универси-
тет – Габрово от името на Универ-
ситета за приложни науки в Шмал-
калден.”     

Награждаване на студенти и преподаватели, тържествен Академичен съвет 19 май 2022 г.
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Стъпки на ТУ – Габрово към ново сътрудничество

Кратки курсове в рамките на 5-7 дни обучение на за-
етите във фирмите техници и инженери, работещи в сек-
торите „Машиностроене“ и „Мехатроника“, разработват 
партньори от България, Гърция, Полша и Сърбия. Учеб-
ните курсове, общо 14 - 6 за инженери и 8 за техници, 
са финализирани, информира Катя Стайкова, изпълни-
телен директор на „Клъстер Тракия икономическа зона“. 

В проекта „Общност за повишаване на квалифика-
цията на инженерно-техническия персонал чрез актив-
но учене“ (allCUTE), № 2020-1-BG01-KA202-079042, по 
програма „Еразъм+” участват 4 университета, които 
предлагат инженерно обучение: Технически университет 
– Габрово /водеща организация/, Hellenic International 
University, Politechnika Gdanska, University of Nis), 4 тър-
говско-промишлени палати от Габрово, Кавала, Гданск 
и Ниш, и „Клъстер Тракия икономическа зона“. Целта е 
компаниите да подобрят уменията и да повишат квали-
фикацията на фирмения си персонал.

 В началото на юни бяха организирани безплатни пи-
лотни обучения на една група от 10 техници и една група 
от 10 инженери по създадените обучителни материали в 
рамките на 3-5 дни. 

Учебният план се базира на резултатите от проучване, 
проведено сред 161 компании в следните европейски 
региони: Габрово и Пловдив – България, Източна Маке-
дония и Тракия – Гърция, Поморско воеводство – Пол-
ша, Ниш – Сърбия. Според анализа на анкетата работо-

дателите определят за приоритетни 8 курса за техници, 
които са залегнали в учебния план: Електричество, Елек-
трически задвижвания, Пневматика и електропневматика, 
Хидравлика, Вакуум и вакуумни технологии, Оптимално 
използване на сгъстен въздух, Работа и настройка на ма-
шини с ЦПУ и Работа с автоматизирани производствени 
системи. 

Шестте  курса за инженери са: Основни схеми в авто-
матизираните пневматични системи, Енергийна ефек-
тивност в пневматичните системи, Хидравлика, про-
порционална хидравлика, Електрически задвижвания, 
комплексни електрически задвижвания, Автоматизирани 
производствени системи и Гарантиране на качество, кон-
трол на качество и тестване. 

Изпълнението на проекта ще е от изключителна полза, 
както за компаниите в „Тракия икономическа зона”, така 
и за новите инвеститори в най-мащабната индустриална 
зона в Югоизточна Европа. Още повече, че създаването 
на образователните ресурси е въз основа на транснацио-
нално сътрудничество и обединява знанията и уменията 
в секторите „Машиностроене“ и „Мехатроника“ на чети-
ри държави. Според декана на Техническия факултет на 
Университета по хранителни технологии в Пловдив доц. 
д-р инж. Таня Титова-Костуркова, която е част от екипа 
разработващ курсовете, учебната програма ще бъде мно-
го полезна целевите групи да придобият повече меки уме-
ния, както и по-добри професионални умения. 

На проведената в началото на април в Гданск, Полша, 
трета транснационална среща по проекта партньорите 
обсъдиха пилотните обучения по разработените матери-
али и организирането на финалната конференция в Пло-
вдив.                                                               Катя Стойкова

На 3 и 4 май делегация от Габрово, водена от кмета на 
града Таня Христова и ректора на Техническия универ-
ситет професор Илия Железаров, посети побратимения 
на Габрово град Сисак, Хърватия. След близо двугодиш-
на пауза поради пандемията от Ковид-19 кметовете на 
двата града заявиха желанието си да подновят контак-
тите и да ги поставят на нова основа предвид актуални-
те теми от европейския дневен ред.

