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„Отстоявайте нашите права, пазете нашата култура. Ние сме дали много на 
света и на славянската общност в Европа. Когато имаме пълен резерв от зна-
ния, тогава ние ще бъдем достойни наследници на тези творци, които са били 
преди нас и са ни завещали тази велика култура» - каза пред тържествения 
Академичен съвет по случай 24 май Великотърновският митрополит Григорий.

на 4 стр.

на 2 стр.

Ден на науката в Габрово
Технически университет-Га-

брово бе домакин на Ден на на-
уката, организиран съвмест-
но с Регионален академичен 
център на БАН в Габрово и 
посветен на 145 години Бъл-

гарска академия на науките и 
50 години Технически универ-
ситет-Габрово. Събитието 
се проведе на 30 май 2014 г. в 
Конферентната зала на Уни-
верситетската библиотека. 

Интерес към него проя ви ака-
демичната общност на ТУ-Га-
брово, представители на биз-
неса, на местни и регионални 
институции. 

24 май

Денят на българската просвета и 
култура и на славянската писменост 
– 24 май бе отбелязан с тържествен 
Академичен съвет на Технически 
уни верситет-Габрово на 22 май 2014г. 
в Университетската библио тека. Бяха 
наградени студенти за високи пости-
жения и отличен успех, както и пре-
подаватели с 30-годишна дейност в 
Университета и техни колеги, които 
тази година излизат в пенсия.

Сред гостите на тържеството бяха 

Негово Високопреосвещенство Ве-
ликотърновски митрополит Григорий, 
директорът на Регионален инспекто-
рат по образованието Георги Мари-
нов, представители на Университет-
ското настоятелство.  

Празничният Академичен съвет 
откри ректорът на ТУ-Габрово проф. 
дтн инж. Райчо Иларионов: «Това е 
ден, който ни изпълва с почитание 
и гордост. Ние оценяваме делото на 
светите братя Кирил и Методий и с 

уважение честваме 24 май.»   
"Тези тридесетина букви се 

оказват нашият най-ценен на-
ционален капитал, който за раз-
лика от всичко друго не може 
да бъде приватизиран или пък 
откраднат" - каза в словото си по 
случай Деня на българската просве-
та и култура и на славянската писме-
ност доц. Антон Антонов.
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Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

По решение на АС - Протокол № 9 
от 13.05.2014 г. с наградата „Волф-
ганг Шулхоф”, която ТУ-Габрово 
връчва за високи постижения в 
учебния процес и науката и за при-
нос за издигане имиджа на Универ-
ситета, както и с грамота и парична 
награда в размер на 500 евро, бяха 
отличени студентите инж. Валери 
Петков – специалност „Електрони-
ка”, випуск 2013 г., о.к.с. „бакала-
вър” и Негослав Събев – специал-
ност „Публична администрация”, 
випуск 2013 г., о.к.с. „бакалавър”.

По решение на Академичния 
съвет на ТУ-Габрово за дъл-
гогодишна преподавателска и 
научно-изследователска дей-
ност в ТУ-Габрово и по случай 
Деня на българската просве-
та и култура и на славянската 
писменост - 24 май, с грамота 
и плакет проф. дтн инж. Райчо 
Иларионов награди препода-
вателите: доц. д-р инж. Деш-
ка Маркова, доц. д-р инж. До-
бринка Петкова и гл. ас. инж. 
Драгомир Драганов. 

За 30-годишна научно-пре-
подавателска дейност и рабо-
та в ТУ-Габрово грамоти по-
лучиха преподавателите: доц. 
д-р инж. Йосиф Митев, гл. ас. 
инж. Петър Томчев, гл. ас. Ма-
риян Балев и гл. ас. Върбан 
Христов. 

от 1 стр.
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Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

По случай Деня на българската 
просвета и култура и на славянската 
писменост - 24 май, Ректорът проф. 
дтн инж. Райчо Иларионов връчи 
грамота и парична награда в размер 
на 200 лв. на студенти с отличен ус-
пех: Седат Ибрям Мехмед - I курс, 
специалност „Електроника”; Ивелин 
Емилов Енчев - I курс, специалност 
АИУТ;  Цветан Тодоров Тодоров – I 
курс, ЕСЕО; Силвия Кръстева Ран-
гелова - II курс, специалност „Компю-
търни системи и технологии”; Никола 
Иванов Митев - II курс, специалност 
„Компютърни системи и технологии”; 
Даниела Иванова Райкова - III курс, 

По случай Деня на българската 
просвета и култура и на славянската 
писменост и 10 години от създаване-
то на студентската ранглиста в ТУ-Га-

