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Обръщение
на Председателя на НТС – Стара Загора

 Уважаеми колеги и приятели,

 През 2012 г. се навършват:
* 90 години от учредяване на Старозагорския клон на БИАД като един от пър-
вите шест клона в България.
* 40 години от първата копка на Дом на техниката - Стара Загора
* 20 години от учредяване на НТС – Стара Загора като самостоятелна органи-
зация, член на Федерацията на Научно-техническите съюзи в България.
 НТС – Стара Загора е най-голямата и активна неправителствена орга-
низация в Старозагорски регион.
 * НТС обединява изявени специалисти от съсловията на: машинни-
те инженери, електроинженерите, инженерите по автоматика и информатика, 
минните инженери и геолозите, химиците, строителни инженери, архитекти, 
хидроинженери, геодезисти и земеустроители, инженери по лесотехника и 
лесовъдство, селскостопански специалисти, икономисти и утвърждава авто-
ритета на тези професии.
 * Ежегодно отличава творческия принос на водещи специалисти в 14 
направления на науката и техниката.
 * Стимулира и насърчава изявени ученици и абитуриенти за постиже-
ния чрез Фонд образование и наука.
 * НТС инициира обществени дискусии по важни регионални пробле-
ми.
 Домът на техниката е средище за научно-технически прояви и срещи 
на специалистите. Организацията е открита пред обществеността с актуална-
та си интернет страница.
 С мъдростта на 90-те години от своето създаване, със силата на зна-
нието и опита на средното поколение и с ентусиазма и дързостта на интернет 
поколението сме уверени, че ще бъдем по-силни, по-можещи на 100 годишни-
ната.

Честит юбилей!

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

ДАТИ И СЪБИТИЯ

1922 година Създаване на БИАД клон Стара Загора.
1972 година Първа копка на Дома на техниката в Ст. Загора.
1992 година

…

Учредяване на НТС–Стара Загора като самостоятелно юридическо 
лице с нестопанска цел.
Учредяване на Фонд „Образование и наука”.
…   …   …

2002 година

март Посещение на Международното изложение Aqua-Tech, Expomed, 
Hardware & Paint – Истанбул.

30 май

Честване на юбилеи: 
-80 години от създаването на Българското инженерно - архитектурно 
дружество в гр.Стара Загора, на което НТС е достоен наследник.
-30 години от първата копка на Дома на техниката в Ст. Загора.
-10 години от учредяването на НТС–Стара Загора като самостоятелно 
юридическо лице с нестопанска цел;
Издаване на Юбилеен сборник „80 години НТС-Стара Загора”.

юни Семинар на НТС-Стара Загора в гр.Банско.

септември – 
октомври

Научно-техническа конференция по направления:
-„Новости в приложната автоматизация” – РС САИ;
-„Приватизацията на ел. разпределителните дружество”–РС ЕЛ;
-„Високите технологии-мит и реалност” – РС МИ;
-„Проблеми, свързани с градоустройствения план на гр.Стара
Загора” - РС СИ и Арх.;
-геодезически семинар – РС ГЗ;
-„Минералните ресурси и човека” – РС МДГ;
-„Грижи и отговорности за химическата промишленост в България” – 
РС ХИ;
-„Нови материали и технологии в мебелното производство” – РС ЛТ;
-„Оценка на опита по създаване на кедровите култури в  България” и 
„Съвременните тенденции при създаване на дъбовите култури” – РС 
ЛВ;
-„Разработване на счетоводната политика и новите счетоводни 
стандарти” – РС ИК;
-„Проблеми на зърненото производство –технологии, кредитиране, 
реализация” – РС ЗЕ;
-„Приемане на България в НАТО” – КМ;
-„Изменение и допълнение закона за патентите” – ПОК;
-„Проблеми с ракетните комплекси, унищожавани на полигона край 
с.Змейово” - Ветерани.
Посещение на Международното изложение Pragaargo - Прага.

2003 година

март НТС-Стара Загора учредява звание „Почетен знак на НТС-Стара 
Загора”.

26 март
Федерацията на научно-техническите съюзи и Съюзът на архитектите 
в България чества 110 години от основаването на Българското 
инженерно-архитектурно дружество /БИАД/.
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3 и 4 април
Участие в XII Международен филмов фестивал на научно-техническия 
филм „Организация,нови технологии, автоматизация на производството 
и управление“.

октомври Посещение на Международното изложение за вътрешно обзавеждане 
Casa Su Misura - Ideal home exhibition, Италия.

17-20 
ноември

Седмица на Земята - НТС - СТАРА ЗАГОРА със съдействието на 
Съюз по хранителна промишленост – София и Регионален научен тех- София и Регионален научен тех-София и Регионален научен тех-
нически съюз с Дом на науката и техниката – Пловдив:
-„Тенденции в развитието на селското стопанство” - КМ;
-„Тенденции на хранително-вкусовите технологии и машини” - КМ;
-Изложба на фирми за хранително-вкусови и селскостопански маши-
ни, растителна защита и торове;
-„Растителна защита и торене” – РС ЗЕ, РС ЛВ;
-„Селскостопански машини и хранително-вкусови технологии” – РС 
МИ;
-„Животновъдство” – РС ЗЕ;
-Посещение на разсадник „Арнаутито” и предприятие за производство 
на лавандулово масло с. Лозен – РС ЛВ, РС ИК, ПОК;
-„Проблеми на Земята” – РС МДГ;
-Кръгла маса „Съвременно пътно строителство и околна среда” – РС 
СИ;
-„Проекти за комасация и комасацията в България” – РС ГЗ;
-Дискусия „Развитие на селскостопанската и преработващата промиш-
леност в Старозагорски регион” – КМ.
-Посещения на водещи фирми птицекланица „Евровърхът” и „Белве-
дере-България”.