Делегацията посрещна кметът на Сисак Кристина 
Икич Баничек, председателят на местния парламент 
Боян Дадасович, зам.- кметът Марко Кръчка и завежда-
щият отдел „Образование, култура, спорт, ветерани и 
гражданско общество“ Горан Гргурац. В рамките на про-
грамата гостите видяха инкубатора за старт-ъпи PISAK, 
Факултета по металургия, Центъра за креативни инду-
стрии CIKS и новосъздадения Посетителски център към 
градския музей „Холандска къща“. Идеята за последното 

е заимствана от посещението на делегация от Сисак 
в Габрово през 2014 година, когато групата се запоз-
на на място с реализацията на проекта за Интерак-
тивен музей на индустрията.

В резултат на проведените разговори двете страни 
избраха образованието, младите хора, спорта и кул-
турата като сфери на развитие. 

Договорено бе Техническият университет в Габрово 
да подпише споразумение за сътрудничество с Факулте-
та по металургия, както и работа по конкретни проек-
ти в рамките на програма „Еразъм+”. 

Освен Сисак бе посетен и град Копривница, с който 
Габрово също ще си сътрудничи. Делегацията бе при-
ета от зам.-кмета Ксения Остриж, председателя на Об-
щинския съвет на Иван Пал и началника на кабинета на 
кмета Дарио Жембрек. Домакините запознаха гостите с 
проектите за инвестиции в образованието, икономиче-
ското развитие, богатите културни и спортни традиции и 
туристическия потенциал на региона. Посетени бяха Уни-
верситетския център Копривница – Север, Инкубатора на 
творческите индустрии ENTER, Арена „Подравка Вегета“, 
където тренира женският хандбален клуб.

Официалното посещение в град Копривница българската 
делегация завърши с посещение на галерия „Мийо Ковачич”. Пъ-
туването в Република Хърватска бе организирано с любезно-
то съдействие на посланика на Република България в Загреб 
госпожа Генка Георгиева и икономическия съветник в мисията 
ни Мирела Тасева. Посланик Георгиева придружаваше делега-
цията през целия маршрут.

Партньори от четири държави създават плат-
форма за квалификация на фирмения персонал 

- техници и инженери
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От 200 отборът на ТУ – Габрово спечели 156 точки

Отлично представяне на студентите Отлично представяне на студентите 
от Технически университет - Габрово в от Технически университет - Габрово в 
националното състезание по приложна националното състезание по приложна 

електроника електроника 

Отборът, който представи Техническия универ-
ситет в Габрово беше в състав Симеон Славков – 
студент по специалността „Електроенергетика и 
електрообзавеждане и Тодор Бойчев – студент по 
специалността „Промишлена и автомобилна елек-
троника“. Ръководител на отбора е доц. Продан 
Проданов от катедра „Електроника“.

Финалният кръг на националното състезание „Прилож-
на електроника“ между курсанти и студенти, което орга-
низират съвместно Националният военен университет 
„Васил Левски“ и търговската верига „Елимекс“, се про-
веде на 12 май 2022 г. - 14.00 ч., в Националния военен 
университет - Велико Търново. 

Състезаваха се отборите на Технически университет 
- Габрово, Технически университет - Варна, ВВВУ „Г. Бен-
ковски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна, факултет „Об-
щовойскови“ и факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ при 
Националния военен университет „Васил Левски“.

Състезанието включваше първо, изработване на прак-
тически модели на базата на две печатни платки и до-
пълнителен подбор на електронни елементи и второ, 
настройване и изпробване на моделите.

Оценяването на студентите беше извършено по крите-
риите: спазване на технологията на монтаж на електрон-
ните елементи, технологията на запояване, измерване и 
избор на електронните елементи и описание на техноло-
гичния процес. Максималният сбор точки от всички компо-

Ефективно взаимодействие - образование,  
научни изследвания, бизнес

Информационен ден за напредъка по проект 
BG05M20P001-1.002-0023 –  
Център за компетентност  

„Интелигентни мехатронни, еко- и енерго-
спестяващи системи и технологии”

На 26 май 2022 г. във филиала в Пловдив на Техниче-
ския университет в София се проведе информационен 
ден по проект Център за компетентност „Интелигентни 
мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и техно-
логии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана 
от Европейския фонд за регионално развитие.