специалност „Компютърни системи и 
технологии”; Александър Иванов Кру-
мов - III курс, специалност „Комуника-
ционна техника и технологии”; Росен 
Христов Митев - IV курс, специалност 
„Електроника”; Христина Иванова 
Христова - IV курс, специалност „Ко-
муникационна техника и технологии”; 
Ваня Илиева Иванова - I курс, специ-
алност „Компютърен дизайн в индус-
трията”; Моника Мирославова Койче-
ва - II курс, специалност „Икономика 
на търговията”; Дарина Иванова Ген-
чева, Бетина Даринова Рачева и Вик-
тория Христова Радева - IV курс, спе-
циалност „Стопанско управление”.

брово - „TUGAB INDEX”, ректорът на 
ТУ-Габрово проф. дтн инж. Райчо 
Иларионов връчи грамоти на студен-
ти от Университета според подрежда-

нето им ранглистата. На първо място 
е Ивайло Белев, на второ - Георги 
Цанев, Драгомир Атанасов, Матьо 
Динев, Стефан Стойчев, Планимир 

Веселинов, Георги Генади-
ев, Симеон Мотев, Николай 
Цонев – всички от специал-
ност „Компютърни системи 
и технологии” и Георги Ми-
халев – специалност „Авто-
матика, информационна и 
управляваща техника” – на 
десето място в ранглистата.

Нашите отличници
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Ден на науката в Габрово

Тема на срещата беше: „Иноватив-
ни технологии и продукти”. Събитието  
бе открито от доц. д-р инж. Илия Же-
лезаров, зам.-ректор на ТУ-Габрово, 
координатор на Регионалния център 
на БАН. Приветствия поднесоха акад. 
Стефан Воденичаров, проф. дтн инж. 
Райчо Иларионов – ректор на ТУ-Га-
брово, зам.-кметът Нела Рачевиц, об-
ластният управител Николай Григоров.

Член кореспондентът Димитър Ди-
митров – главен координатор на Ре-
гионалните академични центрове на 
БАН, изнесе доклад „Структурни звена 
(институти и лаборатории) на Българ-
ската академия на науките”. „Икономи-
ката на Габровска област - характерни 
особености и предизвикателства” бе 
темата, която представи инж. Галина 
Михнева, изпълнителен директор на 
Габровската търговско-промишлена 
па лата. «Дързостта да бъдеш първи» 
беше озаглавен докладът на Мариян 
Костадинов – председател на УС на 
Сдружение на работодателите и ин-
дустриалците в Габрово.

«Габрово – географски център на 
България и един от центровете на 
българското машиностроене» беше 
темата на доклада на Виолин Не-
нов от Българската браншова кама-
ра – Машиностроене. Нейният пред-
седател инж. Илия Келешев е сред 
най-големите радетели за връщане на 
професионалното образование и из-
равняване на учебните дисциплини в 
университетите с технологичните нива 
на бизнеса. По темата «Мехатронен 
подход за посрещане на предизвика-
телствата на икономиката, основан 
на знанието» говори проф. Костадин 
Костадинов от БАН.

В работната среща се включиха и 
представители на бизнеса, които спо-
делиха добри практики на успешно съ-
трудничество между науката и бизнеса 
при създаването на иновативни техно-
логии и продукти. С особено внимание 
беше изслушана презентацията на 
д-р Борислав Стоянов от фирма „АМК 
Задвижваща и управляваща техника” 
ЕООД – активен партньор на ТУ-Га-

брово.
За „Наноматериали, нанотехно-

логии и енергийна ефективност: от 
научно-приложните изследвания до 
иновативния продукт” докладва доц. 
Лиляна Колаклиева, директор на Цен-
трална лаборатория по приложна фи-
зика на БАН в Пловдив. „Становище 
по проблемите на науката и техноло-
гиите в България” сподели акад. Васил 
Сгурев, а доц. д-р Бенислав Ванев от 
Съюза по автоматика и информатика 
говори по темата „Реиндустриализа-
цията в България”.   