2004 година

12 февруари

19-23 април

РС по химия организира среща-разговор „Битовите отпадъци“ с пред-
ставители на Община Стара Загора и държавните контролни институ-
ции РИОСВ и ХЕИ.
Седмица на Енергията - НТС-Стара Загора със съдействието на: 
ФНТС – София, “Мини Марица изток”ЕАД, ТЕЦ “Марица изток”ЕАД, 
ЕРП - Стара Загора, НЕК - ЕАД - ПМВН- ЕПР-Стара Загора и “Газо-
снабдяване - Стара Загора” ООД:
-„Добив на въглища и опазване на околната среда” – РС МДГ;
-„Производство и пренос на електрическа енергия и електроразпреде-
ление” – РС ЕЛ;
-„Енергийно оборудване, газоснабдяване, отопление и вентилация” – 
РС МИ;

19-23 април

-„Промишлена автоматика и осветление” - РС САИ;
-„Горива и транспорт, екология, безопасност” – РС ХИ;
-„Развитие на мини, водни и термални електроцентрали” – РС ВД;
-„Строителни изолации и енергоспестяващи технологии в бита и 
промишлеността” – РС на СИ;
-„Проектиране на енергоефективни сгради” – РС АР;
-„Подземен кадастър” – РС ГЗ;
-„Производство на енергия от отпадъчен материал и био-продукти” – 
РС ЛВ, ЛТ и ЗЕ;
-„Икономически аспекти – анализи и прогнози на индивидуално и 
енергийно потребление в Старозагорски регион” – РС ИК.
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28 май
Пета отчетно-изборна конференция на НТС – Стара Загора. Избран 
е Управителен съвет. Отчита първия тригодишен период за 21 век.
Регионалната секция на мениджърите се преобразува в Регионален 
съюз на мениджърите.

15 юни Представяне на книгата „SI в обучението по химия“.
2005 година
22 април Среща „Млади членове“ на НТС-Стара Загора

септември Посещение на Международно изложение Abitare Il Tempo – Верона, 
Италия

14 октомври Дискусия „Екологични проблеми на въздуха в Старозагорския регион“, 
съорганизатор вестник „Старозагорски новини“.

11 ноември

Конференция „Десетилетие на годишните награди на НТС-Стара 
Загора” с всички носители на наградите от 1996 до 2004 г.:
-„Новият градоустройствен план на гр.Стара Загора” – арх. Елена Ней-
кова – гл. арх. на Стара Загора;
-„Екологични проблеми в Старозагорски регион и въздействието им 
върху растителния свят” – проф. Д.Павлов – ТрУ;
-„Съвременни CAD, CAM, CAE технологии” – доц.Д. Тодоров - ТУ 
гр.София;
-„Новото в социалната политика – социално и пенсионно осигуряване” 
– П. Мръцков – депутат.

9 декември
Тържествено връчване на десетите годишни награди на НТС-Стара 
Загора за юбилейната 2005г. 
Юбилейно издание „Годишни награди на НТС-Ст. Загора”.

2006 година
9-11 юни Семинар на НТС-Стара Загора в Гърция.

30 юни

Конференция „Наука и техника-2006“:
-„Проект AES – Марица изток 1 – етапи на проектиране” – РС ГЗ, РС 
ВД, РС Арх.;
-„Перспективи в развитието на „Марица изток” в следващите 10 
години” – РС МН;
-Представяне на международна програма „Натура 2000 и горите – 
предизвикателства и възможности” – РС ЛВ;
-„Структура, организация и функции на НАП. Услуги, предоставяни 
на физически лица.” – РС ИК.

10 ноември

Конференция „Строителството в Старозагорски регион -2006г.“:
-„Стандартизация и качество” – РС СИ, МИ, ЕЛ и ПОК;
-„Измерване и трасиране на терени” – РС ГЗ, МДГ, ЗЕ и ЛВ;
-„Архитектура и дизайн на вътрешно обзавеждане”–РС Арх. и ЛТ;
-„Пречиствателна станция в гр. Стара Загора” – РС ВД, ХИ, САИ;
-„Перспективи за строителството в минно-енергиен комплекс „Марица 
изток” – РС МН и ИК.

2007 година Десет години юбилей на Регионален съюз на мениджърите.
Дарение, направено на Читалище в с.Пряпорец.

май Международно изложение Construmat - Барселона.
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15 юни

Конференция „Инженерите в Европа“:
-„Издаване компютърен сертификат за Европа”;
-„Структурни инструменти на ЕС”;
-„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”;
-Европейски и национални програми за подкрепа на научните 
изследвания и иновации”.

22-24 юни Семинар Перперикон.
октомври Посещение на международни изложения в Истанбул.

