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 С амбициозната цел включване на ТУ 
– София в образователно и изследовател-
ско сътрудничество с университети от 
Иран, Н.Пр. Сейд Мохаммад Джават Ра-
сули, посланик на Ислямската републи-
ка, се срещна и разговаря с ръководство-
то на университета по своя инициатива.

Той изрази дълбокото си уважение 
към мисията на университетите и хората 
на науката, защото те са мост към успе-
хите на всяка нация. Според посланика 
„политиците са преходни, остават само 
учените и техните постижения за напре-
дъка на човечеството“. България и Иран 
са вековни държави и близки народи с 

дълбоки цивили-
зационни корени, 
обичаи и култури, 
което е предпостав-
ка за по-интензивни 
контакти.

Ректорът проф. 
чл.-кор. Георги Ми-
хов представи обла-
стите и възможност-
ите на университета 
за образователен обмен и общи изследо-
вателски проекти.

Посланик  Расули подчерта, че посол-
ството в София ще съдейства активно, 

„върху здравата основа на ценностите на 
образованието и науката“, за създаване и 
развитие на академични връзки от взаи-
мен интерес.

Работна визита  на иранския посланик

В резултат на проявен интерес от 
страна на японското правителство 

към огромния потенциал на България в 
областта на информационните и кому-
никационни технологии, представите-

ли на Посолството на Япо-
ния в България -  г-н Ясуюки 
Ебата, съветник, и  г-жа Хи-
рое Такахаши,  секретар - 
посетиха ТУ. Интересът им 
бе свързан с развиването 
на научноизследователско и 
академично сътрудничест-
во между японския бизнес 
и правителство с Техниче-
ския университет, като ин-
ституция подготвяща едни 
от най-добрите специалисти 
в България.

В разговор със зам.-рек-
тора по научна и приложна дейност 
проф. д. н. Иван Кралов и директора на 
дирекция „Международен обмен и ин-
теграция“ проф. д. н. инж. Иван Ячев, 
съветник Ебата представи компания 

Murata Electronics като една от възмож-
ностите за сътрудничество между ТУ 
– София и японския бизнес. Практика 
на компанията е да организира състеза-
ния за креативност в различни образо-
вателни, обществени и бизнес институ-
ции. Последното е било в университет в 
Израел. Целта на състезанието е, използ-
вайки продуктите на компанията (сензо-
ри, RF модули, програмируеми платки, 
контролери и др.), които се предоставят 
безвъзмездно, да се създаде нов продукт 
или приложение  в някоя от областите на 
Интернет на нещата. Победителят полу-
чава възможността да посети централа-
та на Murata Technologies в Киото и да се 
срещне с ръководителите й. След органи-
зиране на състезанието се очаква бъдещо 
сътрудничество с компанията за реали-
зиране на съвместни проекти.

Реализираме съвместни проекти с японски фирми

 Студентът Стоян Маджиров от Фа-
култета по телекомуникации, специал-
ност Телекомуникации, вече е 4-ти курс. 
Завършил е СУ "Васил Левски" в град 
Карлово, откъдето е родом. Избира ТУ, 
защото иска да учи за инженер, а ТУ –
София, според него, е най-добрият избор 
за бъдещи инженери. За отличието спо-
деля: „Това постижение означава много 
за мен, защото показва, че годините труд 
в университета се отплащат и един сту-
дент, който обръща сериозно внимание 
на обучението си, може да бъде оценен. 
Ръководната ми мисъл е винаги да давам 
най-доброто от себе си във всичко, с кое-
то се захвана. Това, което ми дава уни-
верситетът са много добрите възмож-
ности и среда да се обучавам в областта, 

която харесвам - телекомуникациите. 
Хората, които ме вдъхновяват, са мои-
те колеги, които също се стараят да да-
дат най-доброто от себе си в универси-
тета, а и извън него“. Стоян съвсем не е 
само „зубър“, въпреки че споделя голя-
мото си желание да се учи, да създава и 
да допринася с всичко, което умее и знае. 
Негово хоби основно са спортът и музи-
ката. Той е част от музикална рок група, 
с която миналата година издават дебют-
ния си албум и имат множество участия 
из страната. 

Стипендията на Ректора на ТУ - София 
е в размер на 1000 лева и е част от кампа-
нията “Ако си дал, не си живял напраз-
но...”, която Център „Кариера и възпита-
ници (алумни)“ инициира чрез своите 

дейности за втора поредна година, с на-
мерението това да се превърне в тради-
ция. В кампанията се включва всяка спо-
делена идея, подкрепа - финансова или 
материална - за един по-добре устроен и 
успешно функциониращ университет. 

Моето желание е да уча, да създавам и да допринасям 
с всичко, което умея и зная

Стоян Маджиров спечелили „Стипендия на Ректора на ТУ - София“ за учебната 2018-2019 г.
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Общото събрание на Техническия 
университет избра (30. 10. 2019)  с 

247 гласа „ЗА“ проф. д.н. инж. Иван Кра-
лов за ректор през новия мандатен пе-
риод (декември 2019 г. - ноември 2023 г.). 
Досега той беше зам.-ректор по научна и 
приложна дейност.

Професионалната биография на проф. 
Иван Кралов е изцяло свързана с техни-
ческата Алма Матер. Той е възпитаник на 
ТУ - машинен инженер, завършил е спе-
циалност „Технология на машинострое-
нето и металорежещи машини" през 1994 
г. Постъпва в университета през септем-
ври 1999 г. Защитил е дисертация („док-
тор“) през 1999 г. в научно направление 
„Динамика, якост и надеждност на ма-
шините“ и дисертация („доктор на нау-

ките“) през 2019 г. в научно направление 
„Приложна механика“. 

От септември 1999 г. до декември 2005 
г. заема академичните длъжности асис-
тент, ст. асистент и гл. асистент в катедра 
„Механика“. От януари 2006 г. е избран 
за доцент, а от май 2014 г. за професор в 
същата катедра.

Заемал е и следните административ-
ни длъжности: ръководител на лабора-
тория  “Вибрации и акустичен шум“; от 
февруари 2008 г. до март 2011 г. е зам.-ръ-
ководител на Научноизследователския 
сектор, а от април 2011 г. до ноември 2019  
е зам.-ректор по научна и приложна дей-
ност на университета.

Автор и съавтор на повече от 130 на-
учни публикации, патенти и полезни 
модели.

Председател на секция „Технически 
науки“ и зам.-председател на Съюза на 
учените в България. Председател и член 
на организационните и научни комитети 
на няколко национални и международни 
конференции.

В своята мандатна програма (вж. в. 
НТА, брой 6, октомври 2019) като Ос-
новни принципи проф. Кралов поставя: 

„Законност, равнопоставеност, профе-
сионализъм, информираност, академич-
на етика, екипност, принос към ТУ – Со-
фия“, а като Стратегическа цел определя: 
„Превръщане на Техническия универ-
ситет - София от утвърден национален 
лидер в техническото образование и на-
учните изследвания в разпознаваем и 
конкурентен европейски образователен 
и изследователски център и включване-
то му в европейска мрежа от университе-
ти“, за което му пожелаваме успех!

Уважаеми читатели, очаквайте интер-
вю с проф. Иван Кралов в следващия 
брой на университетското издание.

Иван Ташев завършва предсрочно ви-
сшето си образование през февруари 1984 
г. във ВМЕИ - София, специалност „Елек-
тронна техника” с успех отличен (6,00) и 
Златен медал като първенец на випуска. 
През 1991 г. защитава дисертация на тема 
„Системи за лазерна локация на изкустве-
ни спътници на Земята – програмно-алго-
ритмични аспекти“ и получава научна сте-
пен „доктор”. Бил е многократно на кратки 
специализации в университети в Запад-
на Европа по тематика на дистанцион-
ното обучение и управление на висшето 

образование. 
Кариера
Веднага след завършването си инж. Иван 

Ташев започва работа в катедра „Електрон-
на техника”, първоначално като инженер-
конструктор, а от декември 1984 г. е научен 
сътрудник в Отрасловата научноизследо-
вателска лаборатория по приложение на 
електронни програмируеми устройства с 
микропроцесори в електрониката и маши-
ностроенето. През януари 1988 г. с конкурс 
заема длъжността ст. асистент, а през 1991 г. 
е избран за гл. асистент към катедрата.  

През февруари 1998 г. с конкурс се премест-
ва в САЩ и започва работа в Microsoft. От 
2001 г. е в научноизследователския сектор 
на компанията Microsoft Research, където 
в момента е на длъжност Partner Software 
Architect и ръководи научноизследовател-
ската група по Аудио и Акустика.   

Образователна дейност
Основните области на преподавателска-

та дейност на д-р Ташев са електронни схе-
ми и устройства за управление и събира-
не на данни с микропроцесори, системно 

Почетен професор на ТУ
Д-р инж. Иван Ташев, Microsoft Research (САЩ), е новият
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Проф. д.н. Иван Кралов е новоизбраният ректор

 На официална церемония (16.09.2019) 
пред колеги, приятели, съмишленици и 
студенти ректорът проф. Георги Михов 
удостои д-р инж. Иван Ташев, Microsoft 
Research (САЩ), със званието „Почетен 
професор на Техническия университет 
– София”. От 2012 г. д-р Ташев е асоции-
ран професор към Факултета по електро и 
компютърно инженерство на Университе-
та „Вашингтон“ в гр. Сиатъл, САЩ. За пе-
риода 2003-2019 г. той е бил научен ръково-
дител на летните проекти на 22 докторанти 
на стаж в Microsoft Research. Най-новият 
почетен професор на ТУ  е вписан като из-
обретател в над 50 заявки за патент в САЩ, 

от които на 47 вече са издадени 
патенти. Много от тези патенти са 
издадени и в Европейския съюз, и 
в страни от Азия. 