На тази среща екипът на БАН пред-
ложи своите „Възгледи за основните 

от 1 стр. национални цели и устойчиво развитие 
на България”. Според авторите на този 
проекто-документ "България жадува за 
обединение, за възраждане, за нацио-
нални цели, които ефективно да събе-
рат енергиите на всички хора. Бълга-
рия се умори от разделения, вражди, 
боричкания и липса на толерантност. 
Дългият преход от почти четвърт век ни 
обезвери, живеем ден за ден, останали 

в жестоките клещи на философията на 
оцеляването, дразним се как другите 
ни изпреварват във всяко отношение, 
произвеждаме все по-малко, а искаме 
да живеем по-добре. Ежедневието ни е 
наситено с прояви на насилие, нетър-
пимост, лъжи, шантажи и заплахи. Из-
конните ценности на нашия народ като 
семейство, образованост, родолюбие, 
възпитание и търпимост са някак си 
забравени. Тоест нашата Академия се 
опитва да покаже и да докаже на бъл-
гарското общество, че без култура, без 
знание, без наука, без изкуство, без ду-
ховен живот на обществото е абсолют-
но невъзможен всякакъв напредък.”
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Валерия Димова, 4 курс, специал-
ност „Индустриално инженерство” 

От 6 октомври 2013г. до 9 март 
2014г. Валерия продължи академич-
ното си обучение в Техническия уни-
верситет в гр. Дармщадт, Германия. 
Това се случи благодарение на про-
грама "Еразъм", която подкрепя мо-
билността на студентите в различни 
университети в рамките на Европей-
ския съюз.  

„Най-напред доц. Христов ми спо-
мена за възможностите, които дава 
програма "Еразъм". Тогава се запи-
сах в курса по немски език. Успешно 
издържах теста за езиково ниво, а 
заедно с това получих одобрение за 
"Еразъм". Подадох документи в отде-
ла за Международно сътрудничество 
към ТУ-Габрово. Първо избрах уни-
верситет, исках да е в по-малък град, 
където студентската атмосфера се 
усеща по-добре, и в същото време 
да е наблизо до по-голям град. В слу-
чая това бе Франкфурт. Пътувахме с 
влак постоянно, разгледахме много 
забележителности благодарение на 
безплатните карти, които ни издадоха 
от университета. Запознах се с коле-
ги от редовно обучение по специал-
ността от Германия, Русия, Испания, 
Англия, Франция, Тайланд.., което 
беше много хубаво. Заедно ходехме 
на екскурзии, в общуването си прак-
тикувахме немския език. 

От Габрово тръгнах със само-
чувствие. Спокойна бях, без страх 
общувах с хората може би защото 
имах опит да разговарям с чужденци 
на английски и немски език. 

Това, което от пръв поглед ми на-

прави впечатление, бе високото ниво 
на материалната база в университе-
та. Огромни зали, за по 350 човека, 
където материалът се прожектира 
на три стени. Показваха детайли, 
запознаваха ни с двигателя  - всичко 
се изобразяваше на голям проектор. 
Лекциите бяха доста интригуващи. 

Посещаваха ги много студенти. Слу-
шахме с голям интерес. Начинът на 
преподаване на материала мотиви-
раше студентите да не отсъстват от 
лекции. Навсякъде има интернет и 
всеки студент има достъп до него. 
Във всеки учебен корпус има голяма 
библиотека, също със свободен дос-
тъп, с места, където да си оставиш 
предметите. Между корпусите има 
удобен транспорт. Всички въпроси 
поставях на отговорника по "Еразъм". 
Отговорите получавах веднага. 

Там всичко е доста различно и това 
много ме впечатли. Ето затова искам 
да продължа да уча магистърска сте-
пен в Германия. Една диплома оттам 
би ми помогнала да се реализирам 
по-добре. Там предлагат стажове в 
големи фирми, като едновременно 
учиш и работиш, което е голямо пре-
димство. Прави се по програма за ре-
довните студенти.

Защо записах машинно инженер-
ство? Да, доста е странно. В Коле-
жа по икономика и счетоводство във 
В.Търново учех икономика задочно. 
Паралелно записах редовно обу-
чение по инженерна специалност. 
Исках да имам една икономическа 
и една инженерна. Не съжалявам. 
През изминалите четири години ми 
беше много интересно. Не казвам, че 
е било лесно. Записах в ТУ-Габрово, 
защото градът е най-близо.  

Сега мога да кажа, че отвсякъде 
взех по нещо. 

Искам да се установя в Германия 
и вярвам, че ще успея да се реали-
зирам там и да постигна целите си 
– първо обаче трябва да завърша и 
да се дипломирам, за да може в края 
на м.юни - началото на м.юли да за-
мина в Германия, където ще изкарам 
езиков курс. Ще кандидатствам в уни-
верситета, за да се запиша за магис-
тър. Стремежът ми е да се включа в 
стажантска програма в голяма компа-
ния – фирмата поема разходите за 
квартира, за обучение и дори транс-
портната карта, изплаща минимал-
на работна заплата. Целта ми е да 
се развивам като машинен инженер 
в областта на енергетиката - нали 
сме катедра „Енергийна техника” и 
най-вече „Възобновяеми енергийни 
източници”. Това, което уча, ми е ин-
тересно и ще се радвам то да стане 
моята кариера.