Участие в събитието взеха представители на местни 
компании, партньорите и асоциирани партньори по про-
екта и екипа за управление на проекта.

Основните дейности и постигнатият напредък по про-
екта бяха представени от проф. д-р инж. Въльо Николов, 
директор на филиала и зам.- ръководител на екипа за 
управление на проекта.

В рамките на проекта са предвидени 8 дейности чрез 
които ще се постигне основната му цел, а именно: из-
граждане на устойчиво функциониращ национален цен-
тър по компетентност, в който трите страни на триъгъл-
ника на знанието – образование, научни изследвания и 
бизнес, са в ефективно и динамично взаимодействие.

Проектът предвижда като първи етап реконструкция и 

модернизиране на сгради или части от тях в Технически 
университет - Габрово, Технически университет – София - 
филиал-Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“ и Института 
по роботика при БАН. На този етап са сключени договори 
на обща стойност 4 669 528 лв. с ДДС. 

Едновременно с реконструкцията на сградите на парт-
ньорите по проекта усилията са насочени и към купуване, 
инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехно-
логично оборудване, специализиран софтуер, инструмен-
тариум и обзавеждане, което да спомогне за обособяване-
то и функционирането им в лаборатории, обучителни зали 
и работни помещения. На този етап има сключени дого-
вори за доставка на оборудване на обща стойност 11 320 
114 лв. с ДДС. Усилията са насочени и към акредитиране 
на лаборатории. В рамките на 2022 г. са сключени шест 
договора за приложни научни изследвания с бизнеса. 

Доставеното оборудване позволява да се провеждат 
научни изследвания, като през 2022 г. са публикувани 
61 статии за получените резултати в авторитетни научни 
издания. Научните изследвания се реализират от трима 
новоназначени изследователи и 78 върхови специалисти.

ненти е равен на 100 при индивидуалното класиране и 200 
при отборното.

Отборът на ТУ - Габрово се представи отлично в инди-
видуалното и в отборното класиране, като студентът Си-
меон Славков се класира на трето място с 96 точки. Трето 
място зае и отборът на Технически университет - Габрово 
със 156 точки.

В рамките на информационния ден бяха обсъде-
ни и перспективите за устойчиво развитието на 
Центъра за компетентност след приключването 

на проекта. 



10 Брой 3, юни 2022 г.

Спортен празник '2022

Рано сутринта в слънчевия и изключително приятен 
ден 20 май 2022 г., на безупречно подготвения терен 
и разчертани игрища за предстоящите състезания по 
футбол, волейбол, баскетбол, дартс, теглене на авто-
мобил и крос - студенти, преподаватели и служители 
„влизаха” в спортни екипи и водеха оживени разговори 
за сформиране на отборите за различните състезания. 
Старши преподавателят д-р Николай Вътков от Депар-
тамента за езиково и специализирано обучение – на-

Под звуците на химна на РБългария „Мила Родино” бе издигна-
то знамето на ТУ – Габрово. Стартът на спортния празник 
обяви  ректорът проф. д-р инж. Илия Железаров: „Нека всеки 
да спортува по начина, по който намери за удачно. Бъдете 
толерантни. Събрали сме се да направим празника хубав” – 

пожела той.

Сред поредицата събития организирани от Техниче-
ски университет – Габрово по случай 24 май беше и 
спортният празник, който традиционно се организира 
от Студентския съвет на Университета. И тази година 
събитието привлече десетки студенти, преподаватели, 
служители, приятели и фенове на спорта на поляната 
до Соколския манастир - духовната емблема на Габро-
во. Надпреварата имаше за цел не само да популяризи-
ра спорта, туризма, активния и здравословен начин на 
живот сред младите хора, но и да демонстрира спорт-

ния хъс и подготовка на студенти и преподаватели. Не 
случайно над сто студенти и преподаватели се включиха 
в отборите по различните дисциплини, като само във фут-
бола и волейбола участниците бяха над 45. Специално за 
празника от Стара Загора беше пристигнал представител-
ният студентски отбор по футбол. Също с голяма активност 
в спортните емоции на терен се включиха и от Студентски 
съвет към Висшето училище по телекомуникации и пощи, 
които станаха част от тържеството на спортния дух на га-
бровския университет.

