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Научно-технически съюз – Стара Загора е учреден през 1992 година 
и е наследник на окръжните подразделения на НТС – София (1947г.-
1992г.) и на регионалния клон на Българското инженерно-архитектно 
дружество (БИАД), създаден през 1922 година. 
 

 

 
 
 

Домът на техниката е изграден от 1972 г. до 1975 г. с вградено 
послание за бъдещите поколения, поставено в основите от инж. Васил 
Тюркеджиев (стр.15). През 2001 г. пред сградата беше посадено дърво – 
„Fинар  на  21-ви  век“ ,  Яворолистен платан (Platanus acerifolia), дар от 
Съюза на Лесовъдите, което през 2022 г. именуваме с поставянето на 
надпис, дарен от „Техноинженеринг“ ЕООД. 
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ОБРЪЩЕНИЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА

Уважаеми колеги и приятели,

 През 2022г. се навършват:

*100 години от учредяване на Старозагорския клон на БИАД,  като един 
от първите в България, който само след една година наброява 25 редовни 
члена;
*50 години от първата копка на Дом на техниката - Стара Загора с 
вграждане в основите на послание към идните поколения. Една от залите 
в него днес носи името на инж. Борис Високов - първи председател на Ста-
розагорския клон на БИАД (1922);
*30 години от учредяване на Научно технически съюз (НТС) – Стара Заго-
ра като самостоятелна организация, член на Федерацията на Научно-тех-
ническите съюзи в България.
 На 26 март 1949 г. на конгрес на БИАД се учредява Научно-технически 
съюз в България с широко присъствие на инженери, техници, рационализато-
ри и др. Паралелно с индустриализацията на страната се �ормират окръж-страната се �ормират окръж- се �ормират окръж-
ни и градски организации и дружества по предприятия. Старозагорската 
организация изгражда свой дом (1972 г.- 1975 г.), който днес е обновено сре-
дище на обособения на 10 април 1992 г. самостоятелен Научно-технически 
съюз – Стара Загора.
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 НТС – Стара Загора обединява изявени специалисти от съсловията 
на: машинните инженери, електроинженерите, инженерите по автомати-
ка и ин�орматика, минните инженери и геолозите, химиците, строителни 
инженери, архитекти, хидроинженери, геодезисти и земеустроители, ин-
женери по лесотехника и лесовъдство, селскостопански специалисти, ико-
номисти с магистърска квали�икация. Като най-голямата и активна не-
правителствена организация в Старозагорски регион съюзът е призван да  
утвърждава авторитета на тези про�есии.
 *Ежегодно отличава творческия принос на водещи специалисти в 12 
направления на науката и техниката.
 *Стимулира и насърчава изявени ученици, абитуриенти и учители за 
постижения в науката и техниката чрез Фонд „Образование и наука”.
 *НТС организира кон�еренции и инициира обществени дискусии по 
важни регионални проблеми.
 * Организацията е открита пред обществеността с актуалната си 
интернет страница, бюлетини, прескон�еренции и др.
 Домът на техниката е средище за научно-технически прояви и срещи 
на специалистите. Пред него расте „Чинар на 21 век“ – яворолистен пла-
тан, посаден през 2001 г.
 С мъдростта на столетието от своето създаване, със силата на зна-столетието от своето създаване, със силата на зна- от своето създаване, със силата на зна-
нието и опита на средното поколение и с ентусиазма и дързостта на млада-
та генерация сме уверени, че ще бъдем по-силни, по-можещи през годините 
на 21-и век.

Честит юбилей!

доц. д-р Владимир Заманов
Председател на НТС - Стара Загора



 100 години НТС - Стара Загора                                                                                                         ЮБИЛЕЕН СБОРНИК

5

ЛИЧНОСТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА
НАУКАТА И ТЕХНИКАТА В ГР. СТАРА ЗАГОРА

БИАД 1922 г.

Инж. Борис Високов

(08.01.1878 – 15.03.1931)

 Завършва в Лозана през 1903 г., строително инженерство. Работи като 
инженер при гара Пловдив и началник на технически жп участък в Дупница, 
Свищов, Стара Загора.
 Става член на БИАД София през март 1907 г.

Основател и първи Председател на Старозагорския клон на 
БИАД през месец февруари 1922 г.



ЮБИЛЕЕН СБОРНИК                                                                                                         100 години НТС - Стара Загора

6

АРХИТЕКТУРА

Арх. Желязко Рашев

(21.01.1890 – 13.07.1961)

Роден е на 21 януари 1890 г. в Стара Загора. Завършва гимназия, след това учи ар-
хитектура в Мюнхен. Преди Първата световна война работи във Варна, а след войната се 
премества в Стара Загора.

В периода 1920– 1942 г. е архитект на частна практика. От февруари до юли 1928 
г. е кмет на Стара Загора. В началото на 1942 г. е преназначен и остава до края на живота 
си градски архитект на община Стара Загора. Избиран е за общински съветник и за член на 
Управителния съвет на Старозагорската популярна банка.

В ранния му период проектираните от него сгради са под влияние на немския барок, 
впоследствие преминават през сецесиона (модерн), еклектизма и достигат до рационализма. 
Негово дело са сградите на Популярна банка, Корпоративна популярна банка, къщите на: д-р 
Узунов (на ул. „Христо Ботев“), д-р Стефан Гърдев ( на бул. „Цар С. Велики“), д-р Бакалов (на 
бул. „Патр. Евтимий“), д-р Енфеджиев, адвокат Стефан Рафаилов (на ул. „Св. Княз Борис“), 
Колфалчеви (на ул. „Ген. Гурко и ул. „Ив. Шишман“), Чорчопови (на ул. „Митр. М. Кусев“), 
Жекови (на ул. „М. М. Кусев“ и ул. „Ген. Гурко“) и др.

Основател и първи Подпредседател на новосъздадения клон в Стара Загора на 
БИАД през 1922 г.
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Арх. Христо Димов
(22.11.1890 – 14.03.1983)

Христо Димов е роден на 22 ноември 1890 г. в село Дъбово, 
обл. Стара Загора. Завършва гимназия в Стара Загора и една година е 
учител в с. Крива круша.

През 1921 г. завършва с отличие архитектура в Чешката дър-
жавна политехника. Участва във войните за национално обединение – 
Балканската, Междусъюзническата и Първата световна. Награден е с 
войнишки „Кръст за храброст“.

От 1921 до 1924 г. е архитект на Община Стара Загора, а след 
това архитект на частна практика. Членува в Инженерно-архитектур-
ната камара. Като началник на архитектурната служба към Областното 

инженерство в Стара Загора допринася много за плановото изграждане на селищата в облас-
тта и е един от инициаторите за създаване на благоустройствено дружество в града. Един от 
основателите на откритото през 1943 г. Държавно средно техническо училище „Георги Бен-
ковски“ (ПГСАГ „Лубор Байер“). 

Проектантската дейност на арх. Димов е много богата: домът и клиниката на Ханче-
ви (на ул. „Сава Силов“), къщата на д-р Маноилов (сега Съюз на учените), на д-р Трънков (на 
ул. „Васил Априлов“ 10А) и др. През 1923 г. проектира и собствената си къща, която от 1977 
г. е паметник на културата. Проектира Минералните бани в Ягода, Овощник, Кортен, хиги-
енните бани в Кърджали и Джебел. По негови проекти са построени Втора гимназия „Петко 
Рачов Славейков“ (днес СУ „Максим Горки“), Първа прогимназия (днес СУ „Васил Левски“); 
училищните сгради в селата Калитиново, Зимница, Преславен, Караново и др.; Бактериоло-
гичния институт и затвора в Стара Загора; църкви, читалища, Ловния дом на Кортенските 
бани, музикална фабрика „Кремона“ - Казанлък и др.

Награден е с орден „Кирил и Методий“ І степен, орден „За граждански заслуги“ І 
степен, орден „Народна Република България“ ІІ степен.

Арх. Стефан Тодоров

(01.02.1907 – 28.09.1988)

Стефан Тодоров е роден на 01.02.1907 г. в Стара Загора. За-
вършва гимназия „Иван Вазов“ в Стара Загора и специалност „Архи-
тектура“ в Бърно – Чехия, в немско висше училище.

През 1932 г. придобива право на частна предприемаческа прак-
тика. От 1945 г. работи в Областното инженерство. От 1948 г. до 1969 г. 
е началник отдел на Окръжна проектантска организация, а след това в 
Института по хранителна промишленост до пенсионирането си.

Арх. Тодоров проектира над 35 жилищни блока в централната 
част на Стара Загора. Проектант е на училища, детски градини, читали-
ща и промишлено-производствени сгради: КООП „Колектив“, КООП 
„Ударник“, Завода за безалкохолни напитки в Стара Загора, Завода за 

опаковъчна техника в Любимец, Машиностроителния завод в Момчилград, и Института по 
ХВП в Стара Загора.
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ВОДНО ДЕЛО

Инж. Георги Лисичков
(20.02.1885 – 16.06.1956)

Георги Лисичков е роден на 20.02.1885 г. с. Кортен, Новоза-
горско. Завършва средно образование в Сливен, а висше през 1921 г. в 
Прага като инженер-водостроител.

От 1921 г. до 1943 г. е на служба в Стара Загора. Бил е начал-
ник на бюро „Водоснабдяване“ при окръжна постоянна комисия и за-
веждащ служба „Водоснабдяване и канализация“ при Старозагорското 
областно инженерство. През 1943 г. заема длъжността референт-ръко-
водител и съветник при служба „Водоснабдяване и канализация“ в Ми-
нистерството на комуналното стопанство и благоустройството, където 
работи до пенсионирането си през 1950 г.

Награден с орден „За гражданска заслуга“.
Член на БИАД от основаването на Старозагорския клон 

през 1922 г. Избиран е за председател (1934, 1942) и подпредседател (1928, 1935,1936) на 
клона.