Препоръчвам на колегите след мен 
да не пропускат възможностите на 
програма „Еразъм”. 

"Еразъм" студент
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50 години катедра "Физика, химия и екология"
Началото
От 1960 година в Габрово – люлка 

на българската индустрия и на пър-
вото новобългарско светско училище, 
възниква идеята за създаване на ви-
сше училище, чиято задача е да обу-
чава по общообразователните дисци-
плини студенти със задочна форма 
на обучение.

С указ № 395 на Президиума на На-
родното събрание от 30 юли 1964г. в 
града ни се открива Висш общотехни-
чески задочен институт (ВОЗИ), пред-

шественик на днешния Технически 
университет.

Катедрите „Физика” и „Химия” са 
създадени през 1964г. като самостоя-
телни катедри на Висшия общотех-
нически задочен институт - Габрово. 
През 1999г. катедра „Химия” е преи-
менувана в катедра „Химия и еколо-
гия” при Технически университет-Га-
брово.

От 2011г. двете катедри са обеди-
нени в една обща катедра „Физика, 
химия и екология”.

По повод 50-годишнината на катедра „Физика, химия и екология” на 15 май се проведе тържествен катедрен 
съвет, на който ръководителят на катедрата доц. д-р инж. Пенчо Стойчев изнесе слово „Минало, настояще и бъ-
деще на физиката и химията в ТУ-Габрово”. Гости на тържеството бяха зам.-ректорът по учебната дейност доц. 
д-р Петър Петров, деканите на факултетите и ръководителите на катедрите в Университета, бивши и настоящи 
преподаватели.

Катедра „Химия”
При създаването на катедрата в сегашната сгра-

да на Ректората – на първия етаж, са обзаведени 
три учебни лаборатории, кабинет за преподавате-
ли и лаборантска стая. Тук се провеждат лабора-
торните упражнения по обща химия, а от учебната 
1965/66 г. - и упражненията по останалите дисци-
плини.

С откриването на редовното обучение през 
учебната 1967/68г. от катедрата се поема и обу-
чението по обща химия на редовните студенти от 
специалностите „Полупроводникова и промишле-
на електроника” и „Механично уредостроене”.

От есента на 1980г. катедрата се пребазира в но-
вата учебна сграда - корпус № 1, където е сега. В 
момента тя разполага с пет лаборатории за учеб-
на и научноизследователска работа, научноизсле-
дователска учебна и производствена лаборатория 
по „Опазване на околната среда и устойчиво раз-
витие”, компютърна зала, учебни кабинети и др.

Катедра „Физика”
Отговорността за изграждането на материално-техническата 

база и осигуряването на кадри за обучението по физика поема 
старши преподавателят от тогавашния Висш инженерно-строи-
телен институт ВИСИ (сега – Университет по архитектура, стро-
ителство и геодезия) Иван Стоев Петков. Заповедта за назна-
чаването му е от 03.10.1963г. През м. ноември с.г. се провежда 
конкурс, като за асистенти са назначени Стефан Арменски и Ла-
зар Цифудин – възпитаници на Софийския университет, дотога-
ва учители по физика в Априловската гимназия. Като хоноруван 
асистент по физика е назначена Пенка Петкова, с няколко годи-
ни учителска практика. В аудиторията първите лекции по физика 
чете ст. преп. Иван Петков, а лабораторните упражнения се во-
дят от асистентите Стефан Арменски и Лазар Цифудин.

Идването на проф. д.ф.н. Разум Андрейчин (1972 г.) – известен 
учен и преподавател, зам.-директор на Института по физика на 
твърдото тяло към БАН, се отразява благоприятно на развитието 
на катедрата и научната й дейност. Личност с огромен между-
народен авторитет, той налага тематиката на стъклообразните 
полупроводници като основно научно направление в катедрата. 
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В днешна обединена Европа ние, 
българите, повече от всякога тряб-
ва да ценим и пазим своята духовна 
идентичност, да мислим и работим за 
образованието, като превърнем Уни-
верситета в място, където студентите 
не само да учат, но и да проявяват 
дарбите си, да се изграждат като сво-
бодни личности. Ние знаем, че само 
просветеният човек може да бъде 
свободен, силен, целеустремен. 