Ст. преп. Николай Вътков

правление Физическо възпитание и спорт и този път бе в 
качеството на водещ на празника, на организатор, разпо-
редител, контрольор какво се случва по терените, за да 
бъдат спазени, реда, динамиката и спортсменството в раз-
личните дисциплини.

„Всички, които са дошли на добра воля нека да се заба-
вляват и да бъдат концентрирани в това, което кажа, 
за да следваме програмата” – обичайно повдигна духа и 
настроението г-н Вътков.

За спорта и спортния дух

Доц. Пламен Цанков: Инициативата на Техническия университет да организира такъв спортен празник е чудес-
на и трябва да продължи. Тук се разтоварваме физически и психически преподаватели и студенти. Човек, когато 
премине през младостта и стане на по-голяма възраст оценява по-добре какво му дава спорта и времето, което 
отделя, за да спортува. Спортът прави живота на човека по-пълноценен.

Проф. Илия Железаров: Спортът е хармония. Той е вид имунизация срещу стреса в живота, зарежда с позити-
визъм и целеустременост. Освен, че дава добра физическа и психическа кондиция, изисква постоянство. Спортът 
помага да бъда това, което съм в момента – и като физика, и като състояние на духа. 
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Спортен празник '2022
Проф. Железаров и тази година беше сред най-активните състезатели, 

като се стараеше да мери сили във всички дисциплини освен в любимите 
му футбол и волейбол, както и други двама видно в добра форма спортисти 
сред преподавателите - проф. д-р инж. Николай Маджаров и доц. д-р инж. 
Красимир Друмев, които са избрали Университета пред шанса да реализират 
сериозния си потенциал във футбола. В спортен устрем публиката видя и доц. 
Пламен Цанков – зам.-ректор, който е картотекиран състезател на Спортен 
клуб по тенис на маса – Габрово и във всяка от дисциплините, в които взе 
участие, се чувстваше неговото техническо присъствие за съответния отбор. 
С висок клас игра и в добра техническа кондиция в различните дисциплини се 
включи още един силен играч и това бе инж. Калоян Иванов – изпълнителен 
директор на „АМК Задвижваща и управляваща техника”, на когото старата му 
любов е волейболът. 

Футбол Отбор „Феникс“ спечели първото място. Състезателите в него са: 
Николай Филипов, Васил Янев, Георги Иванов, Динко Спасов, Неделин Рай-
чев и Илиян Петров. На второ място се класира отборът на преподаватели, 
студенти и гости, в който се състезава и ректорът проф. Илия Железаров. 

Волейбол На първо място е Отбор 3 в състав: Илия Железаров, Калоян 
Иванов, Иван Събев, Николай Златев, Борис Матев, Даниел Добрев, Максим 
Садинов и Ирина Крит. На второ място - Отбор 2 в състав: Иван Лилов, спец. 
СКИ, III курс, Валери Пенчев, спец. АРКУС, I курс, Атанас Атанасов, спец. 
СКИ, III курс, Пламен Илиев, спец. ДТТТ, II курс, Владислав Ненчовски, спец. 
ЕЕ, II курс, Боряна Шенкова, Симеон Славков, спец. ЕЕ, II курс, Йордан Краев, 
спец. СКИ, III курс. На трето място е Отбор 1 в състав: Калоян Благоев, спец. 
АРКУС, I курс, Кристиян Петков, спец. АРКУС, I курс, Пламен Лилов, спец. 
АРКУС, I курс, Момчил Борисов, спец. АРКУС, I курс, Александър Македон-
скиспец. АРКУС, I курс, Виктор Миленов. 

Дартс Победителите при жените: Силвия Радева, Снежина Метева, Елена 
Монова. - при мъжете:Калоян Иванов, Делян Генков, Веселин Николов. 

Баскетбол Победителите при жените: Надежда Пангелова, Даниела Или-
ева, Кристина Сидорова. - при мъжете: Илия Железаров, Ивайло Стоянов, 
Калоян Благоев. 