Инж. Коцо Коцов
(09.08.1918 – 17.07.2002)

Коцо Коцов е роден на 09.08.1918 г. с. Оходен, обл. Враца. Завършва гимназия в гр. 
Враца. От 1937 г. учи инженерство в гр. Бърно – Чехия и се дипломира като строителен ин-в гр. Бърно – Чехия и се дипломира като строителен ин- гр. Бърно – Чехия и се дипломира като строителен ин-
женер през 1942 г.

От началото на 1943 г. работи по специалност водоснабдяване в гр. Хасково, в гр. 
Стара Загора - от 1948 г. до 1955 г., а в Окръжен народен съвет - като завеждащ служба „ВиК“. 
По това време градът е водоснабден от с. Дунавци. От 1955 г. до 1957 г. е ръководител група 
„Водоканалпроект“ – Стара Загора, а от 1957 г. до 1960 г. е главен инженер в Окръжен наро-
ден съвет – Дирекция „ВиК“. От 1960 г. до 1976 г. работи в ИПП „Водоканалпроект“ – Стара 
Загора като началник отдел. В този отдел са изработени проектите на шахтовите кладенци в 
района на с. Ягода, от където става основното водоснабдяване на гр. Стара Загора. От 1976 
г. до 1978 г. работи в СП „ВиК“ – Стара Загора като главен специалист. През целия си трудов 
стаж е работил като инженер по водоснабдяване и канализация на населените места.

Инж. Руси Огнянов
(21.12.1933 – 19.12.2016)

 Руси Огнянов е роден на 21.12.1933 г. гр. Стара Загора. Завършва средното си обра-
зование в града, през 1956 г. - Минно-геоложкия институт в гр. София със специалност „Ин-
женер по геология и хидрогеология“. През 1968 г. завършва Висшия инженерно-строителен 
институт в София със специалност „Водоснабдяване и канализация“.

От 1958 г. до 1970 г. работи във „Водоканалпроект“ последователно като геолог, ст. 
геолог, ръководител група и началник отдел. От 1970г. до 1983г. и от 1991г. до 2000г. е главен 
инженер в СД „ВиК“, а от 1983 г. до 1991 г. е зам.-директор на предприятието.

Проектира различни водоснабдителни обекти: „Допълнително водоснабдяване група 
„Верен“, „Дублиращ водопровод за селата Преславен и Могила от кладенци на група „Ма-
рица изток“, „Допълнително водоснабдяване група „Коларово“, „Редуциране диаметъра на 
колела на помпите в п. ст. „Ягода – ІІ подем“, при което се постига икономия на ел. енергия; 
„Възстановяване водонепропускливостта на фугите на ст. бет. Деривация „Ягода – Ст. Заго-
ра“, Реконструкция на главен водопровод по бул. „Цар С. Велики“ в Ст. Загора. Проектант е 
на улични водопроводи и в други населени места.
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ЛЕСОВЪДСТВО

Митрополит Методий Кусев
(1838 - 1922)

 Старозагорският Митрополит Методий Кусев (Тодор Йовчев Кусев - светско име) е 
роден през 1838 г. в гр. Прилеп в будно българско семейство. На 4 април 1873 г. става монах 
под името Методий. От 1886 г. учи 6 години в Киевската и Петербургската духовни академии, 
след което две години е ректор на Българската семинария в Цариград.
 От 1894г. управлява Старозагорската епархия, а през 1896 г. е утвърден за Староза-От 1894г. управлява Старозагорската епархия, а през 1896 г. е утвърден за Староза- 1894г. управлява Старозагорската епархия, а през 1896 г. е утвърден за Староза-96 г. е утвърден за Староза-6 г. е утвърден за Староза-
горски митрополит. Той е въодушевен и упорит борец за облагородяване на природата чрез 
залесяване. На 28 февруари 1895 г. той поставя началото на залесяването на парк „Аязмото“ 
на голия ерозиран хълм „Ахмак баир“ край града със засаждането на 25 бр. дръвчета в деня на 
църковната ни независимост. Учредява благотворителен комитет с цел събиране на средства 
и пропагандиране на благородните цели на залесяването сред населението. Осигурява вода за 
младите фиданки с построяване на два водопровода, търси съвети и помощ от специалисти за 
техниките за посев на семена и садене на фиданки. Завидна последователност и воля проявя-
ва при осигуряване на редица екзотични дървесни и храстови видове от страната и чужбина 
- Германия, Гърция и др. Преминал през много унижения и лишаването му от административ-
ни права за 16 години продължава създаването на парка на площ 500 ха.
 През 1921 г. председателства Църковно-народен събор за 50-тата годишнина на Българ-
ската екзархия в залата на Народното събрание с възстановени вече административни права. 
 Поклон пред народополезните дела и прозорливите слова на митрополит Методий 
Кусев: „Неоспорима истина е, че облагородяването на природата и очистването на въздуха, 
като резултат от залесяването на голите възвишения и места, служат като необходими 
условия за облагородяване на хората и моралното повдигане на народа“.
 *„Аз го правя за народа – очерк за Методий Кусев“, Борис Каменов, ИПК „Нау-
ка и техника“ – Стара Загора, 1995 г. (спонсорирано от НТС - Стара Загора).
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Инж. Петър Манджуков
(1878 – 1966)

Роден през 1878 г. в с. Мирковци, Скопско. Учи в Пловдивската, 
Казанлъшката и Ломската гимназия. Член е на четата на Гоце Делчев и 
сам създава чета. Участва в Балканската война.

На 8.10.1904 г. е назначен за първи служител във все още неот-
критото Бюро за укрепване на пороите и залесяване в Казанлък със за-
дача устройство на горски разсадници и залесяване на голите хълмове 
над с. Шипка, които по-късно се наричат „Манджуковите сипеи“.

През 1905-1907 г. работи под ръководството на опитния френски 
лесовъд Феликс Луи-Мари Вожли - ръководител на Бюрото в Казанлък, 
като усърдно усвоява знания и опит. През 1907-1909 г., по предложение 

на Вожли, се обучава в Горската академия в Нанси, Франция. Пръв въвежда успешно френ-
ския опит за охрана на младите горски култури от нарушения и паша. От 1911г. e началник на 
новооткритата Служба за укрепване на пороите и залесяване на обезлесените склонове над 
Карлово, Калофер, Сопот и Клисура. През 1913-1924 г. отново ръководи службата в Казанлък, 
където се извършва усилено производство  на фиданки, строеж на баражи, залесяване, подо-
бряване и охрана на залесените територии, а през 1924 г. ръководи новооткритата служба в 
Пловдив за овладяване на пороите и залесяване в южните склонове на Средна гора и склоно-
вете на северните Родопи.  

От 1928 г. основава и ръководи първото частно лесоустройствено бюро „Силва“.
Инж. Петър Манджуков е най-колоритния образ в галерията на първите дейци-лесовъ-

ди с изключително значима роля и заслуга за десетки хиляди декара млади гори и стотиците 
укротени порои по ерозираните склонове в цялата страна. Инж. Манджуков е почетен гост 
при откриване на единствения музей на залесяването в гр. Шипка през 1965г. и сега в двора 
на музея неговият бюст е редом с бюста на френския лесовъд Феликс Вожли.
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Инж. Петър Куртев
(1914 - 1999)

Роден на 1.06.1914 г. в с. Априлово, Търговишко. Завършва гим-
назия във Варна през 1935г., след което следва лесовъдство в Загреб до 
Втората световна война. През 1944 г. се дипломира в Агрономо-лесо-
въдния факултет в Софийския университет.

Работи като лесничей в Секция за укрепване на порои и залеся-
ване /УЗП/ Карлово, където ръководи изграждането на баражи и зале-
сяване на опустошените склонове над Калофер, Карлово и Сопот. През 
1948 г. е назначен за началник на новооткритата Секция УПЗ в Стара 
Загора, а от 1952 г. е директор на горското стопанство в града до пенси-
онирането си през 1976 г.

Инж. Куртев ръководи противоерозийната дейност: овладяна е 
поройната река Бедечка със система от баражи и залесяване на двата склона и на задбараж-
ните насипи; целият водосбор на Табашка река е укрепен с плътни и масивни залесявания; 
Внедрява се механизирана подготовка на почвата с тежки машини в най-трудните скалисти и 
варовити склонове, както около града, така и в целия район на стопанството, благодарение на 
която масивните залесявания през 1974 г. годишно достигат 14500 дка.  

Под негово ръководство и инициатива започва горската биологична рекултивация чрез 
залесяване на промишлените насипи в района на комплекс „Марица изток“. Лесовъдите в 
региона продължават биологичната рекултивация, като са създадени над 20000 дка млади 
гори предимно на бързо ерозиращи се и трудно възстановими промишлени насипи. Укротен е 
пороя „Гочов дол“ и са овладени ерозионните процеси. Горската рекултивация е поставена на 
научна основа - определени са лимитиращите фактори за горската растителност, класифици-
рани са дървесните и храстови видове по тяхната устойчивост и пригодност за рекултивация 
в района, увеличена е гъстотата на културите и участието на широколистните видове.

Инж. Жоро Борисов
(1943-1992)

Роден на 16.09.1943 г. в девинското село Жребево, Смолянска 
област. Завършва ВЛТИ, специалност „горско стопанство“ през 1971 
г.

Започва трудовата си дейност през 1971 г. като началник ГТУ 
„Сондите“ в Горско стопанство Гурково, където по-късно става замест-
ник - директор по лесокултурните мероприятия. От 1977 г. работи в 
Горскостопански комбинат – Стара Загора, като заместник главен ди-
ректор, а от  юни 1984 г. е директор на горско стопанство Мъглиж до 
1992 г., когато загива нелепо при катастрофа.