Щастливи сме, че сред нас са ръ-
ководителите на катедра „Физика”: 
доц. д-р Стефан Арменски (1978-
1990г., Ректор 1991-1995г.), гл. ас. 
д-р Цонка Коркинова (1990-1995г.), 
доц. д-р Любомир Лазов (1995-1996г., 
2004-2008г., зам.-ректор 2008-2012г.), 
доц. д-р Георги Венков (1996-2000г.),  
проф. д-р Звездица Ненова (2000-
2004г.), доц. д-р Димитрина Демире-
ва (2008-2012г.).

В годините на развитие в катедра 
„Химия” работят асистентите Дон-
ка Ненова, Богдана Русева, Мария 
Манева, Кънчо Симеонов, Стефан 
Пеев, Васил Василев, Стоян Цонев, 
Борис Полянков, Данча Бойкова, То-
дор Катранджиев. Ръководители на 
катедра „Химия” са били проф. д-р 
Кръстьо Кулелиев (1963-1967г.), доц. 
д-р Денка Савова (1967-1980г.), доц. 
д-р Вълко Тодоров (1980-1987г.), доц. 
д-р Григор Бояджийски (1987-1999г.). 
Ръководители на катедра «Химия 
и екология» са били: доц. д-р Гри-
гор Бояджийски(1999-2001г. и 2003-
2011г.) и проф. дтн Евгений Кънчев 
(2001-2003г.).

Дълги години преподавателите от 
катедрите „Физика” и „Химия” допъл-
ват познанията по двете природни на-
уки на студентите от всички инженер-
ни специалности в Университета. От 
05.02.1990г. катедра “Химия” започва 
обучението на студенти от всички 
специалности по дисциплината “Ин-
женерна екология”. През 1992г., с 
държавна поръчка на ТУ-Габрово е 
разкрита специалност “Техника и тех-
нологии за опазване на природната 
среда”.

С решение на Академичния съвет 
на ТУ-Габрово от учебната 1997/98г. 
се извършва обучение на студенти в 

специалност “Екология и опазване на 
околната среда” по държавна поръч-
ка. За базова катедра е определена 
катедра “Химия”. На това основание 
от 1999г. катедра “Химия” е преобра-
зувана в катедра “Химия и екология”.

Държавните изисквания за обуче-
ние на студенти в специалност “Еко-
логия и опазване на околната среда” 
успяхме да изпълним благодарение 
на огромната помощ на проф. дтн 
Пенчо Далев, проф. дтн Евгений 
Кънчев, проф. д-р Велико Великов, 
проф. д-р Недялко Ляков, проф. Иван 
Русев, доц. д-р Хачадур Чулджиян, 
Иван Мастиков, проф. д-р Аристо-

тел Димов, проф. д-р Стойко Петров, 
проф. д-р Валентин Ненов, доц. д-р 
Христо Карагьозов, гл. ас. Виталий 
Петров, гл. ас. д-р Илия Чолаков, 
проф. дхн Недялко Панчев.

През 2003 г. в магистърската степен 
се разкрива специалност „Предотвра-
тяване и контрол на замърсяването 
от индустрията” (ПКЗИ). През 2011г. 
името й е променено в „Опазване на 
околната среда и устойчиво разви-
тие” (ООСУР). Сега в нея се обучават 
25 магистри редовна и задочна пла-
тена форма. Повечето от бъдещите 
инженер-еколози вече работят по 
специалността си.

50 години катедра "Физика, химия и екология"

Из словото на доц. д-р инж. 
Пенчо Стойчев, ръководител 
на катедра „Физика, химия и 
екология”:
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За участие в него се регистрираха 
35 представители на индустриални 
фирми в страната и Технически уни-
верситет-Габрово. Семинарът откри 
доц. д-р инж. Свилен Рачев, ръково-
дител на катедра „Електроснабдява-
не и електрообзавеждане”.

Ректорът проф. дтн инж. Райчо 
Иларионов приветства участниците, 
като изрази задоволството си от ор-
ганизирането и провеждането на по-
добни събития предвид тясната връз-
ка между индустрията и ТУ-Габрово.

По време на семинара участниците 
се запознаха с новостите в сфера-
та на индустриалната задвижваща 
техника с основен акцент върху зад-

На 27.05.2014г. в ТУ-Габрово, 
Корпус 2А, в катедра „Електро-
снабдяване и електрообзавежда-
не” бе проведен съвместен семи-
нар на фирмите "СИМЕНС" ЕООД 
– Сектор Индустрия, "Кабелко-
мерс" ООД и Технически универси-
тет-Габрово.