29-30
ноември

Семинар „Роботика и автоматизация” – постижения и разработки 
в областта на индустрията, образованието, медицината, домашните 
роботи, изследвания на околната среда, борба с тероризма. (ФНТС, ТУ 
и БАН).

2008 година

18 април
Конференция „Съвременни телекомуникации“:
-„Локализиране на обекти с Wi-Fi мрежи на Cisco” и
-ADSL – инж. Недко Недков РС САИ.

април Посещение на международни изложения Summer Fair и Cedia Expo, 
Лондон.

30 май Шеста отчетно-изборна конференция на НТС–Стара Загора.
11 – 13 юли Семинар „Родопите – планината на Орфей”.
септември Посещение на Международния Солунски панаир.
18 – 19 
октомври Семинар „Старопрестолния град Велико Търново”

14 ноември

Симпозиум Наука и техника ‘08:
-„Финансова криза и капиталови пазари” – РС ИК, ЕЛ, МН, МИ, СИАР 
и ПОК;
-„Водородните технологии – енергия на бъдещето” – РС ХИ, МДГ, ЗЕ, 
САИ;
-„Състояние на отпадъчните води в Старозагорски регион” – РС ВД и 
ГЗ;
-„Използване на дървесните отпадъци – реализация и проблеми” – РС 
ЛТ и ЛВ.

2009 година

24 април

Конференция „Нови технологии - 2009г“
-„Роботизация МОТОМАН” – РС САИ;
-„AES – ТЕЦ Марица изток 1” – РС ЕЛ;
-„Факторингът. Оборотни средства в аванс” – РС ИК;
-„Съвременни електронноизмервателни методи и уреди за работа на 
лесовъда в гората” – РС ЛВ.

май Семинар на НТС-Стара Загора в Румъния.
22 юни – 4 
юли

Посещение на ХVІІ европейско изложение за биомаса в Хамбург и 
RoboCup, Грац.

септември Семинар - Тасос, Гърция.

30 октомври
Национално академично състезание Roboshop 2009 и демонстрации 
на роботи с участието на ТУ София, ТУ Габрово, ТУ Варна и ТУ 
Русе.
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14 ноември

Симпозиум Наука и техника ‘09:
-„Новата визия на Vivacom – обединение на БТК и Vivatel” и 
„Ведомствени телефонни централи – нови идеологии за обслужване 
на вътрешни клиенти” – РС ЕЛ;
-„Основни принципи в новия проектозакон за горите” – РС ЛВ.

2010 година 125 години юбилей ФНТС. ФНТС издава Алманах.
15 години „Годишни награди на НТС-Стара Загора.”

21-22 януари

Семинар „Годишно счетоводно и данъчно приключване 2009г.” – 
РС ИК.:
-Годишно счетоводно приключване;
-Данъчно облагане;
-Промени в данъчните закони – ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ, промени 
в социалното и здравно осигуряване.

4-8 май Семинар - Кападокия, Турция.

18 юни

Конференция „Нови технологии - 2010г“:
-„Приходоизточници на общинския бюджет и възможности за 
инвестиране” – РС ИК; РС ЕЛ, ЗЕ, ВД, ХИ и ПОК;
-„Основни принципи, прилики и разлики между двата проекта за нов 
Закон за горите” – РС ЛВ;
-„Нови технологични решения в областта на биогоривата и 
алтернативните източници на енергия” – РС МИ.

ноември

Симпозиум Наука и техника ‘10: 
-„Годишно приключване на 2010г. и новости в закона за ДДС.” – РС 
ИК;
-„Основни принципи, заложени в новия Закон за горите” – РС ЛВ;
-„Твърди битови отпадъци” – РС ХИ.

2011 година

17 юни

Конференция „Нови технологии - 2011г“:
-„Минното дело – история, настояще и бъдеще” – РС МДГ, МИ;
-”Местни данъци и такси” – РС ИК, ЛТ и ПОК;
-„Особености при реконструкцията и модернизацията на сгради – 
паметници на културата” – РС СИАР, ВД;
-„Биомасата и новия Закон за енергия от възобновяеми източници.” 
Потенциал и възможности за финансиране оползотворяването на 
дървесната биомаса за енергия в България” – РС ЛВ и РС ЗЕ.

ноември

Симпозиум Наука и техника ‘11:
-„Промени в ЗКИР и ЗУТ” – РС ГЗ;
-„Възобновяеми енергийни източници” – РС ЕЛ; 
-„Последни достижения а плазмените технологии в съвременния свят” 
– РС ХИ, МДГ, МИ, СИАР.
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ФОНД „ДОМ НА ТЕХНИКАТА”

От направената преди 40 години първа копка на Дома на техниката от инж. 
Тюркеджиев до въвеждането й в експлоатация през 1975 година, сградата непрекъс-
нато се обновява, разширява и модернизира.

От 2002 година до сега:
- завършено е преустройството на партерния етаж, който включва: ресторант, 5 спе-
циализирани магазина, вход на фоайе с банкомат и красива козирка;
- развива се градината пред сградата;
- подменена е кабелната инсталация, обновени са ел и ВиК-системите;
- цялостно е сменена дограмата на сградата;
- реконструирана е основно зала БИАД с принадлежащия технически музей.