Инж. Борисов успешно ръководи и работи както за подобряване 
и разширяване цялостната дейност по залесяването и стопанисване на 
горите, така и с грижата на добър стопанин на собствеността и усло-

вията за работа на работниците и служителите, чрез внедряване на прогресивни методи и 
механизми: годишен обем на залесяване над 3000 дка; производство на фиданки над 4000000 
бр.; нов разсадник под склопа за производство на букови фиданки; внедрена за първи път 
в региона въжена линия „Колер“ за големи наклони (1986г.); въведен в експлоатация е т.н. 
„железен кон“ при отгледните сечи; внедрено палетизиране на дърва за огрев и технологична 
дървесина; подобрено стопанисването на буковите гори.

Паралелно с професионалната си дейност инж. Борисов е и обществено ангажиран, 
като член на НТС, дългогодишен член на ръководството и председател на Съюза по ле-
сотехника към НТС - Стара Загора. Носител е на сребърна и златна значка на НТС.
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ЛЕСОТЕХНИКА

Инж. Георги Папазов
(1933 – 1995)

Георги Христов Папазов е роден на 01.01.1933 година в с. Мрамор, окр. Ямболски. 
Средното си образование завършва в гр. Тополовград (1951) година, а висше – през 1957г. във 
ВЛТИ -София, специалност „Механична технология на дървесината“.

Постъпва на работа в завод „Мебел“ в гр. Стара Загора, където последователно е зае-
мал следните длъжности: началник участък; началник цех; главен инженер; директор на завод 
„Мебел“ (1968 г. – 1986 г.). Благодарение на добрите си познания за мебелното производство, 
изключителните организаторски способности, неизчерпаема енергия и воля той допринася за 
утвърждаването на завод „Мебел“ във водещо мебелно предприятие, най-голямото в страна-
та. От 1986 година е заместник-генерален директор на ДСО „Мебел“ – гр. София. През 1991 
година създава частната фирма Траяна 91 в град Стара Загора.

Награждаван е с високи държавни отличия: Златен орден на труда; Орден НРБ – вто-
ра степен; „Заслужил деятел на мебелната промишленост“ и др.

Инж. Димитър Шишков
(1932 – 2014)

Димитър Тодоров Шишков е роден на 18.07.1932 г. в с. Полски Сеновец, обл. Велико 
Търновско. Завършва Народно мъжко средно училище “Кирил и Методий” в гр. Велико Тър-
ново и Лесотехнически факултет към ССА  през 1951 г. с квалификация Инженер по механич-
на технология на дървесината.

Работи в ДИП “Мебел” като технолог, началник участък, началник на цех и главен 
инженер. Създава ДИП “Средна гора” - Стара Загора и е първият му директор от 1962 г. до 
1971 г. От 1971 до 1977 е Заместник-главен директор на Горско-промишлен комбинат, а от 
1977 до 1988 – Заместник-главен директор на Стопанска дирекция местна промишленост и 
битови услуги. Проектирал и активно участвувал в създаване на Улицата на услугите в Стара 
Загора. От 1989 до 1992 г. е Директор на Общинска фирма “Тракийка”.

Носител е на: Народен орден на труда – златен и др. награди.

Инж. Пенчо Минев
(1934 - 2005)

Пенчо Петров Минев е роден на 15.09.1934 г. в с. Юлиево, обл. Стара Загора. Средното си 
образование завършва в Техникум по електротехника – Пловдив (1956 г.), висшето във ВЛТИ, 
гр. София, специалност „Механична технология на дървесината“.

От 1961 г. до 1963 г. е инженер на Дървообработващо предприятие „Цвятко Радойнов“, с. 
Горно Съхране, окр. Стара Загора. От 1963 г. до 1971 г. в ТПК „Обединение“ последователно 
заема длъжности: конструктор, главен конструктор и председател на ТПК „Обединение“. От 
1971 г. до 1992 г. е директор на ПП „Труд“ а в Завод „Мебел“ – зам. директор и председател на 
ТПК „Обединение“ (1993 г. – 2005 г.)

Носител на награди и отличия на Министерството на търговията и услугите.
Член на НТС от 1967 г., награден с Грамота на Централния съвет на НТС и Сребър-

на значка за активна дейност по изграждане на Дома на техниката в гр. Стара Загора.
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Инж. Георги Генчев
(р.1935)

Георги Петров Генчев е роден на 21.07.1935 г. Завършил е сред-
но образование в Средно училище „Иван Вазов“ в гр. Стара Загора през 
1953 г. и висше образование в Лесотехнически университет – гр. София 
през 1959 г. със специалност „Механична технология на дървесината“.

От 1960 г. до 1979 г. е директор на завод „Средна гора“, от 1980 
г. – 1995 г. е технически директор на Комбинат „Мебел“. Издава книга 
„Тридесет и пет години Завод „Средна гора“ - гр. Стара Загора 1963 
г. – 1997 г.

Носител е на Орден „Червено знаме на труда“; на Орден “30 г. 
Българска народна армия”.

От 1965 г. е член на НТС - Стара Загора, като от 1980 г. до 2006 г. е Председател на 
регионалното ръководство по Лесотехника и член на УС на НТС - Стара Загора. Награден 
е с Почетен знак на НТС - Стара Загора (1995 г.); със Сребърна значка (1997 г.), Златна 
значка (2002 г.) и Златен медал “Инж. М. Момчилов” (2022 г.) на ФНТС в България.

Инж. Вяра Кръстева
(1953 - 2013)

Вяра Василева Кръстева е родена на 16.11.1953 г. в гр. Стара 
Загора. Завършва френската гимназия в гр. Стара Загора и Висшия Ле-
сотехнически Институт в София.

От 1978 г. започва работа в завод Средна гора - Стара Загора 
като технолог, от 1979 г. е началник отдел Производствено-технологи-
чен, а от 1994 г. е Заместник-директор по производствено-техническите 
въпроси. Енергична, креативна и добър организатор, коректна, стрикт-
на и справедлива към хората и работата си. С изявените си лидерски и 
организаторски способности. Инж. Вяра Кръстева дава своя огромен 
принос за развитието на завода да наложат името на Средна гора АД, 

като коректен дългогодишен партньор на IKEA Швеция. Работи по разработване на редица 
прототипи на нови изделия.

Член на НТС от 1978 г. Носител на почетен знак на НТС - Стара Загора от 2013 
година.
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СТРОИТЕЛСТВО

Инж. Господин Великов
(1930 – 1997)

 Роден е на 30 април 1930 г. в с. Миладиновци, Ямболско. Завършил е 
инженерна специалност във ВМЕИ гр. Варна и в София. Специализира 
основно в „направление напрегнати строителни конструкции“. От 1983 
г. е Доктор на техническите науки.
 През 1959 г. основава в Стара Загора предприятие за бетонни ко-
лове за лозя, което по-късно прераства в Заводостроителен комбинат 
(ЗСК) с проектантска организация, който включва: завод за производ-
ство, предприятие за монтажи, транспортно предприятие, ремонтно-
механично предприятие и завод за строителни елементи. ЗСК участва в 
изграждането на индустриалните гиганти АТЗ и ЗЗУ, паметниците във 

Велико Търново за 1300-годишнината на българската държава, панаирната палата в Пловдив, 
Аспаруховият мост край Варна, виадуктите над прохода „Витиня“, мостовете към аерогарата 
и летището на София и много др. 
 За високи професионални успехи и новаторски подходи в работата си инж. Господин 
Великов е удостоен със звание „Герой на труда“. Почетен гражданин е на София, Пловдив, 
Асеновград, Мъглиж.

ГЕОДЕЗИЯ

Инж. Георги Арабаджиев
(р. 17.09.1942 г.)

Георги Кузманов Арабаджиев e роден в с. Рогозиново, общ. 
Харманли. Завършил Висш институт по архитектура и строителство 
(сега УАСГ) в гр. София през 1967 г. като инженер – геодезист.

Работи в Проектантска организация „Геопланпроект“ като про-
ектант и контролен инженер (от 1967 г. до 1989 г), а в „Геодезия“ ЕАД 
е контролен инженер и началник отдел (от 1989 г. до 2004 г.). След 2004 
г. е проектант в своя фирма ЕТ „Геоплан – ЕД – Георги Арабаджиев“. 
Участва в десетки проекти по изработване на кадастрални планове, ка-
дастрални и топографски карти, земеразделяне, геодезически заснема-

ния и трасировъчни планове на обекти. Носител на медал за трудово отличие.
Член на НТС - Стара Загора от 1967 г. Дългогодишен секретар на дружеството и 

РС на геодезистите в града. Носител на годишна награда на НТС - Стара Загора за 1998 
г. за разработка на Цифрово картиране на обекти. Разработена е за първи път в Бъл-
гария технология за тримерно цифрово картиране. Потребителят ползващ продукта, 
добива визуална представа за височина и наклон на терена. 
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МИННО ДЕЛО

Инж. Димитър Сотиров
(1922 - 1972)

Димитър Николов Сотиров е роден на 10.04.1922 г. в с. Капитан Андреево, община 
Свиленград. Завършва минно инженерство в Минно геоложки институт в гр. Свердловск - 
Русия.

Инж. Димитър Сотиров e първият директор на Държавно минно предприятие „Мари-
ца-изток“ и заема тази длъжност от 1962 г. до 1963 г. и от 1966 г. до 1969 г. От 1970 г. до 1972 
г. е директор на Държавни мини „Марица-изток“.

Инж. Атанас Халачев
(р. 1944 г.)

Атанас Игнатов Халачев е роден на 3.01.1944 г. в с. Паталени-
ца, обл. Пазарджик. Завършва техникум по механотехника в гр. Плов-
див. Дипломира се като минен инженер през 1979 г.  – Висшия минно 
геоложки институт – гр. София, специалност „Минна електро механи-
ка“.

Работи в Мини Марица-изток – Рудник Трояново 1 като главен 
механик и Директор по ремонта (1981 - 1999 г.); в Ремотекс – Раднево 
(2001 - 2007 г.) – инженер ремонт – багери; в Енергоремонт – Раднево 
(2007 - 2014 г.) – началник отдел Минно оборудване.

Носител е на държавни награди: Народен орден на труда – 
бронзов (1976 г.) и сребърен (1985 г.).