Технологиите и алгоритмите, 
създадени от Иван Ташев, са вне-
дрени в множество продукти на 
Microsoft: Windows, RoundTable, 
Windows Embedded for Automotive 
7.0. Той е аудио архитект на устройството 
Kinect за игровата платформа на Microsoft 
Xbox и аудио архитект на очилата за доба-
вена реалност HoloLens, където ръководе-
ната от него група създава алгоритмите за 
всичките четири подсистеми за обработка 

на звук.
Пред аудиторията Почетният професор 

изнесе лекция на тема: “Тенденции и нови 
технологии за общуване между човека и 
компютъра”.
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Онлайн  платформата Smart Job Hub

Почетен професор на ТУ

На 01. септември 2018 г. 
стартира ERASMUS+ 

Project N 2018-1-BG-01-KA 
203-048023 - „pArtneRship foR 
AddressiNG mEgatrends in 
ICT (ARRANGE-ICT), с ръ-
ководител проф. д.н. Валери 
Младенов.  Координатор на 
проекта е Техническият уни-
верситет – София, а партньо-
ри са  University of Western 
Macedonia, Greece, Alexander 
Innovation Zone S.A., Greece, 
South-East European Research 
Centre, Greece, University 
of Cyprus, Cyprus, Startup 
(Cyprus) Ltd,  Cyprus, 
University of Library Studies 
and Information Technologies, 
Bulgaria.

Проектът има за цел да обе-
дини заедно висшите учили-
ща, предприемачеството и 
промишлеността, за да се по-
виши качеството на знани-
ята и уменията на студенти-
те,  да се осигурят новаторски 
решения за несъответствие-
то на уменията, както и да се 
насърчат устойчивите биз-
нес възможности между уни-
верситетите и пазара на тру-
да. За постигане на тези цели, 
като основен инструмент за 
дипломирани специалисти, 
работодатели и академични 
среди, бе разработена онлайн  
платформата Smart Job Hub - 
(smartjobhub.arrange-ict.eu).

Една от функциите на плат-
формата е идентифициране-
то на пропуски в уменията 
между работни места, дип-
ломирани специалисти и об-

разователни програми. Ра-
ботодателят търси предимно 
служители и образователни 
програми с висшисти, които 

притежават умения, отгова-
рящи на изискванията на сво-
бодните работни места.  За-
вършилите търсят работни 
места, които отговарят на тех-
ните умения и образовател-
ни програми и същевременно 
покриват търсените от рабо-
тодателите умения. Те могат 
да създават автобиографии и 
имат възможности да канди-
датстват за различни работни 
позиции. Потребителят може 
алтернативно да се регистри-
ра чрез своя акаунт в LinkedIn 
или Facebook и да разглежда 
последните публикувани ра-
ботни места, да търси работ-
ни места, които отговарят на 
определени критерии. 

Академичните среди раз-
глеждат нуждите на пазара 
и проектират образовател-
ни програми, способни да по-
крият разликата в уменията. 
Те  имат възможност да създа-
ват нови или променят учеб-

ните програми съобразно 
търсенето.

Ролите на платформата по-
казват различните разреше-
ния и привилегии, които все-
ки потребител има, влизайки 
в нея, отговарящи на негови-
те нужди. Всяка роля взаимо-
действа по различен начин с 
наличните обекти: завърши-
лите търсят работа и образо-
вателни програми, създават 
автобиографии и кандидат-
стват за работа. Работодате-
лите създават фирми и отде-
ли на компании, публикуват 
налични работни места, тър-
сят кандидати и образовател-
ни програми, които отговарят 

на техните нужди. 
Едно от основните въз-

действия на проекта досега 
е върху институциите за ВО.  
Разработването и реформи-
рането на основните учебни 
програми ще доведе до нама-
ляване  на кризата в уменията. 
Тенденциите в информацион-

ните технологии и необходи-
мите умения, произтичащи 
от пазара, са записани в Smart 
Job Hub. Това позволява да се 
откроят пропуските в умения-
та, а участващите ВУ да запо-
чнат модернизиране и адап-
тиране на нови програми и 
курсове, които да бъдат син-
хронизирани с изискванията 
на пазара на информационни-
те технологии. По този начин 
във всички участващи висши 
институции се създава про-
фесионална среда на основа-
та на добри практики и нови 
методи на преподаване. Пред-
ложени са нови възможнос-
ти за сътрудничество между 
академичните и индустриал-
ните партньори, което от своя 
страна допринася за интер-
национализацията на висши-
те училища. Предстои да бъ-
дат поканени специализирани 
обучители и персонал от про-
мишлеността, като универси-
тети ще бъдат отворени за вза-
имодействие с бизнеса, което 
засилва предизвикателството 
на заетостта в образованието.

Smart Job Hub има сил-
но въздействие както върху 
студентите, така  и върху за-
вършилите, търсещи работа. 
Студентите  получават про-
фесионални съвети, подкрепа 
и опит. Имат възможност за 
специализации, които им да-

Професионална среда на основата на добри 
практики и нови методи на преподаване

• Ние имаме за цел  да  повишим качеството, знанията 
и уменията на студентите, да обогатим образовател-
ните програми и да помогнем на компаниите да наме-
рят подходящи кандидати.

 продължава на стр. 7
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Тази година Техническият уни-
верситет беше официален дома-

кин (26-28 септември) на 9-та Балканска 
конференция по информатика (Balkan 
Conference in Informatics BCI’2019), орга-
низирана от Факултета по компютърни 
системи и технологии. 

Провеждането на Балканска конфе-
ренция по информатика стартира през 
2003 г. в Солун, Гърция. Традицията за 
провеждане на конференцията на всеки 
две години в различна държава от Бал-
канския полуостров я превръща във ва-
жна серия от конференции в областта на 
информатиката, компютърните и софту-
ерните науки, която подпомага изгражда-
нето на общност от учени от балкански-
те страни и насърчава взаимодействието 
и сътрудничеството между тях. 

Деветото издание продължи традици-
ята на конференциите на БКИ в серия-
та: BCI’2017, Скопие, Северна Македония, 
BCI’2015, Крайова, Румъния, BCI’2013, Со-
лун, Гърция, BCI’2012, Нови Сад, Сърбия, 
BCI’2009, Солун, Гърция, BCI’2007, Со-
фия, BCI’2005, Охрид, Северна Македо-
ния и BCI’2003, Солун, Гърция.

В София взеха участие учени от 15 дър-
жави (Австралия, Албания, Ангола, Бъл-
гария, Великобритания, Гърция, Нор-
вегия, Португалия, Румъния, Северна 
Македония, Словакия, Сърбия, САЩ, Ун-
гария, Франция), които представиха об-
що 53 доклада.

Генерални председатели на конферен-
цията бяха проф. Георг Елефтеракис от 
Международния факултет CITY College 
на Университета в Шефилд в Солун, Гър-
ция и проф. Милена Лазарова от ФКСТ, 

ТУ - София, а предсе-
датели на програмния 
комитет - доц. Адели-
на Алексиева-Петрова 
и доц. Антония Ташева,  
ФКСТ. 

На откриването в 
Библиотечно-информа-
ционния център при-
състваха проф. Огнян 
Наков, съветник на ми-
нистъра на образова-
нието и науката, проф. 
Любомир Димитров, 
зам.-ректор на ТУ, проф. 
Янис Манолопулос, Со-
лунски университет „Аристотел“, Гър-
ция, председател на управителния ко-
митет на Балканската конференция по 
информатика, Иван Михайлов, управи-
тел на Visteon Electronics България, Ан-
туан Ангелов, продуктов мениджър на 
Контракс, членовете на управителния 
комитет: проф. Бетим Чичо от Универ-
ситета Епока, Албания, проф. Миря-
на Иванович и проф. Зоран Будимач от 
Университета на Нови Сад, Сърбия, как-
то и всички участници в конференция-
та, а също и преподаватели, докторанти и 
студенти от академичната общност на ТУ. 

Акцент във форума бяха пленарните 
доклади на изявените учени проф. Лефте-
рис Анджелис от Солунския университет 
„Аристотел“, Гърция и проф. Петя Геор-
гиева от Университета в Авейро, Порту-
галия. Проф. Лефтерис Анджелис запозна 
аудиторията с дългогодишните изследва-
ния на ръководената от него научна група 
STAINS в департамента по информатика 
на тема „Статистически анализ в изслед-
ването на човешкия фактор в областта 
на софтуерното инженерство“. С пленар-
ния си доклад „Дълбоко обучение в мо-
зъчно-компютърните интерфейси“ проф. 
Петя Георгиева представи съвременно-
то състояние, пре-
дизвикателствата и 
научните изследва-
ния в тази област 
на научната група, 
която тя ръково-
ди в лабораторията 
за машинно обуче-
ние, интелигентна 
роботика и систе-
ми, към катедра-
та по електроника, 
телекомуникации 
и информатика на 
Института по елек-
троника и инфор-

матика в Авейро.
Програмата включваше и три науч-

ни семинара: Семинар за Технологич-
но подпомагано обучение (Workshop on 
Technology Enhanced Learning, WoTEL 
2019); Семинар за Информационна си-
гурност (First Workshop on Information 
Security 2019, в рамките на Национална-
та научна програма „Информационни и 
комуникационни технологии за единен 
цифров пазар в науката, образованието 
и сигурността“, ИКТвНОС) и Семинар за 
Ителигентни и устойчиви градове (UNITe 
2019 Workshop „Smart and Sustainable 
Cities“ по проект BG05M2OP001-1.001-
0004-C01 Център за върхови постиже-
ния „Университети за Наука, Инфор-
матика и Технологии в Е-обществото“, 
CoE-UNITe).