Студенти на Технически универси-
тет-Габрово в бъдеще ще провеждат 
практики във фирма АББ-Севлиево, а 
на завършилите инженерни специал-

ности ще се дава възможност за про-
фесионална реализация. Перспек-
ти вите на сътрудничество, както и 
съвместната научно-изследовател-

ска дейност 
и обучение то 
на инже нер-
ни кадри бяха 
об съ дени на 
30.05.2014г., 
когато в Уни-
верситета се 
проведе ра-
ботна среща 
между ръко-
вод ството на 
ТУ- Габрово и г-н Луци Шьоб, гене-
рален мениджър "Оперативни дейно-
сти" и г-жа Тина Семова, ръководител 
отдел "Човешки ресурси" на фирма 
АББ – Севлиево. 

На заседание на АС на 10 юни 

2014г. бе гласувано г-н Шьоб да влезе 
в Университетското настоятелство.

Предстои да бъде подписан дого-
вор за сътрудничество между Техни-
чески университет-Габрово и фирма 
АББ – Севлиево. 

Сътрудничеството с АББ - на нов етап

вижванията SINAMICS G120 / G120C, 
както и с новите честотни инверто-
ри SINAMICS V20, предлагани от 
SIEMENS.

В рамките на демонстрационните 

модели като области на приложение, 
настройване на регулаторите чрез 
използване на макроси за бързо па-
раметриране, диагностика на регу-
латорите, демонстрация на основни 

сесии участниците се запознаха с 
възможностите и функционалността 
на задвижванията SINAMICS G120, 
G120C и V20 на демонстрационните 

функции.
Семинарът завърши с дискусия по 

работните теми - информира доц. д-р 
Свилен Рачев.

Сътрудничество с бизнеса
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Годишнина на наш партньор

Заводите на „Идеал Стандарт – 
Видима” АД са гръбнакът на компа-
нията "Идеал Стандарт Интернешъ-
нъл".

Направени са над 120 млн. евро 
инвестиции за последните 22 години.

Компанията е първата в сектора, 
която ще дари на 500 домакинства, 
пострадали от наводненията в Сър-
бия, комплекти за обзавеждане на 
баня.

Днешната компания „Идеал Стан-
дарт – Видима” АД - гр. Севлиево, 
част от „Идеал Стандарт Интерне-
шънъл”, води началото си от осно-
ваването на кооперация „Труд” на 1 
март в далечната 1934г. Историята 
на компанията бележи моменти на 
специализация, растеж, смяна на 
собственост. През годините са рекон-
струирани и изграждани нови произ-
водствени и логистични структури. 

Днес българската компания включ-
ва: Завод за санитарна арматура, 
Завод за санитарна керамика, Дист-
рибуционен център и Търговска орга-
низация - Клъстър България. 

През последните години много-
кратно се увеличава капацитетът на 
заводите, създават се нови работни 
места и се подкрепят дейности, сти-
мулиращи културното и обществено-
то развитие в региона. 

Ето някои значими за нашата съ-

временност факти:
1997г. - "Американ Стандарт" по-

лучава наградата „Инвеститор на 
годината” за „най-значителна и пер-
спективна чуждестранна инвестиция, 
извършена през 1996г. в България”;  

1998г. - "Американ Стандарт" от-
ново получава награда “Инвеститор 
на годината” – за “най-значителни 
допълнителни инвестиции и инвести-
ции в инфраструктурни обекти с реги-
онално значение за 1997г.”

1992-2013г. - Общият размер на ин-
вестициите от 1992 г. до 2013 г. е над 
120 млн. евро. 

2013-2014г. - Инвестициите продъл-

жават и днес. През 2013 година са 6 
млн. лв  в направленията: разработка 
на нови продукти – 2 млн. лв, нова ин-
сталация за месинг блок – 2 млн. лв. 
Планираните за 2014г. инвестиции са 
4 млн. лв.  

„Вече 80 години „Идеал Стандарт – 
Видима” АД създава опит, традиция, 
иновативност, подобряване и усъвър-
шенстване на процеси и продукти, 
развитие на хора” – каза инж. Краси-
мир Копчев, изпълнителен директор 
на „Идеал Стандарт – Видима” АД.  

Той представи ключови моменти от 
историята на компанията, предопре-
делили нейното устойчиво, динамич-
но и успешно развитие - 1952г., когато 
започва усвояването и производство-
то на санитарна арматура; първият 
джойнт – венчър през 1992г.; инве-
стицията на „зелено” на „Американ 
Стандарт” през 1996 – 1997г. в най-го-
лемия и модерен завод за санитарна 
керамика в България, създаването на 
Дистрибуционен център през 2006г. и 
ключови за компанията структури: 

- Европейски център за информа-
ционни технологии;

- Център за финансова отчетност;
- Оперативен център Supply Chain. 