Член на НТС - Стара Загора от 1971 г. Член на УС на НТС - Стара Загора, Зам.-
Председател на УС на НТС - Стара Загора (1995 – 2012 г.), Председател на Фонд „Соци-
ален и награди“ до 2016 г.

Носител на: Почетен знак на НТС - Стара Загора (2002г.); Почетен знак (2001 г.) 
и „Заслужил миньор“ (2016 г.) на НС на НТС по МДГМ София; Златен медал “Инж. М. 
Момчилов” (2002г.) и Почетен член на ФНТС от 2004 г.
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ХИМИЯ

Инж. Георги Високов
(1939 - 2012)

Георги Петров Високов е роден на 29.05.1939 в град Ст. Загора. 
Негов родственик e инж. Борис Високов – основател на дружеството 
на БИАД в гр. Ст. Загора през 1922 г.

През 1965 г. Георги Високов завършва Химикотехнологичния ин-
ститут - гр. София, специалност “Технология на неорганичните веще-
ства”. Защитава кандидатска дисертация (1972 г) и за доктор на техни-
ческите науки (1994 г.).

Инж. Георги Високов работи в АТЗ – Ст. Загора като началник 
смяна, дежурен инженер по амонячно производство, технолог на цех 
(1965-1968 г.). Във ВХТИ-София - докторант (1968-1972 г.), н.с. I ст., 
ст.н.с. в Институт по електроника “Академик Емил Джаков” при БАН 

(1985 – 2007 г.). В Минно-геоложкия университет “Св. Ив. Рилски” е доцент (от 1992 г.) и 
професор (от 1996).  Специализирал е в Минск и Москва.

Проф. Високов е един от основателите и създателите на ново направление в химическите 
науки - плазмохимията. и в частност по приложението на плазмата в технологията на неор-
ганичните вещества и е пионер в областта на плазмохимичното получаване на наноразмерни 
прахове за нуждите на химичната и металургичната промишленост. 

Автор е над 240 научни труда, публикувани в реномирани международни списания у нас 
и в чужбина. Пише критични материали в пресата за състоянието на химическата торовата 
промишленост. Изнесъл е над 130 научни доклада на международни научни форуми в САЩ, 
Франция, Чехословакия, Китай, Германия, Русия, Беларус, Украйна, Литва, Латвия, Естония, 
Румъния, Гърция, Турция, Македония, Португалия и др. Участвувал в разработването и е 
ръководил 47 научно-технически договори, 7 от които са по линията на международното съ-
трудничество с икономически ефект над 1.5 млн. лв.

Рецензент в международните импактфакторни списания: Catalysis Today, J. Amer. Chem. 
Soc., Industrial and Eng. Chem. Research и на международните Bulg. Chem. Ind. и Annual of 
UCTM. Редактор и гост-редактор на международни сборници (Nanoscience and Nanotechnology 
и др.) 

Заместник-председател на Управителния съвет на Съюз на химиците в България (1999 – 
2007 г.), където членува от 1966 г.;

Носител е на Златна значка на ФНТС - 2001 г.
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МАШИНОСТРОЕНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Инж. Васил Тюркеджиев
(08.05.1936 - 20.07.1987)

Васил Вълчев Тюркеджиев е роден е в град Кърджали с фамил-
ния завет: „Момчето да се научи да свири на цигулка и да стане инже-
нер“. Учи в Московското Висше Техническо Училище „Н. Э. Бауман“ 
- най-реномираният технически университет в Русия, основан е през 
1830 г., свързан с имената на Жуковски, Туполев, Корольов. Завършва 
с отличие (Красный Диплом) през 1960г. като инженер-механиксъс по 
специалност „Металознание, оборудване и технология на термична об-
работка на металите“. 

Инж. Васил Тюркеджиев започва работа във Вагоностроител-
ния завод в Бургас. Скоро е пренасочен на работа в завод „Арсенал“, гр. 
Казанлък, където до 1972г.преминава през следните длъжности: стар-

ши технолог, Началник цех, Главен металург, Главен инженер, Заместник директор, Главен 
директор от 1969г. През периода 1973 – 76 г. е Генерален директор на ДСО „Металхим“ в 
гр. Сопот. От 1977 до 1982 е Главен Директор на ковашко-пресовия завод „Сърп и Чук“. От 
1982 е Главен директор на Научно производствен комбинат по роботика „Берое“ в град Стара 
Загора, където почива на работното си място.

Инж. Васил Тюркеджиев е изключително ерудиран машинен  инженер и технолог с 
4бр. Авторски свидетелства и патент от 1984 – „МЕТОД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ГЪВКАВО 
КОЛЕЛО НА ВЪЛНОВ РЕДУКТОР“. Ръководи развитието на производството на роботи в 
България на световно ниво.

Като активен член на НТС, през 1972г. прави първа копка на Дома на техниката 
в Стара Загора. Носител е на държавни награди и отличия.

Инж. Васил Николов
(23.12.1939 – 11.04.2012)

Васил Николов е роден в Стара Загора. Завършва специалност 
“Радиотехника” във ВМЕИ – София.

Инж. Николов е един от основателите и първи технически ди-нж. Николов е един от основателите и първи технически ди- е един от основателите и първи технически ди- технически ди-
ректор на  електронния гигант “ДЗУ” АД – Ст. Загора. Лауреат е на 
Димитровска награда за приноса си по създаване на български дискови 
запаметяващи устройства през 1974 г. Създател на Научния институт 
по роботика и главен директор на Научно-производствения комбинат 
по роботика “Берое” – Стара Загора до 1983 г. От 1996 до 2002 г. е 
генерален директор на ЦУВ “Прогрес” - София.
Васил Николов е сред 313-те подписали Конституцията на Република 
България законодатели от ВНС, избиран е за депутат в 36-ото НС.

Под негово ръководство е издаден първият у нас компютризиран 
5-езичен речник на информационните технологии. Реализирал е над 30 проекта, свързани 
с издирване и съхраняване върху компактдискове на живото слово на именити български 
творци. В продължение на последните 10 години животът му бе свързан с уникалната CD-
поредица „Живото слово на българската литература”, която успя да съхрани гласовете на 
десетки поети и белетристи - Ботев, Валери Петров, Гео Милев, Стефан Продев, Елисавета 
Багряна и много други. Издава 6-езичен аудиодиск с „Капиталът” на Карл Маркс.

Активен член на НТС с принос към развитието на науката и висшето образова-
ние  в Стара Загора.
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Инж. Иван Седмаков
(1903 - 1988)

Иван Стефанов Седмаков е роден в гр. Стара Загора през 1903 
г. Завършва електроинженерство в Политехниката в Бърно през 1933 г. 
се дипломира и се завръща в България.

Инж. Иван Седмаков работи в Държавни мини - Перник от 
1936 г. до 1940 г.. От 1940 до 1947 г. е първо - завеждащ, а по-късно и 
директор на Старозагорска електрификационна област. Вещото му ръ-
ководство изиграва съществена роля за електрифицирането на областта 
и изграждане на първите електросъоръжения. От юли 1947 г. работи в 
Главна дирекция за електрификация на България, а по-късно в „Енер-
гообединение” като началник на отдел поддръжка на електрическите 
централи. От 1956 г. до 1969 г. е началник отдел към ДСО „Енергообе-

динение”, по-късно Енергийно управление към Министерството на енергетиката.
Инж. Иван Седмаков има изключително голям принос за цялостното развитие на 

енергетиката в страната и специално на Старозагорски регион.

Инж. Васил Султанов
(1927 - 1999)

Васил Димов Султанов e роден в с. Кирилово, Старозагорско. 
Завършва електроинженерство в Политехниката в гр .Бърно. Започва 
работа като релейчик в „Електроснабдяване” гр. Хасково, а след това 
работи в управлението на „Електроснабдяване” Пловдив. От 1958 г. до 
1987 г. е директор на „Електроснабдяване” Стара Загора.

Инж. Султанов има голям принос за развитието на електро 
енергетиката в Старозагорска област при изграждането на енергийни 
мощности и тяхната модернизация. Под негово ръководство „Електро-
снабдяване” Стара Загора е сред водещите в България.

Носител е на много отличия: „Заслужил деятел на НТС”, 
„Заслужил енергетик” и др.



 100 години НТС - Стара Загора                                                                                                         ЮБИЛЕЕН СБОРНИК

19

ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Инж. Георги Симов
(1945 - 2012)

Георги Симов е роден през 1945 г. в с. Александрово Казанлъш-
ко. Завършва Московския енергетичен институт, специалност ”Автома-
тизация на производството и разпределението на електроенергията”.

През 1970 г. инж. Симов постъпва на работа в ДП „Електро-
снабдяване” Стара Загора като релейчик, назначен е за началник на от-
дел ”Поддържане и ремонти” (1974 г.), директор е на разработващ блок 
(1982 г.), заместник генерален директор (1987 г.) и генерален директор 
(1987 г.) на СК „Електроснабдяване” Стара Загора. След реорганиза-
ция е управител на клон „Електроснабдяване” Стара Загора. От 2000 
г. става началник на Електропреносен район Стара Загора. Под негово 
ръководство се извършват реконструкция и модернизация на електро-

съоръженията, снижават се загубите, подобрява се обслужването на абонатите.
Инж. Симов е дългогодишен член на НТС. Инициатор е за създаването на Ре-

гионален съюз на Електроинженерите през 1995 г. и на Клуб на Мениджъра през 1997 
г. (пръв негов председател) към НТС - Стара Загора. Удостоен е с Почетен знак на НТС 
- Стара Загора (2002 г.), годишни награди: в област „Електротехника“ (2007 г.) и „Индус-
триален мениджмънт“ (2007 г.) за Развитие на енергетиката в Старозагорски регион.

Инж. Димитър Минков
(08.11.1924 - 14.02.1984)

Роден е в село Бохот, област Плевен. Завършва машинно инже-
нерство в първия випуск на Политехниката (сега Технически универси-
тет) в София през 1952г.