Организирането и провеждането на 
конференцията беше подпомогнато и от 
нейните спонсори: VMware България (ге-
нерален спонсор), Вистеон Електроникс 
България и Контракс АД (златни спосно-
ри), SAP Labs България (сребърен спон-
сор) и от НИС при ТУ - София.

Следващото юбилейно десето издание 
на Балканската конференция по инфор-
матика ще се проведе през 2021 г. в град 
Будва, Черна гора.

Balkan Conference in Informatics BCI’ 2019

Общност на учени от балканските страни
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Отличие от Международна студентска олимпиада по разработване на технология 
за горещо обемно щамповане 2019

За постигнати отлични резултати на 
Международната студентска олим-

пиада  по разработване на технология за 
горещо обемно щамповане, провела се ап-
рил 2019 Академичният съвет награди сту-
дента Горан Цветанов и неговия ментор гл. 
ас. д-р. Валентин Мишев, МТФ с Почетна 

грамота на ТУ. 
Университетът ни участва в 

Олимпиадата със свой екип още 
от самото начало през 2016 г. В нея 
се състезават само студенти по ма-
шинно инженерство трети и чет-
върти курс, с познания свързани 
със симулиране на процеси при 
горещо обемно щамповане с по-
мощта на софтуерния продукт 
QForm. Изискват се познания и по 
софтуерните продукти AutoCAD, 
SolidWork, SolidEdge и QForm. 
Софтуерът QForm е закупен от Ма-
шинно-технологичния факултет 
(МТФ) и се използва за обучение на 
студенти 2. и 3. курс, специалност 
Дигитални индустриални техно-
логии и Компютърно проектиране 
и технологии в машиностроенето. 
Специално за надпреварата фир-
мата предоставя пълен лиценз на 
най-новата си версия за 3 месеца, 
в които влиза и срокът за провеж-
дането на самата олимпиада. Целта 
е да се повишат знанията и умени-

ята на завършващите млади инженери  в 
областта на проектиране на технологии в 
пластичната деформация и най-вече из-
ползването на симулации във виртуална 
среда, с цел оптимизиране на самата тех-
нология. Софтуерът Qform  се развива не-
прекъснато с увеличаване на все повече 

технологии за пластична деформация.
Самото състезание се провежда в рам-

ките на университета в предварително 
уточнен ден, пояснява гл. ас. д-р. Вален-
тин Мишев: “Заданията се изпращат от 
организаторите по пощата и се раздават 
на участниците сутринта, те имат на раз-
положение  6 часа, за да изготвят Доклад, 
съдържащ технологията за производство 
на зададения детайл,  Технологична карта 
на изделието и  файл от Qform съдържащ 
симулацията на избраната технология за 
производство. Всяка година изисквани-
ята са все по-високи, а участниците - все 
повече. Миналата година нашите студен-
ти не успяха да изпълнят всички критерии 
(износването на инструмента) и бяхме ди-
сквалифицирани от крайното класиране, 
което само ни амбицира. През 2019 г. има-
хме 5-ма кандидати за участие и ни разре-
шиха и 5-мата да участват, а ние трябваше 
да изберем 3-мата най-добри“.   Заданието 
към студентите, участници в Олимпиадата 
по разработване на технология за горещо 
обемно щамповане, включва: чертеж на 
ососиметричен детайл,  броя детайли не-
обходими за една година, часовете и дни-
те от седмица, в който може да се използва 
заводът, възможност за избор от две по-
точни линии с различно оборудване (чу-
кове и винтови преси) и възможните стан-
дартни диаметри на заготовките. 

За подготовката и обучението на сту-
дентите, както и Комисията за 
провеждане на състезанието 
отговорността бе на доц. д-р Ва-
лентин Камбуров, ръководител 
катедра МТМ, гл. ас. д-р Вален-
тин Мишев и инж. Атанас Йор-
данов, представител на фирма 
SpaceCAD, разпространител на 
QForm в България.

Оценяването на първия етап 
се извършва на локално ни-
во (Комисията за провеждане), 
след което всички най-добри 
работи (като кодове, без имена) 
от всички държави се изпра-
щат на членовете от Комисията 
за крайно оценяване. Всеки от 
тях класира 3-те най-добри за-
дания, общата оценка се суми-
ра от точките - за първо място 
10 точки, за второ - 8 и за трето - 
6 . За всеки един от 3-мата учас-
тници (локално ниво) има на-
града и сертификат за участие. 
За първите трима в общото кла-
сиране има специални грамоти 
и награди.

Реални знания – реални постижения

Постижението на нашия участ-
ник, вече четвъртокурсник Горан 
Цветанов - Второ място, е забеле-
жителен успех за него и университе-
та, защото бе завоювано в годината, 
когато конкуренцията в състезани-
ето беше най-голяма - 139 студенти 
от 40 университета по целия свят.

За себе си Горан споделя, че е със-
тезателен тип. Обича да побеждава 
и дава всичко от себе си, за да успее. 
„Научих, че винаги има какво да подо-
бриш в себе си и своето представяне. 
Сега съм се посветил на моята рабо-
та и кариерното ми развитие като 
конструктор на инструментална 
екипировка, но не забравям и обучението си. Подготовката за олимпиадата премина с дос-
та усърдна работа не само тук, но и вкъщи, през всяка свободна минута. Предизвикател-
ство определено беше малкото време, за което трябваше да приключим с проектирането 
и симулирането на една цяла технология за горещо обемно щамповане. 

По време на изпълнението стъпките се случват бързо, имаше нови неща, различни от 
миналите години, но с помощта на моите ръководители се справих. Времето накрая ни 
притисна и за кратко трябваше да се справим с много задачи, което  може би ми коства 
първото място. Надявам се догодина на пълна победа“.
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ват достъп до повече възможност за на-
емане на работа. 

Проектът въздейства и върху индус-
триалните, и върху пазарните участни-
ци. Те имат възможност да наемат нови-
те завършили студенти, които са добре 
подготвени за предизвикателствата на 
новата работа и притежават високо-
технологични умения. Внедряването 
на Smart Job Hub води до намаляване 
на времето за наемане на персонал и до 

намаляване периода на обучение, което 
пък от своя страна довежда до повиша-
ване на производителността.

Силно влияние проектът има  върху 
обществото,  като от една страна пред-
лага по-добри възможности за работа 
на завършилите и свежда риска от без-
работица, по-ниски заплати и по-лоши 
дългосрочни перспективи, а от друга, се 
създават по-тесни връзки между бизне-
са и академичната общност на местно, 
регионално и национално равнище.

Двадесетгодишнината от 
Болонския процес бе отбеля-
зана (25.06. - 27.06.2019) с праз-
нични чествания. По този 
повод Италианската нацио-
нална агенция INDIRE и ис-
панската национална аген-
ция SEPIE, Университетът в 
Болоня (Alma Mater Studiorum 
- Università di Bologna), ита-
лианското Министерство 
на образованието, универси-
тети и научните изследва-
ния, съвместно и под патро-
нажа на Обсерваторията 
Magna Charta Universitatum и 
Европейската асоциация на 
университетите (EUA) ор-
ганизираха международен се-
минар на тема „Насърчаване 
на въздействието на проек-
тите за сътрудничество по 
програма „Еразъм+“ и взаим-
но обогатяване на социална-
та интеграция и гражданска 
ангажираност“. 

Семинарът беше предше-
стван от конференция, пос-
ветена на  годишнината от 
Болонската декларация. За 
участник от България Цен-
търът за развитие на чо-
вешките ресурси, (Национал-
ната агенция на България за 

програма "Еразъм+")  избра 
ТУ - София и неговия проект 
„Партньорство за оценка на 
тенденциите за развитие в 
областта на информационни-
те и комуникационни техно-
логии (ИКТ)” или  (pArtneRship 
foR AddressiNG mEgatrends in 
ICT – ARRANGE-ICT) Пред-
ставител като експерт по 
проекта на ТУ бе колегата 
инж. Венцеслав Маноев. Ето 
неговия развълнуван разказ.

На 26 юни ни посреща 931-го-
дишният университет с всеоп-
рощаващото име „Alma Mater 

Studiorum/Майка-Хранител-
ница на ученето“, известен още 
с даденото му по-късно от се-
гашните чиновници казионно 

име „Болонски Университет“ - 
най-старият съществуващ уни-
верситет в Европа. В известен 
смисъл се приема за Майка-Хра-
нителница  на всички съвремен-

ни европейски университети. 
Той е водещ във всички све-
товни университетски мрежи и 
класации – Europaeum и Утре-
хтска мрежа и др. Алма матер 
на няколко папи и едни от най-
известните италиански и све-
товни учени. Сред известните 
възпитаници на първия средно-
вековен и оцелял център на ака-
демизма в Европа са иконите в 
областта на науката, изкуство-
то, религията и политиката  ка-
то Вилхелм Тирски, Данте Али-
гиери, папа Сикст IV, Николай 
Коперник, Романо Проди, Ум-
берто Еко и други. 