Технологично сградата е осъвременена с нова компютърна техника, система 
за видео наблюдение, климатична техника. 

Много членове на НТС-Стара Загора са дали принос за нейното обновяване. 
Ще помним ентусиазма на инж. Нанка Христова, бивш секретар на Фонд „Дом на 
техниката”.

Председателят на Фонд „Дом на техниката” инж. Стефан Гюзелев оказва про-
фесионална помощ при всеки възникнал проблем. Незаменимо е съдействието на 
инж. Иван Димитров при отстраняването на възникнали проблеми с ВиК-инстала-
цията на сградата.

Председателят инж. Стефан Гюзелев, секретарят инж. Георги Димов и члено-
вете: инж. Иван Димитров, инж. Дияна Атанасова всеотдайно работят така, че Домът 
на техниката да бъде добре поддържан, функционален и уютен за членовете на НТС-
Стара Загора и наемателите в сградата.

Дванадесет годишен чинар краси Дома на техниката
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НАГРАДИ НА ФНТС И НАЦИОНАЛНИ СЪЮЗИ

2002 година

доц. д-р Владимир Заманов Златна значка “Проф.Асен Златаров”
инж. Атанас Халачев  Почетен знак “Инж.М.Момчилов”
инж. Нанка Христова  Златна значка на ФНТС
инж. Стефан Гюзелев  Златна значка на ФНТС
инж. Георги Генчев   Златна значка на ФНТС
икон. Магдалина Минчева Златна значка на ФНТС
икон. Величка Зайкова  Златна значка на ФНТС
д-р инж. Мина Попов  Златна значка на ФНТС

2004 година

Удостоен със звание „Почетен член на ФНТС” на инж. Атанас Халачев 
по случай 60 годишнина.
проф. Иван Божков  Златна значка “Проф.Асен Златаров”
агр. Георги Станев   Почетен знак “Инж.М.Момчилов”
инж. Нанка Христова  Почетен знак “Инж.М.Момчилов” /по-
смъртно/
д-р инж. Радка Лазарова  Златна значка на ФНТС
хим. Марина Бояджиева  Златна значка на ФНТС
инж. Господин Николов  Златна значка на ФНТС
инж. Димитър Димитров  Златна значка на ФНТС
д-р инж. Мина Попов  Златна значка на ФНТС

2008 година

икон. Величка Зайкова  Почетен знак “Инж.М.Момчилов”
инж. Стефан Гюзелев  Почетен знак “Инж.М.Момчилов”
инж. Чавдар Кроснов  Златна значка на ФНТС
инж. Румен Георгиев  Златна значка на ФНТС
инж. Георги Димов   Златна значка на ФНТС
инж. Иван Димитров  Златна значка на ФНТС
инж. Здравка Вълчева  Златна значка на ФНТС
икон. Лена Гинева   Златна значка на ФНТС
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Награждаване 
на инж. Георги Димов 

със Златна значка на ФНТС – 
2008година.

Награждаване на В. Зайкова 
с Почетен знак „Инж. М. Момчилов” 
– 2008г. в присъствието на акад. 
В. Сгурев – председател на ФНТС.

Награждаване на инж. Ст. Гюзелев с 
Почетен знак „Инж. М. Момчилов”

Награждаване 
на инж. Иван Димитров 
със Златна значка на ФНТС –
 2008година.
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ФОНД „СОЦИАЛЕН И НАГРАДИ”

Фонд „Социален и награди”  през годините насърчава и награждава активни 
членове на НТС-Стара Загора. Съгласно Правилника му, отпускането на средства за 
награди и стимули е обвързано с конкретни постижения на индивидуалните членове, 
юбилейни дати, навършване на кръгли годишнини. Наградите, които се връчват са 
: почетен знак, фирмена награда и сувенир с фирмен знак.  Носителите на почетен 
знак се вписват специално в изданията на НТС-Стара Загора и се публикуват на елек-
тронната страница www.nts-sz.org.

Фондът се ръководи от петчленна управа с председател, която се избира на за-
седание на Управителния съвет. Ползотворна и успешна е работата на фонда под ръ-
ководствата на първия председател Величка Зайкова и настоящия председател инж. 
Атанас Халачев и  членове: Георги Станев, Марина Бояджиева, инж. Ирина Космева, 
инж. Надежда Димова.

Постъпили са 12 молби за социална помощ на съюзни членове и всички са 
удовлетворени.

За периода 2002-2011 година фондът е присъдил 420 награди, в това чис-
ло са връчени 17 почетни знака.