Професионалният път на инж. Д. Минков започва през 1953г. 
в с. Белене, Свищовско, като инженер на енерговлак. Мобилна топло-
електрическа централа за захранване на помпени станции. След година 
е в новоизградения Химически завод в Димитровград - конструктор, 
началник Котелен цех, заместник главен инженер. От 1959г. работи 10 
години от началник на цех до директор в новата ТЕЦ „Марица изток 1“. 
Тук са проведени най-много експерименти с нискокачествените местни 
въглища, основа за развитието на уникална технология на директното 
изгаряне. Създава и ръководи Централната ремонтна база в Раднево.

Инж. Димитър Минков е първи директор на уникалната ТЕЦ 
„Марица изток 3“, изградена само за четири години от есента на 1974г. Директното изга-
ряне на нискокачествените маришки въглища се реализира успешно и ефективно. Ръководи 
изключително успешно огромен колектив от инженери, техници, монтажници и разнороден 
експлоатационен персонал.

Инж. Димитър Минков е носител на звезда „Герой на труда“, многократно награж-
даван с отличия на славата. Обича книгите, класическата музика и особено изпълненията на 
цигулка.
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ИКОНОМИКА

Магдалина Минчева
(1937 - 2018)

Магдалина Минчева е родена на 17.11.1937 г. в град Стара За-
гора Завършва Търговската гимназия със златен медал и ВИИ “Карл 
Маркс” - София, със специалност счетоводство и контрол отново с от- - София, със специалност счетоводство и контрол отново с от- София, със специалност счетоводство и контрол отново с от-
личен успех и златен медал.

Работи в завод “Червено знаме” гр. Стара Загора като икономи-аботи в завод “Червено знаме” гр. Стара Загора като икономи-
чески директор на завода. От 1979 г. постъпва в Комбината по роботика 
“Берое”, където до 1991 г. е икономически директор. От 1992 - 2007 г. 
е главен счетоводител на в- к Национална бизнес поща. Като експерт в 
областта на икономиката е привлечена в инициативния комитет за съз-
даване на Тракийския университет. Многократно награждавана в годи-

ните си на активна работа за приноса си в сферата на икономиката на страната.
Член на НТС е от 1962 г. и един от основателите на НТС - Стара Загора през 

1992г. Първи председател е на Контролния съвет на организацията. Носител на Почетен 
знак на НТС - Стара Загора от 1997г.; на Златна значка (2002 г.) и Златен медал „Инж. 
Михаил Момчилов“ (2012 г.) на ФНТС.

Отличава се с широка култура и изискан стил.

Иван Искров
(р. 15.03.1940)

 Иван Искров е роден на 15 март 1940 г. в с. Лясково, обл. Стара Заго-л. Стара Заго-. Стара Заго-
ра. Завършва ВИИ – гр. Варна през 1966 г. със специалност „Икономика 
на промишлеността“.
 Работи като икономист в ТК „Слънце“, където през 1968 г. участва 
в Организационен проект – София  и е назначен като икономически 
директор. От 1978 г. оглавява Държавна инспекция на труда в Стара За-
гора. От 1988 г. е назначен за председател на Комисията по комплексно 
–икономическо, социално и научно развитие на Стара Загора. От 1994 
г. е назначен за директор на Българска земеделска промишлена банка. 
След 1998 г. работи като главен финансист на поделението в Змеево.

 Кмет е на родното си с. Лясково от 2004 г. до 2008 г., а от 2008 г. е председател на 
читалището.

Активно участва в живота на НТС от 1972 г. Първи Председател на обединените 
организации на НТС в гр. Стара Загора и активен поддръжник на реорганизация на 
организацията през 1991 – 92 г. Председател на Съюза на икономистите в НТС - Стара 
Загора до 1995 г. Носител на Почетния знак на НТС - Стара Загора от 1995г.
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ЗЕМЕДЕЛИЕ И МЕНИДЖМЪНТ

Проф. д-р Иван Божков
(р. 21.02.1934)

 Иван Георгиев Божков е роден в с. Оризово обл. Стара Загора. През 
1958 г. завършва ветеринарна медицина в София.
 След дипломирането си до 1969 г. д-р Божков работи като гл. вете-
ринарен лекар в ТКЗС в Генерал Тошево обл. Добрич. От 1969 до 1975 
е директор на „Ветеринарно дело“ - София.
 През 1967 получава научна степен к.в.м.н., а от 1970 г. е преподава-
тел във ВИЗВМ – Стара Загора като доцент от 1971 и професор от 1981 
г. Проф. Божков е ректор на ВИЗВМ – Стара Загора през периода 1989-
1993, през 1995 той става първи ректор на Тракийския университет, в 

периода 1999-2003 е председател на Общото събрание на университета. 
 Автор и съавтор на 142 научни труда и 21 учебници, ръководства и монографии.
 Проф. Божков е депутат в VII Велико народно събрание (1990- 1991), а в мандата 
1999 – 2003 г. е Председател на Общински съвет гр. Стара Загора. 
 Удостоен е с държавни награди и почетни академични звания. Почетен гражданин е 
на Стара Загора (2021 г.).
 Активен член на НТС - Стара Загора (Клуб на Мениджърите). Награден е с По-
четен знак на НТС - Стара Загора (1999г.) и със Златен медал “Проф. Асен Златаров” на 
ФНТС (2004 г.).

НАУКА И ТЕХНИКА

Проф. Митко Гогошев
(15.04.1940 – 5.02.1997)

Митко Маринов Гогошев e роден в с. Златия в област Монтана. 
Дипломира се в Софийския Университет по геофизика и метеорология 
през 1966г. Професионалната му дейност започва в Народната астроно-
мическа обсерватория в гр. Стара Загора. Създател и дългогодишен ръ-
ководител на Базовата астрономическа обсерватория в града към БАН. 
От 1984г. е професор в Института по астрономия на академията.

Проф. Гогошев е един от инициаторите на космическия проект 
„Интеркосмос – България – 1300“. Ръководител е от българска страна 
на международния космически проект ВЕГА за изследване на Халее-алее-лее-
вата комета. Създава редица фотометри за измерване на собственото 
излъчване на земната атмосфера, които успешно работят на български 
и международни спътници, ракети и наземни станции в България, Ин-

дия, Гърция и Куба. Резултатите от изследванията са публикувани в над 250 научни труда и 
над 2000 лекции и доклади. Член е на Международната академия по астронавтика в Париж, 
на Американското планетарно дружество и  на Международната федерация по астронавтика. 
Удостоен е с редица държавни и международни награди.

От 1990 г. проф. М. Гогошев е  Председател на Клона в Стара Загора на Съюза на уче-
ните в България. Членува в НТС. Съпредседател е на Старозагорския клуб на интелек-
туалци и депутати, под чиято егида беше създаден Тракийският университет в Стара 
Загора. Почетен гражданин на града. 
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НАГРАДИ НА ФНТС

2012 година

ик. Магдалина Минчева Златен медал “Инж. М. Момчилов”
проф. Иван Станков Златна значка “Про�. Асен Златаров“
д. е. с. Мина Димитрова Златна значка на ФНТС
инж. Ирина Космева Златна значка на ФНТС
доц. д-р Йовка Фенерова Златна значка на ФНТС
инж. Росица Жекова Златна значка на ФНТС

2020 година

инж. Иван Димитров Златен медал “Инж. М. Момчилов”
маг. хим. Марина Бояджиева Златен медал “Инж. М. Момчилов”
д-р инж. Радка Лазарова Златен медал “Инж. М. Момчилов”
д. е. с. Мина Димитрова Златен медал “Инж. М. Момчилов”
инж. Пеньо Пенев Златна значка на ФНТС
инж. Валентин Панчев Златна значка на ФНТС

2022 година

инж. Георги Генчев Златен медал “Инж. М. Момчилов”
инж. Здравка Вълчева Златен медал “Инж. М. Момчилов”
инж. Гочо Чемширов Златна значка на ФНТС
инж. Живко Желязков Златна значка на ФНТС
д. е. с. Димитринка Пашова Златна значка на ФНТС
ик. Татяна Павлова Златна значка на ФНТС
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НОСИТЕЛИ НА ПОЧЕТЕН ЗНАК 
НА НТС – СТАРА ЗАГОРА

2012 година
инж. Валентин Живков Панчев, РС на Мениджърите
инж. Петър Иванов Заяков, РС на Лесовъдите
инж. Стоян Петров Колев, РС на Строителните инженери и архитектите
инж. Светлана Ангелова Гьокова, РС на Химиците
ик. Яна Иванова Заманова, РС на Икономистите

2013 година
инж. Вяра Василева Кръстева, РС по Лесотехника

2014 година
инж. Калоян Бончев Янков, РС по Автоматика, електроника и информатика
доц.д-р Йовка Славова Фенерова, РС по Земеделие
инж. Сийка Боянова Петкова, РС на Лесовъди
инж. Ирина Атанасова Космева, РС по Автоматика, електроника и информатика

2015 година
д.е.с. Мина Борисова Димитрова, РС на Икономистите

2016 година
инж. Денчо Иванов Денев, РС по Автоматика, електроника и информатика

2017 година
инж. Желязко Господинов Славов, РС на Мениджъри
инж. Георги Стоянов Димов, РС на Електроинженери

2018 година
инж. Румен Желев Георгиев, РС на Геодезисти и земеустроители
инж. Николай Иванов Иванов, РС на Лесовъди
инж. Росица Райкова Жекова, РС на Електроинженери

2019 година
инж. Тонка Стоянова Иванова, РС по Лесотехника

2020 година
д-р Йовчо Йорданов Йовов, РС на Мениджъри
ик. Николинка Димова Николова, РС на Мениджъри
инж. Живко Иванов Желязков, РС Минно дело и геология
инж. Бинка Минчева Ангелова, РС Минно дело и геология

2021 година
инж. Борислав Василев Динев, РС по Лесотехника

2022 година
ик. Илиан Борисов Марков, РС на Мениджъри
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ФОНД „ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА“

 За периода от 2012 до 2021 година  по предложение на 
Фонд „Образование и наука„ са наградени: 119 абитури-
енти, 117 ученици и 6 учители. Носители на първи награ-
ди по години са:

КОНКУРС “УЧЕНИЦИ, 
ИЗЯВЕНИ В НАУКАТА И ТЕХНИКАТА”

Година Носител на първа награда Постижение

2015

Отбор в състав: Станимир 
Стефанов Петров, Ивайло 
Петров Петров, Ивайло 
Пламенов Панайотов
Х клас, ППГ „Гео Милев”

Отборно първо място (златен медал) на 
Втория международен математически 
турнир „Математика без граници”, 
�инален кръг, 
гр. Несебър, 1-2.07.2015г.