„Всичко това красноречиво показ-
ва, че основен наш актив са хората. 
В компанията работят близо 3100 ра-
ботници и служители. „Идеал Стан-
дарт – Видима” се нарежда сред 
най-големите работодатели в Бълга-
рия и е ключов работодател в реги-
она. Изключително важен приоритет 
за нас е отговорното отношение към 
околната среда и природните ресур-
си" - подчерта инж. Копчев.  
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Скъсяваме дистанцията университет-практика
Организирани от Университетския 

кариерен център студенти от специ-
алностите „Възобновяеми енергийни 
източници”, "Електроснабдяване и 
електрообзавеждане”, „Електроенер-
гетика и електрообзавеждане”, „Елек-
троника” и специалност „Хидравлич-
ни и пневматични машини” на 20 май 
посетиха „Мини Марица Изток”ЕАД -  
гр. Раднево, „Контур - Глобал Марица 
Изток 3” и ВЕЦ „Копринка”. Възпита-
ниците на ТУ-Габрово се запознаха с 
условията на работа в реална среда, 
видяха новото техническо оборудва-
не в мините и подстанцията, която 
ги захранва. Впечатлени останаха от 
багерите, обновени с честотни зад-
вижвания, с които се копаят въглища-
та. На срещите с ръководството нау-
чиха за изискванията и критериите за 

Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане” организи-
ра традиционно посещение на такива обекти на 3 и 4 април 2014г. 
Общо 52 студенти и преподаватели посетиха ВЕЦ „Цанков камък” 
и завода „Шнайдер Електрик България” ЕООД край Пловдив, как-
то и „Капрони” АД, Казанлък.

На ВЕЦ „Цанков камък” началникът му инж. Чаушев запозна 
студентите с процеса при работата в паралел с електро-енер-

гийната система на страната, общото устройство, 
конструктивните особености, начина на действие 
и регулиране на водните турбини със синхронни 
генератори, които са с обща мощност 2 MW. Сту-
дентите получиха допълнителни знания по зада-
дени от тях въпроси. На следващия ден, 4 април, 
те посетиха завода „Шнайдер Електрик България”. 
Информация за него получиха от направената 
презентация. В „Капрони” АД, Казанлък, фирмата 
представи възпитаникът на ТУ-Габрово, но вече с 
над 24 години стаж, инж. Боян Илиев. 

Културната част на пътуването включи посеще-
ние на Ягодинската пещера, която е сред Стоте 
национални туристически обекти на България. 

„Посещенията на обектите подобриха мулти-
дисциплинарното обучение на студенти в раз-
лични специалности  на ТУ – Габрово, дадоха 
им актуални приложни знания” – каза ръково-
дителят на групата доц. Свилен Рачев. 

Студентите бяха от III и IV курс, редовно обу-
чение от специалностите „Електроенергетика и 
електрообзавеждане” и „Индустриално инженер-
ство”. 

За пореден път наши студенти посетиха обекти 
от електроенергетиката и електротехническата индустрия

постъпване на работа в 
посетените фирми. 

„Посещението бе за 
сметка на „Мини Мари-
ца Изток” - каза дирек-
торът на УКЦ доц. Тотьо 
Илиев – един от водачи-
те на групата, заедно с 
доц. Свилен Рачев и ас. 
Любомир Димитров.

„Видяхме изключи-
телно важни енергийни 
обекти на България – 

три от най-големите ТЕЦ-ове и откри-
тия рудник „Трояново 2”, където се за-
познахме с добива на въглища, които 
се доставят директно в ТЕЦ-овете в 
околността. С голям интерес разгле-
дахме новата подстанция, която се 
намира в близост до открития рудник 
„Трояново 2”. Преди да се върнем в 
Габрово, спряхме във ВЕЦ ”Коприн-
ка”, където наблюдавахме неговата 
работа” – коментира посещението 
Радослав Първанов, студент втора 
година ЕСЕО.
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Технически колеж-Ловеч - на 25 години
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Тази година Техническият колеж – 
Ловеч навършва 25 години. Създаден 
е с постановление на 
Министерски съвет ПМС 
№ РД14-56/19.09.1989г. 
първоначално като 
Висш научно-производ-
ствен център със се-
далище в гр. Ловеч. 
През 1990г.  Висшият 
научно-производствен 
център е преобразуван 
във Висш институт по 
машиностроене и елек-
тротехника – гр. Ловеч. С  Постано-
вление на МС  №16/27.01.1997 г. ИМЕ 
– гр. Ловеч е преобразуван в Техниче-
ски колеж, който влиза като основно 
звено в структурата на Технически 
университет – гр. Габрово.