Теглене на автомобил На първо място отбор „Феникс“ в състав: Николай 
Филипов, Динко Спасов, Илиян Петров, Георги Иванов, Васил Янев.  На второ 
място е отбор „Партизан“ - Червен бряг в състав: Лилко Лилов, Кольо Дан-
чев, Пламен Илиев, Веселина Стефанова, Вилислав Попов. На трето място 
е отбор „Победители“ в състав: Валери Пенчев, Симеон Славков, Кристиян 
Петков, Христо Кунев, Никола Ташев. 

Крос Победителите при мъжете: Иван Лилов, Николай Димитров, Лилко 
Лилов. - при жените: Борислава Каракочева, Цветислава Мускова. 

Най-малкият състезател, на когото ректорът проф. Железаров 
връчи грамота и медал бе Максимилиян Казаков на 6 години от Габрово.

Проф. Железаров благодари на всички за участието в спортния праз-
ник и пожела още по-хубаво време догодина. 

Инж. Веселина Стефанова - председа-
тел на Студентски съвет при ТУ-Габрово: 

„Не само за победителите на първо, 
второ и трето място, а за всички участни-
ци в спортния празник 2022 г., които се 
включиха в различните спортове бяхме 
подготвили подаръци и награди, с което 
насърчаваме повече колеги да участват в 
спортната надпревара. Надяваме се дого-
дина интересът да бъде по-голям.“



12 Брой 3, юни 2022 г.

Студентите на ТУ – Габрово за първи път участваха в габровския Карнавал '2022 
г. под мотото "Кот доди, гад доди"  със специално подготвеното послание на своята 
картина "Технически университет - Габрово ОСТАВА ТУК".

За своят дебют в Карнавала ТУ-Габрово получи от Община Габрово поощрител-
на награда за принос в карнавалното движение на Габрово.

Защо да изберете Технически университет - Габрово

Редакционен съвет: доц. д-р Лиляна Русанова - зам.-ректор МСиВО - председател, 
                                    доц. д-р инж. Станимир Йорданов - зам.-декан НИД и КП на факултет ЕЕ, 
                                    проф. дн инж. Галя Дунчева - зам.-декан НИД и КП на факултет МУ,
                                    доц. д-р Светла Панайотова - зам.-декан НИД и КП на факултет "Стопански"
Главен редактор: Мариана Мандичева                                                                                       Предпечат: Снежана Цанева 
                                                                Печат: Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово

"ИЗВЕСТНИК" се издава от Технически университет - Габровоw w w . t u g a b . b g

„Вечер на кариерата” срещна бизнеса, университети, ученици и родители

За шеста поредна година „Вечер на кариерата” показва работещо взаимо-
действие между средното и висшето образование и бизнеса – проява, в която 
участие взеха редица университети и фирми от страната. Тя бе организирана 
от Професионалната гимназия по електротехника и електроника - Пловдив на 
18 април 2022 г. Технически университет - Габрово се включи изключително 
успешно във „Вечер на кариерата”. 

Щандът на ТУ-Габрово беше във фокуса на събитието и привлече внима-
нието на стотици ученици, множество учители и родители с демонстрации на:

- Системи за автоматизация с управление от модерни програмируеми логи-
чески контролери, Макет на горивна клетка, Система за безконтактно преда-
ване на електрическа енергия.

След огромния интерес очакваме младите хора да изберат за своето бъдещо развитие 
обучението в Технически университет - Габрово!

По покана на JobTiger ректорът на 
Технически университет – Габрово 
проф. Илия Железаров взе учас-
тие в традиционната конференция 
на HR общността по време на която 
HR специалисти от цялата страна 
дискутираха практически проблеми и 
актуални теми в сферата на човеш-
ките ресурси в България. На органи-
зирания от JobTiger HR Weekend бе 
представен Университетът и възмож-
ностите, които предлага както за об-
разование, подготовка и бизнес-ори-
ентирано обучение на млади кадри, 
така и за използване на материална-
та база в новоизградения технологи-
чен парк на Технически университет 
- Габрово. Проф. Железаров разказа 
за съвместната работа с бизнеса и 
даде примери с добрите практики на 
Технически университет – Габрово, 
които е изградил през годините.