2016

Станимир Стефанов Петров 
ХІ клас,
ППМГ “Гео Милев”
Ивайло Петров Петров
ХІ клас
ППМГ “Гео Милев”

Бронзов медал - индивидуално 
класиране на �иналния кръг на Третия 
международен математическия турнир 
“Математика без граници”, гр .Несебър, 
3.07.2016г. 
Бронзов медал - индивидуално 
класиране на �иналния кръг на Третия 
международен математическия турнир 
“Математика без граници”, гр .Несебър, 
3.07.2016г. 
Сребърен медал - отборно класиране на 
�инален кръг на Третия международен 
математическия турнир “Математика 
без граници”, гр .Несебър, 2.07.2016г.;

2018 Калоян Юлианов Цветков
Х клас, ППМГ “Гео Милев” 

Първо място на �иналния кръг на V-то 
Международно състезание “Математика 
без граници”, 2 юли 2018г.;

2019

Виктория Желязкова 
Кабаиванова
Х клас,
ГПЧЕ “Ромен Ролан” 

V-то място на Международен �орум 
Microsoft Wide Championship в Ню Йорк, 
28-31 юли 2019г.;
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КОНКУРС “АБИТУРИЕНТИ, 
ИЗЯВЕНИ В НАУКАТА И ТЕХНИКАТА”

Година Носител на първа награда Постижение

2013 Рада Кирилова Атанасова
ГПЧЕ “Ромен Ролан” 

Сребърен медал на Национално състезание 
по математика за ученици от про�илирани 
гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков 
про�ил - гр. Ловеч, март 2013г. и Трето мяс-
то на Нац. олимпиада по математическа 
лингвистика - гр. Пловдив, 20-21.04.2013г.

2016 Петър Марков Марков ПГЕ 
“Джон Атанасов” 

Печели проект “Еразъм+”, сектор “Про-
�есионално образование и обучение” за ра-
бота в реални производствени условия, и ра-
боти във �ирма Computer Aid International, 
06.03.2016-26.03.2016г., Лондон, Великобри-
тания.

2018

Отбор в състав: 
Ивайло Петров Петров, 
Станимир Стефанов Петров и 
Траян Танчев Господинов
ППМГ „Гео Милев” 

Трето място с бронзов медал на финала 
в отборно състезание на ІV-я междунаро-
ден математически турнир «Математи-
ка без граници», �инален кръг, гр .Несебър, 
03.07.2017г.; 
Специална награда за Ивайло Петров 
Петров за Бронзов медал –индивидуално  
от �иналния кръг на състезание „Матема-
тика без граници”, 1-3.07.2017г.;

2019
Давид Алексеев Петров
ГПЧЕ „Ромен Ролан” 

Полуфинал на интернационалната �инал-
на седмица на Състезанието по дебати на 
немски “Jugend debattiert international”, 16-
21.09.2018г. в Братислава и І-во място на 
Национално състезание по математика за 
ученици от про�илирани гимназии и пара-
лелки с чуждоезиков про�ил, 17.03.2019г., 
гр. Ловеч;

2021
Калоян Юлиянов Цветков 
- ХІІ клас от ППМГ „Гео 
Милев“ за: 

Първа награда на Втори кръг на състе-
занието VIVA Математика с компютър, 
14.03.2021г., БАН, гр. Со�ия; Участие в 
LXІX Национална олимпиада по математи-ІX Национална олимпиада по математи-X Национална олимпиада по математи- Национална олимпиада по математи-
ка 29.06.20г.-30.06.20г., гр. Со�ия.
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КОНКУРС “ПРЕПОДАВАТЕЛ С НАЙ-ЗНАЧИМ ПРИНОС 
В ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИЦИ, ИЗЯВЕНИ В НАУКАТА 

И ТЕХНИКАТА”

Година Носител

2012
Боряна Карабонева
 - старши-учител по “Автоматизация на производството” в 
ПГЕ “Джон Атанасов”.

2014
Живка Динева Желязкова
 - учител по ин�ормационни технологии и ин�орматика в ПМГ 
“Гео Милев”.

2015
Лиляна Ангелова Вълчева
 - старши учител по математика и ин�орматика в ПМГ “Гео 
Милев”.

2017 Живка Иванова Стойчева
 - учител по ин�орматика в ППМГ “Гео Милев”.

2018
инж. Петьо Колев Вълчев
 - преподавател по сградостроителство, стр. материали и 
техника на строителството в ПГСАГ “Лубор Байер”.

2019
Радостина Недева Кръстева
- учител по ин�ормационни технологии в ГПЧЕ „Ромен 
Ролан“.
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ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА
ЗА 2016 – 2021 ГОДИНА

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА 
ПО АВТОМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

Година Носител Принос:

2016 инж. Димитър Иванов Димитров

Участие в разработка на приложно про-
грамно осигуряване за управление на тех-
нологичните процеси в Завод за спирт, 
Захарни заводи, Горна Оряховица.

2017 инж. Ирина Атанасова Космева
Обучение за серти�ициране на �ирми, 
занимаващи се с автоматика и електро-
ника.

2018 инж. Станимир Минчев Минев

Разработка на съвременни комуникаци-
онни устройства с много ниска консума-
ция, предаващи на големи разстояния на 
базата на LoRa модулация. Приложение 
-  в системи антидрон, системи за пери-
метрова охрана, LoRaWAN и Internet of 
Things мрежи.

2020 инж. Кирил Димов Василев

Разработка, внедряване и поддръжка на 
ГИС GIS Export в Изпълнителна агенция 
по горите и всички регионални дирекции 
по горите в Р България. Пълна поддръжка 
на данните от лесоустройствените пла-
нове за управление на горски площи.

2021 инж. Александър Русев Огнянов Изграждане на дистанционна автомати-
зирана система за управление и наблюде-
ние на ВиК обекти - SCADA.

Регионален съюз по автоматика, информатика и електроника
Председатели на комисиите: инж. Чавдар Кроснов (2016, 2017, 2018), инж. 
Денчо Денев (2020, 2021).
Съучредители на наградата: “ЕКСБИТ” ООД (2016), ЦИЕС (2017), „Тех-(2016), ЦИЕС (2017), „Тех-2016), ЦИЕС (2017), „Тех-), ЦИЕС (2017), „Тех-, ЦИЕС (2017), „Тех-(2017), „Тех-2017), „Тех-), „Тех-, „Тех-
нопол Секюрити“ ЕООД (2018), „Газоснабдяване - Ст. Загора” ООД (2020), 
ВиК ЕООД – Стара Загора (2021).
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ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА 
ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Година Носител Принос:

2016 инж. Лъчезар 
Трендафилов Лазаров

Внедряване на иновативно дистанционно отчи-
тане на потребената ел. енергия за гр. Казан- Казан-Казан-
лък. За 9 месеца - внедряване на дистанционно 
отчитане, монтаж на съоръжения и со�туер 
в системата за дистанционно отчитане на 30 
000 електромера в гр. Казанлък.

2017 инж. Росица 
Райкова Жекова

Внедряване на система за дистанционно отчи-
тане за гр. Стара Загора.

2018 инж. Петър 
Грозев Петров

Изграждане на нова кабелна линия „Кипарис“ 
110kv между подстанция „Стара Загора“ и 
подстанция „Траяна“.

2019 инж. Веселин 
Иванов Василев

Компенсиране на реактивната мощност на 
тежкото промишлено минно оборудване на 
„Мини Марица-изток“ ЕАД.

2020 инж. Теньо 
Ангелов Бакърджиев

Проектиране и въвеждане в експлоатация на 
съоръжения за подобряване ел. захранването 
и развитие на ин�раструктурата в гр. Стара 
Загора с цел клиентска удовлетвореност. Раз-
работка, проектиране, реализация, узаконяване 
и въвеждане в експлоатация на ТП Пчелар“ в 
кв. Казански и захранване на новопостроените 
кооперации.

2021
инж. Ангел 
Красимиров Ангелов

Разширение и реконструкция на ОРУ – 400 kv, 
съгласно Регламент (ЕС) №347/2013 за транс 
европейската енергийна ин�раструктура в под-
станция „Марица изток“. Обновяване на САУП 
и разширението му с допълнителни релейни за-
щити и контролери за ОРУ 31,5 kv.

Регионален съюз на електроинженери
Председател на комисиите: инж. Георги Димов.
Съучредители на наградата: ЕВН – КЕЦ – Казанлък (2016), ЕВН Електро-
разпределение Юг (2017), ЕСО ЕАД „МЕР” – Стара Загора (2018), „Мини Ма-(2017), ЕСО ЕАД „МЕР” – Стара Загора (2018), „Мини Ма-17), ЕСО ЕАД „МЕР” – Стара Загора (2018), „Мини Ма-), ЕСО ЕАД „МЕР” – Стара Загора (2018), „Мини Ма-, ЕСО ЕАД „МЕР” – Стара Загора (2018), „Мини Ма-(2018), „Мини Ма-18), „Мини Ма-), „Мини Ма-, „Мини Ма-
рица-изток“ ЕАД (2019), ЕВН Електро-разпределение Юг (2020), ЕСО ЕАД 
„МЕР” – Стара Загора (2021).
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ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА
ПО МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ

Година Носител Принос:

2016 инж. Никола
Георгиев Николов

Изграждане на претоварно съоръжение за прех-
върляне на въглищния поток от Рудник „Трояно-
во-3“ към Рудник „Трояново-1“.