Управа на Фонд „Социален и награди” - 2008–2012г.
(инж. Н. Димова, М. Бояджиева, инж. А. Халачев, инж. И. Космева)

Награждаване на юбиляри за 2011г.
(доц. д- рВл. Заманов, Р. Мурджева,

 инж. А. Терзиев, инж. Д. Ангелов, инж. П. Чобанова, инж. А. Халачев)
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ПОЧЕТЕН ЗНАК НА НТС–СТАРА ЗАГОРА

2002 година

инж. Петко Нестеров Иванов, Клуб на Ветераните 
инж. Гочо Димитров Чемширов, РС на Електроинженерите 
хим. Марина Христова Бояджиева, РС на Химиците

2003 година

инж. Момчил Чанков Хардалов, Клуб на Ветераните 
инж. Георги Димитров Батев, Клуб на Ветераните  
инж. Александър Любенов Палешутски, РС по Лесотехника

2004 година

инж. Младен Иванов Тасков, РС на Електроинженерите 
инж. Иван Димитров Димитров, РС по Водно дело 
инж. Динко Иванов Кисьов, РС на Строителните инженери 
         Борислав Бойчев Ванков, РС на Мениджърите 
инж. Господин Стаев Николов, РС по Лесотехника 
инж. Диньо Георгиев Георгиев, РС на Лесовъдите 

2006 година

инж. Мина Георгиев Попов, РС на Строителните инженери

2007 година

инж. Елена Тодорова Нейкова, РС на Строителните инженери и архитектите 
инж. Здравка Димитрова Костадинова-Вълчева, Секция Патенти, оценители и 
качество 

 
2009 година

инж. Пеньо Жеков Пенев, РС на Мениджъри
 

2011 година

инж. Александър Константинов Докторов, РС на Електроинженери
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ФОНД „ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА”

Мисията на Фонд „Образование и наука” (ФОН) е да издирва, насърчава и 
награждава изявени ученици, абитуриенти и техните учители в областта на науката 
и техниката.

Преди 20 години, в навечерието на празника Деня на народните будители 
стартира Конкурсът за ученици, постигнали високи резултати на международни, на-
ционални и местни състезания, олимпиади и конкурси. От 1999 година е традиция да 
се награждават учители с принос в подготовката на изявени ученици.

В навечерието на най-светлия български празник 24 май, ФОН награждава 
най-добрите от абитуриентите на града ни, отличили се в престижни научно-
технически изяви.

Всеки конкурс приключва със специално тържество и изложба, на което от-
личените абитуриенти, ученици и учители се награждават с грамоти и предметни 
награди със знака на НТС-Стара Загора. Медиите от града, печатни и електронни 
отразяват редовно събитията на ФОН.

Неуморна е работата на целия фонд под председателството на д-р инж. Радка 
Лазарова, секретар Яна Заманова, инж. Росица Жекова, инж. Калоян Янков, д-р Йов-
ка Фенерова.

Сподвижници на идеята за намиране и насърчаване на талантливи млади 
хора през годините са много личности: инж. Мина Попов – учител в ПГСАГ „Лубор 
Байер”, Иванка Сотирова – дългогодишен директор на ГПЧЕ „ Ромен Ролан”, инж. 
Ваньо Георгиев – учител ПГЕ „Джон Атанасов”, Татяна Павлова – организатор НТС 
и др.

За периода от 2002 до 2011година са наградени с първа, втора, трета награда: 
159 абитуриенти, 124 ученици и 11 учители.

Управа на Фонд „Образование и наука” – 2008–2012г.
(Я. Заманова, инж. Р. Лазарова, инж. К. Янков, д-р Й. Фенерова, инж. Р. Жекова)
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КОНКУРС “УЧЕНИЦИ, ИЗЯВЕНИ В НАУКАТА И ТЕХНИКАТА”
Година Носител на първа награда Постижение

2002 Станимир Момчилов Рачев
ГПЧЕ „Ромен Ролан”

Бронзов медал от 33-та 
Интернационална олимпиада по физика 
в Индонезия 2002г.
Лауреат на Националната олимпиада по 
физика 2002г.
І място в Национално състезание по 
математика Ловеч 2002г.

2003 Веселин Анриев Георгиев
ПМГ „Гео Милев“

Бронзов медал на Международна 
олимпиада по информатика в САЩ 
2003г.
Сребърен медал от Балканиада по 
информатика - Румъния - 2003г.

2005 Николай Иванов Белухов 
ПМГ “Гео Милев”

І място в Международен турнир по 
математика на градовете за учащите 
се в средните учебни заведения за 
учебната 2004-2005г. 
Диплома за отлично представяне в 
Международен конкурс „Европейско 
Кенгуру“ 2005 от МОН и СМБ

2006 Николай Иванов Белухов 
ПМГ “Гео Милев”

ІІ място в Международна олимпиада по 
математика 2006г. Словения; 
Диплом Първа степен на V-ти 
заключителен етап на Всерусийска 
олимпиада по математика и специална 
награда на журито за абсолютен 
резултат, гр. Псков

2007 Николай Иванов Белухов 
ПМГ “Гео Милев”

Златен медал на Международна 
олимпиада по математика, 2007г. 
Златен медал от Балканиада по 
математика, 2007г.

2009 Отборът на ПГСАГ „Лубор 
Байер”

ІІІ място на Европейко състезание Knauf 
Junior Trophy- Хърватска, 2009г.

2010 Делян Иванов Лафчиев 
ГПЧЕ „Ромен Ролан”

ІІІ място на Международна астроно-
мическа олимпиада –Китай, 2009г.
І място на ХІІ-ти Национален конкурс 
„Космосът - настояще и бъдеще на 
човечеството“ – София, 2010г.