Семинарът се проведе в за-
лата на Академичният Съвет, 
където от всяко ъгълче струи 
история и академизъм. Върху 
подовите плочките в коридора 
със сведени глави прочетохме 
издълбаните имена на погреба-
ните тук преподаватели. При-
ветствия поднесоха Франческо 
Убертини -  Великолепният рек-
тор на Alma Mater Studiorum и  
ректор Алесандра Скаглярини 
- заместник по международни-
те отношения.

В деловата си част Семина-
рът се ръководеше от Клаудия 
Шнайдер, Германия, професио-
налист с изключителен опит в 
областта, рецензент на всич-
ки доклади. Представени бяха 
проектите на Германия от Яна 
Нау, Белгия от Катрин Морел, 
Хърватия от Нинослав Скука-
нец Шмит, Словакия от Елжбе-
та Грегорова, Чехия от Ярмила 
Цимерманова, Италия от ар-
тистичния и убедителен Але-
сио Кавичи и накрая България. 
Резултатите от дискусиите бяха 
онагледени от художник- про-
токолчика на Ректора в пик-
тограми, традиция от векове 
включително и за всички прото-
коли на Академичния съвет, ар-
хивирани в огромна и достъпна 
за всички папка. 

20 години общо европейско пространство за ВО

Болоня - град университет

продължение от стр. 5
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С  богата  програма  катедра „Иконо-
мика, индустриален инженеринг и 

мениджмънт“, СФ отбеляза (23-25 октом-
ври 2019)  тържествено 50 години от създа-
ването си. Честването показа не само уме-
нието и креативността на организаторите 
да създават празник, но и нещо много по-
вече, показа влиянието в обществото на 
една-единствена катедра.

За юбилея официални гости бяха: рек-
торът на ТУ чл.-кор. проф. д.н. Георги Ми-
хов, зам.-ректорите проф. д-р инж. Лю-
бомир Димитров и проф. д.н. инж. Иван 
Кралов, главният секретар маг. инж. Ва-
лентин Димитров, Марияна Николова, 
зам. министър-председател по икономи-
ческата и демографската политика, Вален-
тина Танева, съветник на Президента на 
Република България по въпросите на об-

разованието, науката и иновациите, Пе-
тър Николов, зам.-министър на образо-
ванието и науката, проф. д-р инж. Огнян 
Наков, съветник на министъра на образо-
ванието и науката, възпитаниците Мано-
ела Георгиева, началник на политическия 
кабинет на зам. министър-председателя 
по икономическата и демографската по-
литика и Кирил Домусчиев, член на Съве-
та на настоятелите на ТУ и председател на 
Конфедерацията на работодателите и ин-
дустриалците в България, Йоанна Алекси-
ева, Държавна агенция по електронно уп-
равление, представители на партньорски 
фирми и сродни катедри от страната, об-
ществени организации.

Проф. Огнян Андреев откри чества-
нето с кратко припомняне на историята 
на катедрата от нейното създаване до на-
ши дни. Ректорът чл.-кор. проф. д.н. Ге-
орги Михов поздрави преподавателите и 
студентите с юбилея, като подчерта, че то-
ва е една от най-успешните и перспектив-
ни катедри в университета. Последваха и 
поздравления на Марияна Николова и Ва-
лентина Танева, която прочете и поздрави-
телен адрес от името на Президента на Ре-
публика България Румен Радев и връчи от 
негово име плакет „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ с пожелания към всички бивши, на-
стоящи и бъдещи възпитаници на кате-

драта за нови успехи и удовлетвореност от 
постигането на отлични резултати. 

От името на министъра на образова-
нието и науката Красимир Вълчев юбиля-
рите бяха поздравени от Петър Николов. 
Кирил Домусчиев заяви, че е горд да бъ-
де възпитаник на катедрата и Стопанския 
факултет на ТУ, в която е усвоил нужните 
знания и умения, които са му полезни в уп-
равленската практика.

Ректорът връчи плакети и грамоти „Из-
явен Алумни на катедра ИИИМ“ на Ва-
лентина Танева, Кирил Домусчиев, Мано-
ела Георгиева, Мирослав Петров и Нина 
Жекова.

Пожелания за бъдещи успехи поднесо-
ха и представители на фирми от различ-
ни браншове на икономиката и сродни фа-
култети и катедри от други университети. 
От страна на бизнеса приветствия към ка-

Успешна, модерна и перспективна 
50-години катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“

Eстествена  симбиоза  между бизнеса и образованието

Човешките  ресурси  трябва  
да  бъдат  основен  приоритет  
на държавата. Ако има про-
блем, в който може да се спъ-
не българската индустрия и 
респективно икономиката, то-
ва е липсата не само на добри 
специалисти, но и на специа-
листи изобщо. Добре че от ня-

колко години бизнесът вече го-
вори открито, на висок глас и с 
тревога за недостига на инже-
нерно-технически кадри на па-
зара на труда. Ето защо фору-
мът „Дни на кариерата“ в ТУ 
се превърна в естествена сим-
биоза между бизнеса и обра-
зованието, която се случва на 

територията на университета 
вече 14-та година. И не само за 
студентите, за всички е важно 
бизнесът да бъде там, където 
те се образоват. Важно е не са-
мо за подобряване на качество-
то на образованието и неговото 
практическо  ориентиране, но и 
защото поставя младия човек в 
центъра на събитието.

Работодатели от 142 фирми 
представиха (15-ти и 16-ти ок-
томври) своите дей-
ности, предложиха 
стажантски позиции, 
работни места и сти-
пендиантски програ-
ми на най-голямото 
университетско съби-
тие в страната, в рам-
ките на което биз-
несът в България се 
запознава отблизо 

със своите бъдещи служители. 
В него по традиция се включ-
ват представители от различни 
бизнес сектори в професионал-
ните направления, по които се 
обучават студентите в ТУ, Фи-
лиала в Пловдив и във „Фа-
култет и Колеж“ – Сливен, но и 
банки, големи търговски вери-
ги, DAAD, програмата “Заедно 
в час”, Европейското патентно 
ведомство, медийни партньори 
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Успешна, модерна и перспективна 
тедрата поднесоха: Ваня Богомилова, 
директор човешки ресурси „Бълге-
риън Онлайн Рисърч“, Деница Бори-
сова, ръково¬ди¬тел отдел "Човешки 
ресурси и правен" във „Фесто Про-
изводство“ ЕООД, Светлин Нико-
лев, собственик и изпълнителен ди-
ректор на „Ролпласт“ АД, Мирослав 
Петров, бивш член на Управителния 
съвет на Виваком и главен директор 
продажби, понастоящем изпълните-
лен директор на технологична компания 
„LeadVision“, Нина Жекова, мениджър 
Правителствени организации във Вива-
ком, Силвия Владова, изпълнителен ди-
ректор на „Монтана Хидрауликс“ ООД, 
Драгомир Зарев, собственик на КК „За-
рев, Георгиев и партньори“ ООД, Кон-
стантин Рангелов, съосновател на „Дро-
намикс“ ООД.

Честването продължи с дискусия на 
тема „Бъдещето на катедра „Икономи-
ка, индустриален инженеринг и менидж-
мънт“ през погледа на бизнеса, държа-
вата, академичния състав, студентите и 
докторантите“.

Инициативите, съпътстващи чества-
нето, продължиха и на 24-ти октомври с 
презентации от представители на бизнеса 
и провеждане на състезания между сту-
денти от отделните специалности на Сто-

панския факултет по зададени казуси от 
практиката на изброените бизнес органи-
зации. В състезанията се включиха осем 
отбора с 32-ма мотивирани студенти, кои-
то се представиха отлично и бяха награде-
ни от представителите на компаниите за 
добре свършената работа. 

Програмата продължи с презентации 
на споменатите компании партньори, 
които се фокусираха върху новите тен-
денции и проблеми от областта на ме-
ниджмънта, засягащи бъдещото развитие 
на студентите на факултета.

Катедра „Икономика, индустриален 
инженеринг и мениджмънт“ се гордее с 
представянето на студентите си и след 
много разговори и срещи с тях вече тече 
подготовката за следващите инициативи 
и добри практики, които всички заедно 
ще осъществим и споделим. Ентусиазмът 
е заразителен, затова и в бъдещите начи-

нания ще се включат всички партньори 
на катедрата от държавната администра-
ция и бизнеса. 

Благодарим на всички, които бяха съп-
ричастни на празника и  подкрепиха чест-
ването на 50-годишния юбилей на катедра 
„Икономика, индустриален инженеринг 
и мениджмънт“!

Проф. д-р инж. Огнян Андреев, 
ръководител на кат. ИИИМ

Eстествена  симбиоза  между бизнеса и образованието
и др. организации. Тези 142-ма 
участници директорът на цен-
търа "Кариера и възпитаници 
(алумни)" Силвия Янева-Сто-
янова, основен организатор, 
определи като „здраво пози-
ционирани, лидери в дейност-
та си, иновативни, социално 
отговорни компании, готови 
за среща със студентите ни, 
готови да обменят идеи и оп-
ит с преподаватели от универ-
ситета. Целта е да са конкурен-
тоспособни както у нас, така и 

в цяла Европа“.
В обръщението си към при-

състващите ректорът чл.-кор. 
проф. д.н. Георги Михов, дома-
кин на този най-мащабна сре-
ща на образованието и бизне-
са в български университет, 
каза: „Благодаря на всички, 
които се отзоваха на общия 
призив да помогнем на бъде-
щите инженери и специали-
сти на България да намерят ве-
рния и успешен път на своето 
професионално развитие. Все 

по-важно е учебни-
ят процес да сверява 
часовника си с бурно-
то развитие на техно-
логиите, техниката и 
конкуренцията. На-
ша задача е да обучим 
студентите по про-
грами и по специал-

ности, които да отговарят на 
днешните огромни предизви-
кателства в областта на дина-
мично развиващите се секто-
ри на индустрията. Дори ние, 
преподавателите от ТУ, всеки-
дневно следим за ярките по-
стижения на днешните учени 
и наши възпитаници, някои 
от които са топ мениджъри на 
големи световни корпорации“. 
На студентите той пожела: 
„един ден Вие да сте в ролята 

на работодатели, да предлага-
те работни места и да търси-
те специалисти от своя уни-
верситет. Така ще задържим и 
Вас, и бъдещите поколения в 
нашата страна, която има ог-
ромна нужда от способни мла-
ди хора, готови да се посветят 
на изграждането на високо-
технологична и просперираща 
България“.