2017 инж. Георги 
Петков Кисьов

Нови технологични решения за добива на въглища 
от зоната с високо задигнат въглищен пласт - ІІ 
етап.

2018 инж. Павел 
Георгиев Карачолов

Въвеждане на автоматизирана пробовземаща 
система за опробване на въглища в рудниците 
на “Мини Марица-изток” ЕАД съгласно стандарт 
БДС ISO 13909-2.

2019 инж. Андон 
Петров Андонов

Принос в развитието на „Мини Марица-изток“ 
ЕАД: Работа, изцяло насочена към съществуване-
то и развитието на „Мини Марица-изток“ ЕАД, 
в защита на българската енергетика и въгледобив 
като ключов отрасъл за националната икономика 
и сигурност.

2020 инж. Ясен 
Иванов Чаушев

Оптимизиране дължините на гумено-ленто-
ви транспортьори (ГЛТ) в рудниците за извоз на 
откривка. Преминаване на As5000 за работа от 
вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“ във 
вътрешно насипище на рудник „Трояново-север“ 
чрез построяване на ново място на два магистрал-
ни ГЛТ и два насипищни ГЛТ с обща дължина 5500 
метра.

2021 инж. Димитър 
Христов Баев

Разработка и изпълнение на техническо решение 
на съоръжение за претоварване на въглища. Ус-
вояване на залежите от багер SRS 2000 №142 при 
работа на втори откривен хоризонт, по ГЛТ 1223 
с наличие на високо издигнати въглища над скално 
издигане с общо количество 92000т.

Регионален съюз по минно дело и геология

Председател на комисиите: инж. Живко Желязков.
Съучредител на наградата: „Мини Марица - изток” ЕАД.
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ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА
ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

Година Носител Принос:

2016 инж. Марияна
Динева Дюлгерова

Проект по част Строителни конструкции на 
обект „Складова сграда, обслужваща сгра-
да и благоустрояване“ - ПИ №68880.532.188 в 
гр.Стара Загора.

2017 арх. Веселин 
Симеонов Беров

Градоустроуствени решения, транспортна схе-
ма на гр.Стара Загора и активна гражданска 
позиция по казуса „Бедечка“ .

2018 инж. Ивайло 
Драганов Драганов 

За цялостна про�есионална дейност и за обект 
Смесена много�ункционална сграда в УПИ ІХ-
4547, кв.387 Стара Загора.

2019 инж. Светлозар 
Димов Димов

Проектиране на: 1. Производствено-складо-
ва база за метални изделия – УПИ І к.р. 170, 
местност Берекет могила, общ. Стара Загора, 
2.Цех за метални изделия в УПИ ХІ 321, кв.57 
гр.Раднево.

Регионален съюз на строителни инженери и архитекти
Председател на комисиите: инж. Стоян Колев.
Съучредител на наградите: „Респект 93” ООД.

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА
ПО АРХИТЕКТУРА

Година Носител Принос:

2020 арх. Сияна 
Деянова Янчева

Проектиране: Основен ремонт, въвеждане на 
мерки за енергийна е�ективност и достъпна 
среда на Про�есионална гимназия по компютърни 
науки и математически анализ – общежитие, 
столова и много�ункцион. зала.

2021
ландшафт арх. Корнелия 
Константинова Матарова – 
Харитонова

Изработване проект на Станционната гради-
на.

Камара на архитектите в България Регионална колегия – Стара Загора
Председател на комисиите: арх. Петър Влахов.
Съучредител на наградите: КАБ Регионална колегия – Стара Загора.
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ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА 
ПО ХИДРОТЕХНИКА

Година Носител Принос:

2016 инж. Севдалина 
Иванова Драгова

Изработване на ВиК проекти: Реконструкция на 
етернитов водопровод от водоизточник „Долен 
Беш бунар“ с тръби от ПЕВП-RC, по метода с 
прошерителна грава; Изграждане проучвателен 
сондаж с дълбочина 100м в зоната на кладенци 
„Горно Ботево“ с цел проучване наличието на 
води PD съдържание на нитрати.

2017 инж. Денка 
Костадинова Христова 

Изработване на ВиК проекти: Много�амилна 
жилищна сграда с ОСД, гаражи и допълнително 
застрояване; Винарска изба в землището на с. Ра-
китница; Специализирана болница за рехабилита-
ция в с. Ягода.

2018 инж. Теньо 
Русев Шиков

Изработване на ВиК проекти: „Реконструкция на 
стоманен водопровод �820мм между п.с. „Зимни-
ца“ и п.с. „Ягода“ ІІ; „Реконструкция на водопр. 
мрежа на кв.“Три чучура-север“; Допълнително 
водоснабдяване на с. Хрищени.

2019 инж. Василка 
Станева Динева

Изработване на ВиК проекти: Външен водопровод 
и външна канализация за 19 имота в кадастр. Ра-
йон 208, гр. Ст.Загора; О�ис сграда със шоурум 
и гараж в кв. Индустриален; Цех за заготовки на 
скара, зеленчуци, сосове и майонеза; Външен водо-
провод до нов гробище парк, землище с. Богомило-
во.

2020 инж. Тодор 
Костадинов Михайлов 

Изработване на ВиК проекти: Улична дъждовна 
канализация от стъклопластови тръби �1000 по 
ул. „Витоша“; Автоматизирана подземна поливна 
система на Зоопарк; База за съхранение с линия 
за преработка на полимери, силозно стопанство и 
подземен резервоар, кв. Индустриален.

2021 инж. Кичка 
Иванова Ангелова

Разработка на инженерно-геоложки проекти за 
строителни обекти: База за съхранение с линия 
за преработка на полимери и силозно стопанство; 
Фабрика за печат, ламиниране и кон�екциониране 
на гъвкави опаковки–кв.34; Жилищна сграда с га-
ражи – кв.715.

Регионален съюз по водно дело
Председатели на комисиите: инж. Иван Димитров.
Съучредители на наградата: “ВиК” ЕООД (2016, 2018, 2019), “Водоканал-(2016, 2018, 2019), “Водоканал-2016, 2018, 2019), “Водоканал- 2018, 2019), “Водоканал-2018, 2019), “Водоканал-), “Водоканал- “Водоканал-
геопроект” ЕООД (2017, 2020, 2021).
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ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА 
ПО ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЕУСТРОЙСТВО

Година Носител Принос:

2016 инж. Григор 
Христов Груев

Трасиране на имоти в с. Мирково, общ. Мирково, Со-
�ийска област. Трасиране на спорна имотна граница 
в присъствието на собствениците, заинтересовани 
лица, съдебни институции и общински служби.

2017 инж. Румен 
Борисов Николов

Преобразуване на карта на възстановената собстве-
ност в кадастрална карта и кадастрални регистри 
за Община Плевен. Технология на преобразуване, при 
която се запазват границите на имотите, собстве-
ници, данни за имотите и подземните проводи и съ-
оръжения.

2018 инж. Христо 
Димов Желев

Изработване и реализиране на контролно измерва-
телна система (КИС) с цел контролиране по отно-
шение на коти и положение на цялата техническа 
ин�раструктура на язовир „Розов кладенец“ с цел 
неговата безопасност.

2019 инж. Христо 
Василев Василев 

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП 
- ПП) на оптично трасе с. Главан, с. Мъдрец, с. Ис-
крица, общ. Гълъбово.

2020
инж. Румен 
Желев Георгиев

Извършване на анкетиране във връзка с разработване 
на кадастрална карта на 9 села в общ. Ружинци, обл. 
Видин, 5 села в общ. Силистра и 12 села в общ. Самуил 
обл. Разград.

2021
инж. Нели 
Димова Старчева

Изчистване на грешките в контактната зона на ка-
дастралната карта и кадастралните регистри. Из-
работва карта на контактната зона и списъка на 
засегнатите имоти с предложение с което отстра-
няване на несъответствията са оптимизирани мак-
симално.

Регионален съюз на геодезисти и земеустроители
Председатели на комисиите – инж. Румен Георгиев, инж. Нели Старчева 
(2020).
Съучредител на наградата: “ГЛОБАЛ ГЕО” ЕООД.
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ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА 
ПО ЛЕСОВЪДСТВО

Година Носител Принос:

2016 инж. Димо 
Иванов Станков

Производствен принос в ловно стопанската дейност 
на ТП ДГС - гр. Гурково. Постигнати много добри ре- Гурково. Постигнати много добри ре-Гурково. Постигнати много добри ре-
зултати при планирането на ловно стопанските ме-
роприятия, контрол по тяхното изпълнение и ползва-
нето на дивечовите запаси. Постигнато устойчиво 
развитие и възпроизводство но дивеча с цел получава-
не на висококачествени тро�еи.

2017 инж. Станислав 
Ганчев Вътев

Личен принос в изработване на програмата „FOR 
OUR FUTURE“ за Старозагорски регион - „Гори и 
гористи местности - картиране и оценка на екоси-
стемните услуги извън „Натура 2000“.

2018 инж. Йорданка 
Маринова Стоилова

Творческо прилагане на новата наредба за инвента-
ризация на горски територии. Личен творчески при-
нос за осъществен контрол при теренната работа за 
планирани дейности в горите и изготвяне на горскос-
топански карти.

2019 инж. Калин 
Руменов Николов

Ускорено усвояване на дървесината и ограничаване на 
повреди от абиотични �актори в иглолистните гори 
в ДГС Гурково. Използване на естествения потенциал 
на месторастенията за възобновяване с минимални 
разходи след ускорено усвояване на дървесината.

2020 инж. Евгени 
Кръстев Кръстев

Творчески принос при проектиране и направа на вре-
менни горски пътища, с които се подобрява достъпа 
за сеч и извозване на дървесината.