        
Награждаване на изявени ученици в науката и техниката

от Председателя на НТС-Стара Загора доц. д-р Вл. Заманов 2011г.
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КОНКУРС “АБИТУРИЕНТИ, ИЗЯВЕНИ В НАУКАТА И ТЕХНИКАТА”

Година Носител на 
първа награда Постижение

2003

Веселин Анриев 
Георгиев 
ПМГ „Гео Милев“

Димо Любомиров 
Арнаудов
ГПЧЕ”Ромен Ролан” 

I място в Националната олимпиада по 
информатика. 
II награда от националните зимни 
математически състезания Варна-Бургас 
2003г.
I място в националното състезание по 
физика - Грамота, Ботевград XII 2002 г. 
I място в националното състезание по 
физика - Грамота, Перник март 2003 г. 
I място в математическо състезание 
между профилирани гимназии и паралелки с 
чуждоезиков профил, Ловеч, април 2003г.

2005 Васил Гочев Шарланов
ГПЧЕ “Ромен Ролан”

Отлични резултати на седем международни 
конкурсни изпити по физика и висша 
математика; получава кредит за обучение 
в I-ви курс по физика и математика във 
всички американски университети 
- приет е за обичение в Cornell University, 
САЩ - строително инженерство 
- спечелен конкурс на института “Отворено 
общество” - Ню Йорк, за което е награден 
с пълна стипендия за едногодишно обучение 
на 11-клас в частно средно училише 
WillinstonNorthampton school - 2003г. САЩ. 
- многократни класирания на призови места 
в национални и регионални състезания 
и олимпиади по математика и физика 
2002/2003г.

2006
Стефка Иванова 
Арбалова
ГПЧЕ “Ромен Ролан”

Сертификат за участие във Втора 
международна олимпиада по теоретична, 
математическа и приложна лингвистика, 
Москва 
І място в XXV зимни математически 
състезания - математическа лингвистика, 
Плевен-Русе, 2006г.

2008
Николай Иванов 
Белухов 
ПМГ “Гео Милев”

Бронзов медал от Всерусииската олимпиада 
по математика-2008;
Златен медал на 3-та и 47-ма междунар. 
олимпиади по математика-2007г.;
Сребърен медал в 47-мата Междунар. 
математическа Олимпиада -2006г. и др. I 
-во място за ученици в конкурсите на НТС - 
Стара Загора – 2005, 2006, 2007г.

2010
Радина Дианова Колева 
ТГ „Княз Симеон 
Търновски”

Приета студентка по икономика и 
международни отношения в Университета 
в Йейл, 2010г.; Участия в международни 
конкурси и проекти, 2010г.
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КОНКУРС “ПРЕПОДАВАТЕЛ С НАЙ-ЗНАЧИМ ПРИНОС 
В ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИЦИ, ИЗЯВЕНИ В НАУКАТА И ТЕХНИКАТА”

Година Носител

2002 Станка Божкова Абаджиева – преподавател по физика в ГПЧЕ „Ромен 
Ролан”

2003 инж. Иван Христов Иванов - преподавател по физика и астрономия в 
ПГ по биотехнологии и хим. технологии.

2004
инж. Веселина Иванова Милева - Директор на ПГБХ “Д.Менделеев”
и Тонка Колева Иванова - учител по физика и астрономия в ПГСАГ 
“Лубор Байер”.

2005 Мария Димитрова Физиева - учител по физика и астрономия в СОУ 
“Васил Левски”.

2006 Светлозар Благоев Дойчев - учител по математика в ПМГ “Гео 
Милев”.

2007
Динка Димова Далакова – преподавател по водно строителство, 
ВиК на сгради, водоснабдяване и канализация на населени места и 
математика в ПГСАГ „Лубор Байер”.

2008 Дешка Дянкова Петрова – преподавател по химия и опазване на 
околната среда в ПМГ “Гео Милев”.

2009 Мариана Георгиева Стоянова – преподавател в направление “Химически 
технологии” в ПГБХТ “Дмитрий Менделеев”.

2010 Тонка Колева Иванова - учител по физика и астрономия в ПГСАГ 
“Лубор Байер”.

2011 Пенка Златанова Атанасова – старши-учител по „Електрически 
машини и апарати” в ПГЕТ „Г.С.Раковски”.

Награждаване на абитуриента Васил Шарланов от ГПЧЕ “Ромен Ролан”
с І-ва награда за 2005г. - преносим компютър,

съучредител на наградата – инж. Пеньо Пенев-директор ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД
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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ  ПО АВТОМАТИКА,
ИНФОРМАТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА

*Историята на изчислителната техника  и автоматизацията на производството 
преминава през различни етапи - механичен, електромеханичен, електронен, но ви-
наги пряко свързан с важни открития във физиката и електрониката. Процес, с уни-
кално технологично развитие, воден от инженери, който променя производството и 
комуникациите в почти всички сфери на обществото и който ще продължава още 
дълги години.

инж. Чавдар Кроснов - председател на РС по САИ

Активни членове на РС САИ – 2011г.
(инж. Ч. Кроснов, инж. Н. Димова, инж. И. Космева,

инж. Е. Христов, инж. С. Адалиев)

*Паметта за постигнатото от поколенията се пази толкова дълго, колкото пото-
мците си припомнят и оценяват делата им. Затова когато отбелязваме такива кръгли 
годишнини, както тази – 90 г. от създаването на БИАД-Стара Загора, на която правоп-
риемник сме ние, с благодарност стъпваме на създаденото преди нас и на традиция-
та, която се стремим да съхраним и обогатим. 