За високата оценката, зна-

 продължава на стр. 15
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По отношение на равнопоставеността 
на половете, страната ни се намира в отно-
сително добра позиция. В определени сег-
менти жените имат дори лидерски пози-
ции – в науката и в образователния процес. 
По отношение на обучението в инженер-
но-техническите специалности и участие-
то в ръководството на технологични бизнес 
структури – данните показват изоставане. 
Ако се вземе пред вид ниският общ инте-
рес към образование в сектора у нас – 15%, 
според данните на Евростат (2014 г.), и об-
що 39% жени на управленски постове (дан-
ни на НСИ за 2017 г.), жените в управление-
то на инженерните науки и технологиите е 
много малък. За да се установи състояние-
то на равенството между мъжете и жените 
в сектора, е нужно целенасочено проучва-
не и анализ на резултатите. Тази тенденция 
се наблюдава в относително дълъг период 
и може да бъде обяснена с няколко факто-
ра: недостатъчно осъзнаване на значението 
на равнопоставеността в дългосрочен план; 
наслоени предразсъдъци и/или предубеж-
дения по отношение на  участието на жени; 
недостатъчна дискусионна и промоционал-
на активност, която да стимулира позитив-

ни тенденции.
Конференцията „Нови предизвика-

телства пред цифровата икономика (ин-
дустрия 4.0) и ролята на жените в инже-
нерните и технологичните области“ (15-16 
октомври), част от проект „Участие на же-
ните в инженерно-техническите направле-
ния за постигане на устойчиво развитие“, 
финансиран по програмата за проекти на 
ЮНЕСКО, на която ТУ бе домакин и бене-
фициент, потърси отговори именно на те-
зи въпроси. 

Целта на конференцията бе да се обеди-
нят знанията и интересите на значителен 
брой преподаватели, учени и специалисти 
от водещи университети, научни организа-
ции и индустриалния бизнес, за да се обсъ-
ди равнопоставеността между половете, ка-
то се открои ролята и мястото на жените в 
инженерните и технологичните направле-
ния, както и да се търсят  нови предизви-
кателства пред така ускорено навлизащата 
Индустрия 4.0. 

Проектът предоставя възможността екс-
перти и учени в областта на инженерните и 
техническите науки да изложат своето виж-
дане за постигане на устойчив растеж в ня-
колко области на развитие и заедно да бъ-
де обсъден опитът, предизвикателствата и 
решенията по няколко направления: Об-
разование и умения в новата ера: Нови по-
рядки за учене и работа; Дигиталната рево-
люция и новите бизнес модели; Ролята на 
държавата в насърчаването на икономиче-
ския растеж и иновациите за жените в ин-
дустрията 4.0; Жените в науката, техниката, 
инженерството, математиката и иновации-
те; Цифрови иновации и равенство между 

половете.
В конференцията взеха участие голям 

брой панелисти от различни сфери на биз-
неса и научни организации. Поздравителни 
адреси бяха получени от ректора на ТУ чл.-
кор. проф. д.н. Георги Михов; ЛТУ; ВВМУ 
“Н.Й.Вапцаров“; ТУ - Габрово и др. Зам.-
ректорът по УД проф. д-р  Любомир Дими-
тров - председател на Организационния ко-
митет, връчи Сертификати на участниците 
в конференцията.

Според доц. д-р инж. Йорданка Ангело-
ва, ръководител на проекта, инициатива-
та е полезна и за студентите, тъй като „се 
разискваха теми, които засегнаха тяхната 
професионална ориентация и се даде въз-
можност за поглед от друг ъгъл на профе-
сията инженер. По време на разговорите с 
тях се подчерта фактът, че все още има ин-
женерни специалности и науки, които не 
предразполагат активното участие на же-
ните-инженери. Дискусията със студенти-
те разгорещи дебатите около въпроса каква 
е нуждата от дигиталната трансформация 
на образованието и каква е ролята и място-
то на жените-инженери в нея. Всичко това 
даде основание да се отбележи, че темати-
ката на конференцията е актуална, тъй ка-
то ако не отговорим на новото време, което 
ни поднася поредните предизвикателства, 
ние ще изостанем от бъдещото дигитално 
развитие“.

Експерти и учени обсъждат опит, 
предизвикателства и решения 

Конференция  „Нови предизвикателства пред цифровата икономика (индустрия 4.0) 
и ролята на жените в инженерните и технологичните области“ 

и приложно програмиране, програмиране 
на вградени системи, методи за обработка 
на информацията. 

Заедно с проф. Рачо Иванов през 1987 
г. е основател на учебната дисциплина 
„Методи, устройства и системи за съби-
ране и преобразуване на информацията“, 
на която е и автор на учебника. Създател 
е на учебната дисциплина „Организация 
и системно програмиране в електронните 
системи за събиране и обработка на данни 
и за управление“. В продължение на шест 
години е водил лекциите и упражненията 
по двете дисциплини. До 1998 г. гл. ас Та-
шев е бил ръководител на дипломните ра-
боти на над 40 студенти в катедра „Елек-
тронна Техника“. Иван Ташев е бил член 
на АС на ВМЕИ – София (1989-1993) и се-
кретар на ФС на Факултета по електронна 
техника и технологии (1992-1997). 

Научноизследователска дейност
Д-р Иван Ташев работи в областта на 

създаване на системи и алгоритми за об-
работка на сигнали и данни с широко из-
ползване на машинно обучение и изкуст-
вен интелект. Има сериозни приноси с 
алгоритми за системите за добавена и 
виртуална реалност, за обработка на звук 
в системите за комуникация и разпозна-
ване на говор. 

Автор е на над 130 научни публикации 
във водещи научни конференции и списа-
ния, които са цитирани над 3600 пъти (h-
index=31, Google Scholar, 12 април 2019 г.). 
Участвал е в написването на четири на-
учни книги, две от които са монографии. 
Най-новата му книга е “Sound Capture 
and Processing: Practical Approaches”, Wiley, 
ISBN: 978-0-470-31983-3, 2009. 

Членство в професионални организа-
ции и работа в научната общност 

До заминаването си за САЩ през 1998 
г. д-р Иван Ташев е бил член на Съюза по 
Автоматика (от 1993) и на Съюза на учени-
те в България (от 1995). 

От 2003 г. е редовен член на IEEE, стар-
ши член е от 2006 г. Участвал е в работата 
на Техническия комитет по Аудио и Акус-
тика (2009-2013, асоцииран член след то-
ва). Член е на Техническия комитет по 
цифрова обработка на сигнали за индус-
трията от 2012 г.  Д-р Ташев е член на Асо-
циацията на Аудио Инженерите от 2006 г. 
и е бил член на Комитета за Американския 
Северозапад (2006-2016) на тази асоциа-
ция.  От 2012 г. д-р Ташев е член на Амери-
канската Асоциация по Акустика. 

Заедно с проф. Ради Романски д-р Та-
шев е основател (1987 г.) и 12 години ор-
ганизационен секретар на конференция-
та Системи за автоматизация на научните 
изследвания (SAER), която съществува и 

продължение от стр. 3
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Какъв старт за Вашата ус-
пешна кариера е ТУ?  На какво 
Ви научи Университетът, ко-
легите и преподавателите от 
катедра Електронна техни-
ка, какво оценявате като ней-
ни безспорни постижения през 
годините?

- Винаги съм казвал без ни-
какво притеснение, че съм по-
лучил дипломата си за инженер 
по Електроника и докторската 
си степен по Електроника и из-
числителна техника от Техни-
ческия университет в София, 
България. Научноизследовател-
ската организация, в която ра-
ботя, има доста хора завършили 
МИТ, Калтех и други световно 
известни университети. Причи-
ната за това е, че образованието, 
което съм получил в ТУ, ми даде 
възможност да се развивам по-
нататък. В крайна сметка док-
торската степен основно е уме-
нието да създаваш нови неща и 
да се учиш ефективно. Аз рабо-
тя в сфера, където знанието се 
сменя 50% на всеки пет години. 
Това означава, че ние сме сту-
денти на половин работно вре-
ме до края на активната си кари-
ера. Работих в колектив, където 
създавахме топ технологии. На-
шият университет ми създаде 
среда за растеж в науката. Прос-
то продължих да се развивам в 
научноизследователския отдел 
на Майкрософт, където работя 
от двадесет години. 

Политиката сега е да под-
готвяме младите хора да съз-
дават изкуствен интелект и 
да го управляват. Възможно 
ли е, усъвършенствайки връз-

ката човек-компютър, ма-
шините да откажат да се 
подчиняват?