2021 инж. Радомир 
Георгиев Чакъров

Личен принос в устойчиво управление на горите в 
ДГС Мъглиж. Внедряване на правни, управленски и 
технически нововъведения в стопанството.

Регионален съюз на лесовъди
Председател на комисиите: д-р инж. Радка Лазарова.
Съучредители на наградата: ТП „ДГС Гурково“ (2016, 2019), РДГ – Стара 
Загора (2017, 2018), ТП „ДГС Чирпан“ (2020), ТП „ДГС Мъглиж“ (2021).
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ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА 
ПО ЛЕСОТЕХНИКА

Година Носител Принос:

2016 инж. Красимир
Йовков Йовков

Реализация на проект на атракти-
вен �отьойл-люлка за обществени 
заведения, ка�енета и коктейл ба-
рове. Проектът е реализиран чрез 
усвояване на технология за изра-
ботка на носещи детайли от огъ-
нато-слепени детайли от масивна 
дъбова дървесина.

2017 инж. Борислав
Василев Динев

Реализация на проект за разширя-
ване на производството на столове 
чрез автоматизация на производ-
ството на столове от широколист-
на и иглолистна дървесина.

2018 инж. Теодор 
Павлинов Праматаров

Оптимизиране на организацията и 
внедряване на нови технологии при 
производство на много�ункциона-
лен стол ТРИП-ТРАП.

2019 инж. Иван 
Димитров Димитров

Оптимизиране специ�икациите на 
дървен материал за висока произ-
водителност и рандеман. Подбор 
на доставчици, осигуряващи дървен 
материал от серти�ицирани гори 
по FSC стандарт.

2021
инж. Станимир 
Колев Колев

Разработване и внедряване в про-
изводството на алтернативна кон-
струкция на кухненски стол с цел 
оптимизиране на технологичния 
процес и намаляване на себестой-
ността му.

Регионален съюз по лесотехника
Председател на комисиите: инж. Господин Николов.
Съучредители на наградата: “Средна гора” АД (2017- 2021), “Труд 97” ООД 
(2016).
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ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА
 ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Година Носител Принос:

2016 д-р Пенка 
Иванова Пеева

Проучване влиянието на климатичните �актори, 
района на отглеждане и сортовата принадлеж-
ност върху съдържанието на ресвератрол /естест-
вен антиоксидант, който се съдържа в люспите на 
гроздето/ в грозде и вино.

2017 ас. Недка 
Димова Димова

Възможности за подобряване продуктивността на 
овце от различни продуктивни направления.

2018 ас. Роксана 
Иванова Минева

Проучване върху видов състав и динамика на попу-
лационната плътност на неприятели в лавандулови 
насаждения за района на гр. Казанлък.

2019 агр. Васил 
Марчев Денчев

Внедряване нови интродуцирани сортове обикнове-
на пшеница в производството и иновации в техноло-
гията на отглеждане на тази култура.

2020
агр. Ричард 
Яцек Кожируг

Усъвършенстване технологията за отглеждане на 
рапица. Предварително азотно торене на площи-
те с цел разлагане на растителните остатъци от 
предшественика и допълнителни подхранвания след 
сеитбата на културата.

2021
агр. Людмил 
Константинов 
Котовски

Внедряване на нови �ормулации �унгициди за вегет-
ационна борба с болестите при зимни житни кул-
тури.

Регионален съюз на специалисти от земеделието
Председатели на комисиите: д-р Йовка Фенерова (2016), гл. ас. д-р Митко 
Георгиев (2017 - 2021).
Съучредители на наградата: ЗП Ангел Косев Ангелов (2016), Асоциация 
за развъждане на Старозагорската порода овце (2017), ЕТ „Персика“ (2018), 
„Граал“ ООД (2019). „Венат“ ЕООД (2020), Пеньо Тодоров (2021).
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ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА 
ПО ХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ

Година Носител Принос:

2016 инж. Бистра 
Митева Димитрова

Привежда �ирмите на холдинга в съответствие с 
екологичните закони, чрез 8 броя комплексни разре-
шителни.

2017 Росен 
Николов Герасимов Разработване и внедряване на херницел - рН метър.

2018 инж. Снежана 
Тодорова Танева

Разработване и въвеждане на акредитирана систе-
ма за управление на качеството на изпитвателна 
лаборатория за горива.

2019 инж. Ренета
Владимирова Досева

Създаване на нови технологии и аналитична дей-
ност в областта на производство на восъци с раз-
лично приложение.

2020 инж. Антоанета 
Тенева Желязкова

Разработване и внедряване на система за управле-
ние на качеството в Изпитателно въглехимическа 
лаборатория съгл. БДС EN ISO IES . Лабораторията 
е акредитирана от ИА БСА 2010.

2021 д-р Диана 
Дерменджиева

Разработва иновативен продукт от арго-хранител-
ната верига. Преработване на утайки от водопре-
чиствателни станции и превръщането им в торове. 
Помагат на стартиращи компании в арго-храни-
телната верига.

Регионален съюз на химици
Председател на комисиите: маг. хим. Марина Бояджиева.
Съучредители на наградата: „ВиК“ ЕООД (2016), „СИ ПИ ЕЙ КЕМ“ ООД 
(2017), ИЛГ БТ ООД (2018), Евриком ЕООД (2019), „Мини Марица-изток“ 
ЕАД (2020).  
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ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА 
ПО ИКОНОМИКА

Година Носител Принос:

2016 ик. Димитър 
Василев Щерев

Цялостен принос по подобряване организацията 
на дейностите по пенсионно и социално осигуря-
ване.

2017 ик. Тонка 
Игнатова Георгиева

Организация и участие в срещи и дискусии по въ-
веждане на ре�ормата във Водния сектор.

2018 ик. Димчо 
Стойчев Коджабашев

Дългогодишен висок про�есионализъм в прила-
гането на нормативната база и консултиране в 
областта на социалното осигуряване. Про�еси-
онално компетентни и коректни консултации на 
осигурителите.

2019 д.е.с. Елеонора 
Кръстева Червенкова

Активна дейност за създаването и практическо-
то прилагане на правилата за етичното поведе-
ние и облик на членовете на регионалната орга-
низация на дисциплинарната комисия към ИДЕС 
и председател на РОДЕС. Мероприятия с пред-
ставители на бизнеса и институции в региона 
за запознаване с дейността на регистрираните 
одитори.

2021 ик. Емил 
Иванов Георгиев

Ръководство на  реализирането на значими инвес-
тиционни проекти. Добра екипна работа и рабо-
та с младите специалисти.

Регионален съюз на икономисти
Председател на комисиите: ик. Величка Зайкова.
Съучредители на наградата: „ВиК” ЕООД (2017), „Финанс ММ“ ООД 
(2018), д.е.с. Мина Димитрова и д.е.с. Димитринка Пашова (2019), Петя Алек-8), д.е.с. Мина Димитрова и д.е.с. Димитринка Пашова (2019), Петя Алек-), д.е.с. Мина Димитрова и д.е.с. Димитринка Пашова (2019), Петя Алек-д.е.с. Мина Димитрова и д.е.с. Димитринка Пашова (2019), Петя Алек-(2019), Петя Алек-9), Петя Алек-), Петя Алек-, Петя Алек-
сандрова (2021).
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ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА
ПО ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Година Носител Принос:

2016 инж. Нина 
Дончева Патронска

Търговски принос за износ на регионални вина за Ру-
сия и САЩ.

2017 Илиан
Борисов Марков

Развитие на �ирма „Техноинженеринг“ ЕООД - гр. 
Стара Загора.

2018 Николинка
Димова Николова Принос в индустриалното кредитиране.

2019 инж. Георги 
Петров Георгиев

Организация и управление на въглеподаването в ТЕЦ 
“Марица изток 2“ ЕАД.

2020 инж. Кирил 
Динев Михайлов Търговски принос в Старозагорски регион.

2021 Нина 
Дончева Патронска

Търговски принос и популяризиране на български вина 
в страната и чужбина.

Регионален съюз на мениджъри
Председатели на комисиите: инж. Пеньо Пенев и инж. Валентин Панчев 
(2016 - 2019), Илиан Марков (2020, 2021).
Съучредители на наградата: “Върхът” ООД (2016), “Рудин” ООД (2017), 
“Техноинженеринг” ЕООД (2018, 2020, 2021), ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД 
(2019).

***
Управителен съвет на НТС - Стара Загора: 

Председател – доц. д-р Владимир Заманов
Зам.-председатели: 
инж. Георги Димов - Председател на РС на Електроинженери
инж. Живко Желязков – Председател на РС по Минно дело и геология
ик. Илиан Марков - Председател на РС на Мениджъри
Членове:
ик. Величка Зайкова – Председател на РС на Икономисти
инж. Господин Николов – Председател на РС по Лесотехника
инж. Денчо Денев – Председател на РС по Автоматика, информатика и електроника
инж. Иван Димитров – Председател на РС по Водно дело
маг. хим. Марина Бояджиева – Председател на РС на Химици
гл. ас. д-р Митко Георгиев – Председател на РС по Земеделие
д-р инж. Радка Лазарова – Председател на РС на Лесовъди
инж. Румен Георгиев – Председател на РС на Геодезисти
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Научно-технически съюз – Стара Загора е учреден през 1992 година 
и е наследник на окръжните подразделения на НТС – София (1947г.-
1992г.) и на регионалния клон на Българското инженерно-архитектно 
дружество (БИАД), създаден през 1922 година. 
 

 

 
 
 

Домът на техниката е изграден от 1972 г. до 1975 г. с вградено 
послание за бъдещите поколения, поставено в основите от инж. Васил 
Тюркеджиев (стр.15). През 2001 г. пред сградата беше посадено дърво – 
„Fинар  на  21-ви  век“ ,  Яворолистен платан (Platanus acerifolia), дар от 
Съюза на Лесовъдите, което през 2022 г. именуваме с поставянето на 
надпис, дарен от „Техноинженеринг“ ЕООД. 
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