В последните 10 години, след големите проблеми на прехода съсловието на инжене-
рите се стабилизира и намери своето достойно място. Съюзът на инженерите по автома-
тика и електроника, макар и в по-ограничен състав, е част от това съсловие и членовете 
му дават своя принос в развитието на региона и страната ни в рамките на Европейския 
съюз. Макар и не толкова чести, срещите на колегите са винаги място за обмяна на опит, 
информация, идеи, а понякога и на професионални спорове. Най-точно напредъкът в 
бранша личи по наградените специалисти през годините. Имената на всички от тях са 
известни в професионалните среди, постиженията им са за повечето от тях основание 
да присъстват с фирмите си на пазара в Стара Загора и региона. Не могат да се изброят 
всички, но дори само някои от тях показват какви съществени проблеми са решени с тех-
ните разработки, например Иван Парушев-2003г., избран заради разработка ”Портативен 
ултразвуков анализатор на мляко”, който и днес има много добър международен пазар, 
Александър Костадинов - 2009, част от екип разработил „Роботизирано заваряване в ма-
шиностроенето”. Радостно е, че все по млади колеги са сред наградените – инж. Янчо 
Янев - 2010, активен участник в система за дистанционно GPRS управление на помпени 
кладенци в станция Зимница. През 2011година инж. Светослав Адалиев е отличен за 
„Разработка на продукт за автоматизация, внедрен в Контур Глобал Марица изток – 3” и 
е най-младият лауреат изобщо в историята на наградите.
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НТС организира всяка година различни форуми за обогатяване на знанията на 
специалистите. С интерес бяха посрещнати конференциите „Новости в приложната ав-
томатизация”, съвместно със САИ-София, „Роботизация МОТОМАН”, „Промишлена 
автоматика и осветление”. Специалисти от съюза участваха и в други форуми, посве-
тени на актуални проблеми – „Съвременни телекомуникации”, „Водородните техноло-
гии – енергия на бъдещето”, „Пречиствателна станция в гр. Стара Загора” и др.

Напрегнатото ежедневие, множеството ангажименти по утвърждаването в про-
фесията често е пречка за чести и по широки сбирки на членовете на съюза, но же-
лание за това и условия в Дома на техниката има. Важното е, че се използват всич-
ки служебни и неформални поводи за общуване между колегите, включително и от 
другите съюзи, което е и целта на доброволното сдружаване на инженерите в такава 
организация като НТС-Стара Загора.

инж. Ирина Космева - секретар на РС на САИ

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

Година Носител Принос:
2002 инж. Енчо Славов Бойчев Гама електронни устройства за стома-

тологични цели.

2003 инж. Иван Маринов Парушев Разработка и внедряване на портативен 
ултразвуков анализатор за мляко.

2004 инж.Чавдар Русинов Кроснов Клетъчна система за предаване на дан-
ни. Коректор за разход на природен газ.

2005 д-р Румяна Райчева 
Казанджиева-Христова Програмна система КОМФУ.

2006 инж. Петър Петров Космев
Конструиране и внедряване на автома-
тизирани системи за управление на тех-
нологични процеси във фуражни заводи.

2007 инж. Недко Костов Недев Изграждане на аутентикираща система, 
позволяваща след валидация получаване на 
различни пакети интернет услуги.

2008 инж. Кирил Драганов Керанов Управляващи системи за производство 
на азотна киселина.

2009 инж. Александър Николов 
Костадинов

Роботизирано заваряване в машино-
строенето.

2010 инж. Янчо Динев Янев
Програмно обезпечаване на автомати-
зирана система за дистанционна GPRS 
управление на помпени кладенци и стан-
ция - Зимница.

2011 инж. Светослав Жоров 
Адалиев

Програмни продукти за автоматизация, 
приложени в Контур Глобал Марица из-
ток 3.

Председатели на комисиите – инж. Чавдар Кроснов, доц. д-р Владимир Заманов.
Съучредители на наградата: “Компакс” АД (2000,2001), ЕТ „Минка Генова” (2002), 
“Бултех 2000” ООД (2003), „Газоснабдяване-Ст.Загора” ООД (2004), “ЕКСБИТ” ООД 
(2005,2008,2011), “5М инженеринг”- Ст.Загора (2006), „Каммартон България” ЕООД 
(2009), „Билтроник” АД и “В и К” ЕООД (2010).
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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИТЕ

*Регионалният съюз на електроинженерите в гр.Ст.Загора е създаден през 
1976г. като през 1991г. дейността му е прекратена и отново възобновена през 1995г.
Основните насоки в развитието са насочени към решаването на проблеми в областта 
на енергетиката и комуникациите. През 1998 г.към Регионалния съюз на електроин-
женерите се присъединяват членовете на НТС от съобщителната техника.

Активни членове на РС ЕЛ – 2008г.
(инж.С.Заманов, инж.И.Искров, инж.Р.Жекова, инж.Г.Димов, 

инж.Д.Данаджикова)

Членове на Съюза на електроинженерите към НТС - Стара Загора подеха 
инициатива за организирането, събирането и утвърждаването на Камарата на Проек-
тантите-електроинженери.