- Осъзналите се и разбунту-
вали се компютри са май пове-
че в сферата на фантастичното 
кино. Изкуственият интелект е 
група от технологии, които поз-
воляват на компютрите да пра-
вят същите неща, но по-добре 
(пример – разпознаването на 
говор) или да правят неща, кои-
то бяха практически невъзмож-
ни преди това (пример – на-
деждното разпознаването на 
лица от видео или снимки). Тази 
група от технологии ще проме-
ни практически всички аспекти 
от нашия живот, ще окаже вли-
яние на цялостното човешко 
общество, най-вероятно ще съз-
даде и социални проблеми. Така 
е било с всяка нова технология, 
която повишава производител-
ността и изисква нови квали-
фикации от хората – спомнете 
си за движението на лудитите 
в индустриализиращата се Ан-
глия и желанието им да чупят 
машините. Със сигурност има 
по-добра реакция на новото от 
това и тя се крие в изпреварва-
щите промени в образованието 
и подготовката на хората за ра-
бота в новите условия. Висши-
те училища следва да дадат своя 
принос не само за изграждането 
на компетентни професионали-
сти с нагласи за учене през це-
лия живот, но и социално отго-
ворни личности.

Как и с какви качества бъл-
гарин (български учен) може да 
просперира в САЩ, да се чув-
ства удовлетворен и да има 

същото самочувствие, като 
средата, в която е? Може ли 
да се обобщи, че има български 
комплекс за малоценност или 
това е само оправдание?

- Науката навсякъде е една 
и изисква здрава работа, себе-
отдаване и много четене. Раз-
ликата е, че в САЩ тя е много 
по-добре финансирана и в уни-
верситетите, и в частните ком-
пании. Това дава възможност да 
се постигне повече, да се публи-
кува повече, да се ходи на науч-
ни конференции и да се общува 
с най-известните учени в облас-
тта, в която работите. Познавам 
много българи, които са профе-
сори в топ университети в САЩ 
или работят като водещи науч-
ни сътрудници в индустрия-
та. Никой от тях не се оплаква 
от ниско самочувствие, не смя-
там, че има български комплекс 
за малоценност. Учените от цял 
свят комуникират посредством 
публикациите си в научните 
конференции и списания, в то-
ва отношение те са граждани на 
света. 

Ще остане ли България  
отечество и за Вашите деца!

- Ами тя е – и двете ми дъще-
ри са родени в България и това 
не може да се промени. По-ин-
тересен е въпросът как и колко 
България е в живота ни в САЩ. 
В Сиатъл имаме Български кул-
турен център с програми като 
женския хор „Българските гла-
сове на Сиатъл“, танцовата гру-
па „Сиатъл чета“, детската фол-
клорна танцова група „Медена 
питка“ и много други. Центърът 
всяка година организира теа-

трални представления или кон-
церти на български певци и ар-
тисти. Българската общност в 
Сиатъл е посрещнала въодуше-
вено Валя Балканска и гайдаря 
й Петър Янев, Теодосий Спасов, 
Бойка Велкова, „Диана Експрес“, 
БТР, „Фондацията“ и мн. др. Ор-
ганизираме ежегодния Коледен 
концерт на българската общ-
ност с около сто изпълнители на 
сцената, който се провежда при 
препълнена зала всяка година.

Освен това имаме Българско 
училище, Малък театър зад гра-
ница, а и други организации на 
българите. Радваме се на богат 
културен живот с много пред-
ставления и възможности за 
участие. Ние всички живеем в 
САЩ, много от нас са и натура-
лизирани граждани на САЩ, но 
българското - фолклор, музика, 
театри, традиции ни обогатява, 
прави ни по-мъдри, а и по-до-
бри човеци. 

Почетният професор на  ТУ , д-р инж. Иван Ташев:

до днес под името InfoTech. Той продъл-
жава да е член на Международния програ-
мен комитет на тази конференция. Член е 
и на Програмните комитети на водещи в 
областта му научни конференции (ICASSP, 
IWAENC, WASPAA, HSCMA, Електрон-
на техника), бил е председател на Органи-
зационните комитети на IWAENC 2008 и 
HSCMA 2017.Редовно помага на тези кон-
ференции с рецензии на публикациите, 
председателстване на сесии и изнасяне на 
пленарни доклади. Често е канен да изна-
ся лекции и кратки курсове по време на 

научни конференции или в университети 
(Индийска Академия на Науките 2017, AES 
2016, ESPA 2012, Скольково 2011, MIX 2011, 
3D Stereo Media 2011, 3D TV CON 2011, Уни-
верситета в Тампере - Финландия, ICASSP 
2006). При ежегодните си посещения в 
България д-р Ташев винаги е поддържал 
контакти с колегите от катедрата и ФЕ-
ТТ, организирани са неформални срещи с 
преподаватели и докторанти, където ги е 
запознавал с актуални проблеми от науч-
ноизследователската и преподавателската 
си практика.

Независимо че работи и живее в САЩ 
повече от 21 години, Иван Ташев продъл-
жава да се чувства българин и продължа-
ва да носи на ревера си емблемата на Тех-
ническия университет. През 2011 г. става 
съосновател на Българския културен цен-
тър в Сиатъл, на който и до днес е един от 
двамата президенти. 

Със своя безспорен авторитет в страна-
та и чужбина д-р инж. Иван Ташев напъл-
но основателно бе удостоен за „Почетен 
професор на Техническия университет 
– София”.

Изпреварващите промени в образованието 
ще подготвят обществото за дигиталната ера
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Европейската нощ на уче-
ните е мегаинициати-

ва на Европейската комисия, в 
която Техническият универси-
тет участва от 2006 г. Основна-
та цел е да се подобри общест-
веното разбиране за науката и 
да се повиши ангажираност-
та й към проблемите на обще-
ството чрез:

- повишаване на общест-
вената осведоменост в сфера-
та на образованието, научни-
те изследвания и иновациите;

- чрез информация и пряк 
контакт да се преодолеят не-
гативни стереотипи за уче-
ните, като ги представи дос-
тъпни, творчески, загрижени 
и подкрепящи обществото 
личности;

- разширяване достъпа на 
гражданите до ползите от на-
учната дейност, като по този 
начин науката и обществото 
взаимно си сътрудничат;

- подобряване комуни-
кационните умения на ак-
тивните учени, новатори и 
предприемачи;

REFRESH (Relate, 
Experience, Find Research 
Everywhere and Share) - разка-
жи, експериментирай, намери 
учените навсякъде около се-
бе си и сподели) - е 20-месечен 
иновативен проект за отбеляз-
ване на Европейската нощ на 
учените 2018-19, с ръководи-
тел Центъра за изследвания и 
анализи, финансиран от Евро-
пейската комисия по дейност-
ите Мария Склодовска-Кюри 
на програма "Хоризонт 2020". 
През 2019 г. централен фокус 
бе и връзката с Европейската 
столица на културата и 100-го-

дишнината от основаването 
на Международния астроно-
мически съюз. 

И тази година на 27. септем-
ври ТУ, заедно с 21 основни и 27 
асоциирани партньори от ця-
лата страна, с мащабна програ-
ма „Наука в града REFRESH“, 
наситена с разнообразни дей-
ности в училища, конкурси, 
срещи с учени в изследовател-
ски институти и университети 
в 14 населени места. 

В тази вълнуваща европей-
ска инициатива преподавате-
лите, изследователите, докто-
рантите и студентите от ТУ 
привлякоха вниманието на ау-
диторията с интересни и за-
бавни проекти, демонстрации, 
REFRESH кафене, щанд „Сту-
дентски иновационен хъб“, 
Магия REFRESH: Редене на 
куб Рубик, Опити по химия, 
прожекция на филми, обикол-
ка и демонстрации във висо-
котехнологичните лаборато-
рии на МТФ. 

Началото бе дадено с де-
монстрация на дронове. За-

щото в редица случаи те имат 
благоприятен ефект върху на-
шето ежедневие. Екипи от 
Транспортния факултет с удо-
волствие демонстрираха раз-
работки на дронове и тяхното 
приложение.

Проф. Георги Тодоров, де-
кан на МТФ, в приветствието 
си към участниците и гости-
те подчерта ролята на ТУ като 
център на науката в България. 
Да създаваш знания е важно, 
защото има криза в създава-
нето за сметка на консумира-
нето на готови продукти. Об-
ществените трансформации 

са резултат от иновативното 
мислене, което се възпитава 
най-вече в университетите.

Акцент в програмата бе 
представянето и обсъждане-
то на иновативни разработ-
ки на студенти и техните ръ-
ководители на щандовете от 
Конкурсна сесия 2019 на „Сту-
дентския иновационен хъб“ в 
големия салон на Библиотеч-
но-информационния център.

Студентите Лъчезар Нико-
лов, Ивомир Антонов и Пла-
мен Атанасов, с ръководител 
доц. Димитър Арнаудов, ФЕ-
ТТ, представиха проекта си 
„Система за съхранение на 
електрическа енергия с въз-
можност за зареждане от раз-
лични енергийни източници“.

Разработката „Реализа-
ция и изследване на оптими-
зирана система за натрупване 
на енергия в автономни фо-
товолтаични инсталации“, на 
четвъртокурсниците от ФЕ-
ТТ: Николай Томчев, Николай 
Неховски и Филип Василев, с 
ментори доц. Катя Аспарухо-
ва и проф. Тодор Джамийков, 
правеха с голямо желание си-
мулации на своята система.

До тях дизайнерката Юлия 
Васенда, 4 к., МФ, бак. инж. 
Христо Гелов, ФТК и техният 

ръководител гл. ас. д-р Кли-
мент Ангелов разясняваха 
своите Планарни антени, вгра-
дени в обекти за рекламна и 
дизайнерска дейност.

Тук бяха и най-запалените 
радиолюбители от универси-
тетския радиоклуб LZ1KDP.