В Техническия колеж е разработе-
на програма за поредица от спортни 
изяви, посветени на предстоящото 
честване на 25 г. от създаването на 
колежа.

На 24 април се проведе футболен 
турнир на малки вратички между 
сборни отбори на студентите от кате-
дрите “Машиностроене“ и “Електро-
техника“. Под контрола на рефера, 
доц. Хр. Тодоров, срещата протече с 

много емоции, настървеност и хъс за 
победа от двата екипа, които бяха под-

крепяни 
и насър-
ч а ва н и 
от пре-
п о д а -
ватели, 
с л у ж и -
тели и 
г о с т и 
на тур-
нира. С 
к р а е н 
резултат 3:0 се наложи отборът на 
катедра “Електротехника“. Като  гол-
майстор се изяви студентът Павлин 
Илчев Петров.

Всички участници бяха поздравени 

и наградени с грамоти от директора 
на колежа доц. Георги Рашев. Купата 

на колежа бе връче-
на на отбора-пър-
венец от директора, 
придружена с бурни 
ръкопляскания от 
присъстващите. 

Спортните изяви 
продължават с тур-
нири по шах и тенис 
на маса.

В част от изявите 
участваха бивши и 

настоящи студенти и преподаватели 
от колежа. 

    Верджиния Николова
       Председател на Студентски 
съвет в ТК-Ловеч

Спортни празници, посветени на юбилея

Казвам се Радослав Първанов и 
съм студент във ІІ курс на Технически 
университет-Габрово, специалност 
ЕСЕО. Бях част от учебната общност 
за активно стареене, в която участва-
ха 11 студенти и 11 възрастни над 60 
годишна възраст. Проектът е в рамките 
на програма „Учене през целия живот” 
на Европейския съюз и съдържаше три 
модула.

Модул „Компютърни умения за ра-
бота със социални мрежи”. В него ние, 
студентите, трябваше да обучим въз-
растните да създадат своя електронна 
поща и профили в социалните мрежи 
Facebook, Twitter и Google+. Модулът 
бе изключително успешен. Възраст-
ните ни „ученици” намериха в интер-
нет своя отдушник, като успяха да се 
свържат със свои близки и приятели. В 

модул „Самоуправление на здравето” 
обсъдихме теми от областта на здра-
вословния начин на живот и здравето.  

В рамките на модул „Междупоколен-

чески доброволчески дейности” създа-
дохме проект, обществено и социал-
но насочен. Засадихме десет розови 

Учене през целия живот
храста и така разкрасихме района до 
Корпус №1 на ТУ-Габрово. За финал 
участвахме в забавна задача. Групира-
ни в отбори по двама студенти и двама 
възрастни, приготвихме свое здраво-
словно ястие. Компетентно жури оцени 
много добре всички рецепти.  

За всичко, което научих и преживях, 
за чудесната организация, за силната 
мотивация и приятелствата, благодаря 
на координаторите на проекта - г-жа 
Ирена Рашкова и г-жа Цветелина Пет-
рова, както и на моите колеги: Георги 
Панчев (ХПТ), Паула Недялкова (ПА), 
Габриела Петрова (СД), Андреана 
Недева (СД), Николай Тодоров (СД), 
Живко Йорданов (СД), Ивон Ивано-
ва (СД), Ива Иванова (СД), Габриела 
Денева (СД), Кристина Димитрова(СД) 
и Димитрина  Димитрова (СД).
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На живописната поля-
на до Соколски манастир 
„Успение Богородично” 
край Габрово и тази годи-
на ТУ-Габрово организира 
пролетен спортен празник 
за студенти и преподава-
тели. Освен да се поразхо-
дят и обменят мисли извън 
академичната среда в Уни-
верситета, голяма част от 
тях взеха участие в спорт-
ни състезания. 
На поляната най-напред 
бе издигнат националният 
трикольор. После ректорът 
проф. дтн инж. Р. Илари-
онов откри празника, като 
поздрави присъстващите 
и им пожела успех в спорт-
ните състезания, в които 
активно се включиха сту-
денти и преподаватели. С 
много емоции за публиката 
и за участниците се про-
ведоха футболна среща, 
волейболен мач, лекоатле-
тически крос, дърпане на 
въже и наказателни удари 
в баскетболен кош.

Учим и спортуваме активно
Традиционен спортен празник на ТУ-Габрово