Българската куб асоциация, 
на която университетът ни е 
партньор, гостуваше със свои 
участници, които показаха 
различни техники на реденето 
на Рубик куб, което безспор-
но бе едно от най-атрактив-
ните. Пред любопитната пуб-
лика бе представено и т.нар. 
пространствено мислене, при 
сглобяване на кубчето на Ру-
бик, различните разновидно-
сти пъзели, които са одобрени 
за официални дисциплини от 
World Cube Association (WCA) 
и др. Проведе се и демонстра-
ция на някои от официал-
но признатите дисциплини от 
WCA – 3x3x3.

Истинска магия предста-
вляваха и визуалните демон-
страции по химия на ас. д-р 
Божидар Стефанов от катедра 
"Химия", ФЕТТ.

През всичкото време  17:00-
20:00 по видеомониторите 
вървеше прожекция на фил-
ма „Технически университет 
– София инженерни и ино-
вативни решения за бизнеса 
и хората“  и клипът „Учен на 
път - каква е връзката меж-
ду науката и пътешествията“. 
Можеше да се посетят и ви-
дят демонстрации в лаборато-
риите „Дигитално изгражда-
не на импланти“, „Виртуална 
реалност“,    „CAD/CAM/CAE 
в индустрията“, „Бързо про-
тотипиране“,  „Индустриални 
информационни системи“ и 
„Трибология“. 

Науката създава нови знания
Европейска нощ на учените в ТУ
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Роден съм и израснах в гр. 
Велес, Република Север-

на Македония. От 2009 г. живея, 
уча и работя в Република Бълга-
рия. Възпитаник съм на Техни-
ческия университет – София. 
Бакалавърска и магистърска 
степен получих в Транспортен 
факултет, катедра „Въздушен 
транспорт“. 

Дойдох в България, защото 
знаех, че ще намеря среда, съз-
дадена от общата ни история, 
език, култура, стремежи и на-
дежди. И защо споделям всич-
ко това? Защото бях убеден, че 
в ТУ ще получа най-подходя-
щото за мен висше техниче-
ско образование и ще стана до-
бър инженер. Решението ми да 
дойда в България бе естестве-
но и силно, защото знаех исто-
рията й и много от нещата, кои-
то карат всеки българин да се 
гордее с нея. Знаех и за всич-
ки непосилни усилия и жерт-
ви, които България е направила 
в опита си да постигне мечтата 
на един народ – всички бълга-
ри под една стряха. Това се пом-
ни и не се забравя. Знаех също 
и за братя Миладинови с техни-
те „Български народни песни от 
Македония“, както и написано-
то в „Сръбски и хърватски сви-
детелства за българската народ-
ност в Македония“. Чел съм и за 
Григор Пърличев, Райко Жин-
зифов, Йордан Хаджиконстан-
тинов-Джинот, Пейо Яворов, 
Христо Силянов, Борис Дран-
гов, Симеон Радев и др., както и 
стихотворението „Там“ от Иван 
Вазов, посветено на Македония, 
в част от което възторгът е изра-
зен по следния начин: 

"…..Искаш ли да посетиш 

страна, пълна с бляскави преда-
ния, …. люлка на велики имена, 
…….. де в шумящите гори, дъ-
хат сладки благовония, ……. де 
небето пуща благодат, де е об-
щата хармония, …….. иди ти о, 
брате, в Македония….."

Така виждам аз България 
сега!

На опонентите ще кажа: Не-
знанието на истината не е при-
също само за близките до Бъл-
гария паралели и меридиани, то 
шества и на други места по све-
та. Но това е поправимо, чрез 
достатъчно искрени чувства, 
време и усилия от двете страни, 
т.е. бедата е поправима.

Разбираемо е желанието на 
човек да се развива в страната, 
в която е получил необходимите 
качества и образование. Според 
мен възможностите за развитие 
в Република България са голе-
ми и много, много по-добри от 
част от европейските държави. 
Личността се изгражда в семей-
ството и средата, в която живее 
и твори. И вече изградена, ли-
чността изпитва естествен стре-
меж да върне най-добрата част 
от себе си към колектива и сре-
дата, която го е създала. Предвид 
научния ми интерес  продължа-
вам да се развивам и усилено ра-
ботя по въпроси намерили мяс-
то в моята дисертация.  

Безпилотните летателни 
системи - полезни и 
икономически изгодни

В последното десетилетие 
се наблюдава голям интерес, от 
страна на производители и по-
требители, към развитието и 
приложението на безпилотна-
та авиация. Компаниите, произ-

веждащи този тип въздухопла-
вателни системи, се стремят да 
усъвършенстват вече навлезли-
те в експлоатация безпилотни 
летателни системи (БЛС) и да 
разработват нови. Те се стремят 
да развиват този тип летателни 
апарати, осигурявайки на свои-
те клиенти гъвкав и ефикасен 
начин на работа. Предлага се 
висока мобилност, неограничен 
от времето и мястото достъп до 
информация, като паралелно с 
това непрекъснато се развиват 
и усъвършенстват функционал-
ните им параметри. Тенденция 
в настоящото развитие е увели-
чаване на гражданското прило-
жение на БЛС. На този все още 
ранен етап то се нуждае от под-
ходяща нормативна рамка, коя-
то да го регламентира. С тяхното 
развитие се увеличава и техни-
ческата сложност при инженер-
ното изпълнение на системите 
и подсистемите им. Употреба-
та става все по-разнообразна, 
полезна и икономически изгод-
на. Начините на опериране с 
БЛС значително се увеличават 
по брой и разновидност, кое-
то ги прави един от най-бързо 
развиващите са клонове на ин-
дустрията за технологии. Към 
настоящия момент могат да се 
посочат множество задачи, чие-
то изследване и решаване пред-
полага използването на БЛС, ка-
то всяка от тях има оперативен 
или/и перманентен характер.

Съвременните изчислителни 
и комуникационни устройства 
спомагат за осъществяването и 
подобряването на функционал-
ните параметри на системите за 
управление на БЛС по време на 
полет. Инженерите, разработ-
ващи хардуер и софтуер, гъв-
каво се ориентират към нара-
стващите 
и з ис к в а -
ния и нор-
м а т и в н и 
ограниче-
ния. Из-
ключително 
необходи-
мо е започ-
ването на 
производ-
ството на 
комплек-
сен и спе-

циализиран хардуер и софту-
ер. Затова голямо значение имат 
модулните системи и вече го-
товите хардуерни устройства и 
софтуерни програми. При со-
фтуерните приложения се съз-
дават концептуално нови типо-
ве приложения, отговорни за 
задоволяване на потребностите 
за подобряване на функционал-
ните параметри на системите за 
управление. 

БЛС могат да се наложат на 
пазара само и единствено, ако 
успеят ефективно да завършат 
своята мисия. Винаги трябва 
да се поддържа безопасността 
по отношение на други въздух-
оплавателни средства, както и 
хора и имущество на земята. 
Потенциалното развитие им 
насочва към промяна на ави-
ационната среда при условие, 
че съществува подходяща ре-
гулаторна рамка. Изключител-
но важно е тази динамична ин-
дустрия да бъде подходящо 
регулирана по начин, който да 
гарантира, че БЛС се експлоати-
рат сигурно и безопасно. 

Наложително е да се разрабо-
тят лостове и механизми, които 
да гарантират обществената и 
националната сигурност, както 
и правата на собственост и не-
прикосновеност на живота на 
гражданите, засегнати от екс-
плоатацията на БЛС. Понастоя-
щем е назрял моментът за разра-
ботване на технически средства 
за контрол и усъвършенстване 
на управлението на летателни-
те апарати в унисон със законо-
дателството за тяхното техни-
ческо състояние и нормите за 
безопасност на полета. Това се 
вижда от зачестилите инциден-
ти и злонамерените въздушни 
атаки с участието на БЛС.

Д-р Круме Андреев

Круме Андреев наскоро 
успешно защити докторска 
дисертация на тема: „По-
добряване на функционал-
ни параметри  на системи 
за управление на безпилот-
ни летателни апарати“ ,с 
научни ръководители проф. 
д-р Румен Арнаудов и доц. 
д-р Иво Дочев, във Факулте-
та по телекомуникации, ка-
тедра „Радиокомуникации и 
видеотехнологии“..

ЗАЩО ДОЙДОХ ДА УЧА В БЪЛГАРИЯ?
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На шести и седми юли тази година 
по покана на Ректора на ТУ - Со-

фия се проведе ежегодният туристиче-
ски поход на преподаватели, служители и 
докторанти от Университета. В него тази 
година взеха участие 75 колеги, като ор-
ганизацията беше осъществена отново 
от преподавателите доц. Ивайло Панди-
ев (ФЕТТ), доц. Калин Димитров (ФТК), 
доц. Мартин Раденков (МФ) и гл. ас. Лю-
бомир Ласков (ФТК), както и от колегите 
от Социалния отдел, а именно доц. Георги 
Саев, ръководител на отдела, Анна Коле-
ва и Десислава Илиева. Идеята за изкач-
ване на вр. Вихрен възникна спонтанно 
в хода на обсъждане на маршрут за ту-
ристическия поход. Оказа се, че в две по-
редни години, през 2012 и 2013, е напра-
вен опит за изкачване на връх Вихрен, но 
поради неблагоприятни метеорологични 
условия не сме успявали да достигнем за-
едно върха и да развеем знамето на Уни-
верситета. Тази година решихме да опи-
таме за трети път.

Осигуряването на транспорт за учас-
тниците в похода, медицинска застрахов-
ка, професионален водач и настаняване 
за нощувка в хижа Вихрен беше възложе-
но на г-н Димитър Златков, занимаващ 
се с професионално планинско водене 
в България. Също така, за всички учас-
тници бяха подготвени тениски с апли-
кация отпред - изглед към връх Вихрен, 
интегриран в логото на Университета. На 
гърба беше написано името на Универ-
ситета и нашия девиз, който гласи: Ние 
успяваме!

Голямо съдействие за отпечатването 
на плакати с поканата за мероприятие-
то и получаването на тениските от учас-
тниците оказа главният счетоводител д-р 
маг. ик. Мария Иванова.

След извършената предварителна под-
готовка на 6. юли в осем часа сутринта 
при слънчево време два автобуса с всички 
участници в похода потеглиха зад блок 2 
на ТУ. След кратка почивка на входа на гр. 

Благоевград, око-
ло 11:30 часа прис-
тигнахме в района 
на хижа Бъндерица. 
След окомплектова-
не на раниците по-
теглихме пеша към 
хижа Вихрен, къде-
то следваше наста-
няване и обяд.

 Същият ден око-
ло 14:00 часа започ-
на нашата разходка 
до Бъндеришките 
езера. Преходът пе-
ша до езерата беше около два часа в една-
та посока, като въпреки сравнително ви-
соката околна температура успяхме да 
се насладим на околните гледки и да на-
правим много интересни снимки. Живо-
писната пътека до Бъндеришките езера, 
се движеше изключително по поречие-

то на река Бъндерица,  като самите езера 
са разположени на различни височини. 
Първата ни спирка беше при Жабешкото 
езеро, разположено в Югозападното под-
ножие на вр. Малка Тодорка на н. в. 2320 
м. Площта му е около 9 дка, а максимал-
ната дълбочина около 2 м. Поради малка-
та си дълбочина през лятото температу-
рата на водата се повишава и в резултат 
на това се привличат много малки жа-

би от околността, които 
снасят яйца за да се раз-
множават. Друга харак-
теристика на езерото е, 
че то няма явен (повърх-
ностен) отток към дру-
гите езера от групата.

Следващото езеро, 
което посетихме, бе-
ше Дългото езеро. То 
е второто по големина 
от Бъндеришката гру-
па, като името си е по-
лучило от характерната 

продълговата форма. Намира се в непо-
средствена близост до Жабешкото езе-
ро и е на н. в. 2310 м. Площта му е около 
40 дка и има дълбочина около 10 м. Това 
езеро дава началото на р. Бъндерица. На-
края посетихме и Рибното езеро, което е 
най-голямото от групата и същевремен-

но най-красиво, като мес-
тоположение и синева на 
водата. То е разположено 
на н. в. 2192 м., площта е 
около 60 дка, а дълбочи-
ната около 12 м. Над него 
в източна посока се изви-
сява вр. Дончови караули 
(или просто Караулите) с 
надморска височина по-
вече от 2600 м. 

Около 18:30 часа се за-
върнахме заедно в хи-
жа Вихрен. След вечеря в 
приятна компания имаше 

музикална програма, която продължи до 
около 11:30 часа навън, въпреки ниските 
температури. През нощта времето беше 
тихо и без вятър. Небето обсипано с мно-
го звезди. Нещо, което трудно може да се 
види в големия град.  

На следващия ден в 7:00 часа поте-
глихме по Южната пътека към върха. 
Околната температура беше около 10º С, 
а Слънцето бавно се издигаше от изток. 
Южната пътека към вр. Вихрен в нача-
лото е много стръмна и преминава през 
клек (иглолистен храст с много разклоне-
ния). След около един час се достига мал-
ка тераса, на която направихме почив-
ка и свалихме излишните връхни дрехи. 
Температурата на околната среда бързо 
се покачваше. По-нататък пътеката ста-
ва камениста и обрасла с ниски треви и 
храсти. Постепенно се откриваше гледка 
към околните върхове, а хижа Вихрен ос-
таваше, като че ли в краката. Точно пре-
ди местността Кабата направихме почив-
ка. Тук е последното място, където може 

Покорихме и връх Вихрен
Четиринадесети поход на преподаватели, служители и докторанти 
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     върхове

да се налее студена вода. Интересно за 
нас беше и присъствието на много диви 
кози, които без много да се плашат при-
тичваха между нас за да достигнат во-
дата. Часът беше 9:30. В 10:00 часа пър-
вата група, от около 20 човека, достигна 
местността Кабата. Кабата представля-
ва широка седловина на главното било 
на Пирин, свързваща връх Вихрен на се-

вер и връх Хвойнати на юг. Надморска-
та височина на тази местност е 2535 м. От 
нея, когато се погледне точно на север, се 
вижда връх Вихрен, приличащ на конус, 
обсипан с множество камъни. Бавно по 
пътеката, която е с формата на серпен-
тина, започна изкачването на върха. При 
изкачването ни направи впечатление, че 
на места пътеката беше изронена, най-

вероятно вследствие на 
преминали бури през 
пролетта, когато започ-
ва снеготопенето. В 10:30 
часа първата група дос-
тигна върха. На връх 
Вихрен температурата 
беше около 17º С без вя-
тър, изключително ясно. 
Въпреки че връх Вихрен 
е известен като „връх 
на бурите“, нямаше до-
ри един облак, както и 
над околните върхове. 
Гледката беше неверо-

ятна. Можеше да се видят почти всич-
ки върхове от северния дял на Пирин. 
Втората група достигна върха в 11:10 ча-
са. С първата група до върха се движеха 
и две деца – Стефан Тодоров на 7 години 
и Теодора Тодорова на 13 години, което е 
важно постижение. Последва почивка и 
разбира се много снимки със знамето на 
ТУ - София.

В 11:30 часа първата група започна да 
се спуска от върха отново по южната пъ-
тека. Малка групичка предприе спускане 
по северната пътека към Казаните и хи-
жа Бъндерица. В 14:10 часа всички живи 
и здрави слязохме на хижа Вихрен. След 
кратка почивка и обяд в столовата на хи-
жата потеглихме пеша към паркинга под 
хижа Бъндерица, където ни очакваха и 
автобусите.  

В 20:00 часа пристигнахме в София. 
Накрая всички колеги си пожелаха здра-
ве, приятно прекарване на лятната от-
пуска, както и успешно начало на нова-
та учебна година.

чимостта и ролята на „Дни 
на кариерата“ 2019 говореше 
присъствието на официал-
ните гости: Милена Дамяно-
ва, председател на Комисията 
по образование и наука в На-
родното събрание на Р Бъл-
гария, инж. Таня Михайлова, 
зам.-министър на образова-
ние и науката, възпитаник на 
ТУ, инж. Васил Велев, също  
възпитаник на университета, 
председател на УС на Асоциа-
цията на индустриалния капи-
тал в България и председател 
на Съвета на настоятелите, гл. 
секретар на Агенцията по зае-
тостта Ангел Ангелов. В позд-
равителния си адрес предсе-
дателят на 44-то Народното 
събрание Цвета Караянчева 

определя Дните като „изклю-
чително ценна и полезна ини-
циатива, която открива пред 
младите хора възможности 
да приложат на практика нау-
ченото в университета и да се 
реализират в предпочитана от 
тях сфера“. “Убедена съм – пи-
ше тя – че университетът, кой-
то и аз съм завършила дава за-
дълбочени познания, отлична 
подготовка и квалификация и 
отговаря на съвременните из-
искания на модерното и ка-
чествено образование“.

Не губете време, ние ви ча-
каме", с тези думи към младите 
специалисти се обърна Васил 
Велев от АИКБ: "Колкото по-
рано намерите бъдещото си 
работно място, толкова по-ра-
нен старт в кариерата ще има-

те". При-
в е т с т в и е  
о т п р а в и  
и Георги  
Атанасов, 
управител  
на Фесто 
Производ-
ство,  един  
от  утвър-
дените  ра-
ботодатели 
участници  
във  форума. В посланието си 
г-н Атанасов отправи пожела-
ние към младежите да прием-
ат работата не като задълже-
ние, а като предизвикателство. 
„Изборът на професия тряб-
ва да бъде осъзнат и направен 
със сърцето, а успехът зависи 
от самите нас“.

Интересът към изложени-
ето бе много голям. Стотици 
студенти още от ранните ча-
сове на деня започнаха да се 
информират за предлаганите 
работни места, стажове и въз-
можности за своето профе-
сионално развитие.

Eстествена  симбиоза  между бизнеса и образованието
Продължение от стр. 9
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ИзложбаDИЗАЙН РАЗМИСЛИ

Като част от програмата на Третата младежката научна кон-
ференция „Машини, иновации, технологии“, МИТ 2019, на 

7 ноември във фоайето на Блок 4 бе открита изложба на препо-
даватели и студенти от катедра "Инженерен дизайн", създаде-
на по научноизследователски проект №191XTД0001-06 „Спеку-
лативен дизайн. Анализ на новите перспективи в проектирането“, 
към НИС при ТУ - София. Арт инсталациите са дело на Емилия 
Очкова-Димитрова, ръководител, Боряна Георгиева-Гущанова, 
Теодора Пешева, студентите: Алекс Корнев, Ралица Нонева, Ивай-
ло Кадрев, докторантката Кремена Петрова, както и на колегите 
Милка Иванова, Светла Иванова-Василева, София Ангелова, Яна 
Юнакова, Боряна Георгиева, Михаела Гаджева-Неделчева, а съ-
мишленици на организаторите са Георги Червендинев и Здрав-
ка Брайкова.