Задължително е условието членовете на съюза да са дипломирани електро-
инженери. Освен от ЕВН България Електроразпределение АД, ЕВН България Елек-
троснабдяване АД и НЕК/ЕСО МЕР Стара Загора основни наследници на „Електро-
снабдяване Стара Загора”, вече има и членове, работещи в минния комплекс Марица 
Изток, ръководители и сътрудници в частни компании като “ELMI”, «Буласатком» и 
др. големи чуждестранни енергийни фирми като АЕS, Сименс-”България”, Vivacom 
и др. Съюзът е един от най-младите не само в НТС-Стара Загора, но и в България – 47 
години средна възраст.

Известен в историята на Старозагорския клон на БИАД през 1929г. е инж. 
Георги Даракчиев. Активни членове на съюза са: инж. Георги Симов, инж. Стефан 
Заманов, инж. Гочо Чемширов, инж. Александър Докторов и др.

През 2005г. съюзът бе приобщен към Научно-техническия съюз на енерге-
тиците в България (НТСЕБ). Участва в мероприятия, които са организирани от НТ-
СЕБ. Най-престижен е международния „Енергиен форум – Варна”, който се провеж-
да всяка година в дома на учените „Жюлио Кюри” в к-с „Св.Константин и Елена”. 
Ежегодно в съюза се провеждат семинари и лекции, които са директно свързани с  
„горещите” теми на енергетиката:

Що е ВЕИ и какви са световните тенденции за използването им? Нови пре-- 
дизвикателства пред ВЕИ;
Изграждане на Вятърен парк край Балчик от AES – особености, предизвика-- 
телства и екологични изисквания;
Големи енергийни проекти в региона на област Стара Загора – нов ТЕЦ Ма-- 
рица Изток 1 – AES;
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Изграждане и пускане в експлоатация на нов тип конвенционална ТЕЦ АЕС - 
Гълъбово;
Ценообразуване на електрическата енергия;- 
Либерализация на пазара на електроенергия: права и задължения на всеки от - 
участниците и други свързани с приватизацията на БТК, развитие на комуни-
кациите- Вивател, Орбител и др. големи оператори.
Провеждат се и съвместни инициативи с други съюзи, членуващи в НТС-

Стара Загора. Новаторска идея е установяване контакти с регионални съюзи от други 
административни области на България и предприемане своевременно на инициати-
ви, свързани с развитието на Енергетиката и законодателството, определящо нейните 
параметри. От 2010г. Съюзът работи активно за приравняване на членовете на ФНТС 
с останалите Евроинженери членове на FEANI и издаване на съответните за това 
документи.

инж. Георги Димов - председател на РС на ЕЛ

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Година Носител Принос:

2002 инж. Антон Димов 
Тончев

Възстановяване и модернизиране на схема по 
електрозахранването на гр.Стара Загора.

2003 инж. Искрен Иванов 
Искров

Внедряване на цифрови релейни защити в под-
станциите на Електропреносен район.

2004 инж. Гочо Димитров 
Чемширов

Нови технологични средства за дистанцион-
но отчитане, регулиране и анализ потребле-
нието на ел. енергията.

2005 инж. Янко Николов 
Енчев

Система за отчитане с ръчен терминал с IR- 
порт-СИСЪН V

2006
инж. Георги Стоянов 
Димов

Внедряване на SCADA система за телемеха-
нично управление на всички обекти в области 
Ст. Загора, Сливен, Ямбол и Бургас.

2007 инж. Георги Симов 
Георгиев Рехабилитация на уреди СрН .

2008 инж. Стефан 
Младенов Заманов

Организация по снабдяване на абонатите с 
висококачествена ел. енергия и приложение 
на системата „KVASY“.

2009 инж. Грозьо Кирилов 
Матев

Изграждане на телефонна мрежа и КОЛ цен-
тър на ЕВН България.

2010 инж. Милан Ангелов 
Миланов

Внедряване на съвременни системи за упра-
вление в енергетиката.

2011 инж. Антон Андонов 
Граматиков

Въвеждане на SMART-metering в рискови квар-
тали на територията на област Ст. Загора.

Председатели на комисиите – инж. Гочо Чемширов, инж. Христо Христов, инж. 
Георги Димов, инж. Георги Симов, инж. Стефан Заманов.
Съучредители на наградата: „Електроразпределение-Стара Загора” ЕАД(2000 
-2005), НЕК АД София П”МВН” ЕРП-Стара Загора (2006), “РОКОН” АД (2007), 
ЕСО ЕАД „МЕР” – Стара Загора (2008), “ЕВН България Електроразпределение АД” 
– Стара Загора (2009), ТЕЦ АЕS ЕАД (2010), EVN България (2011).



90 години НТС - Стара Загора                                                                                         ЮБИЛЕЕН СБОРНИК

22

РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА МАШИННИ ИНЖЕНЕРИ

 *В периода на последното десетилетие  Регионалният съюз на машините ин-
женери се запази в относително постоянен състав, наброяващ около 25 членове, с 
минимално текучество напуснали и новоприети млади специалисти.
 Основните дейности на съюза са свързани с участие в традиционните годиш-
ни конференции и симпозиуми, на които са канени за лектори видни учени в областта 
на машиностроенето: „Високите технологии – мит и реалност” с лектор проф. инж. 
В. Грозданов и д-р инж. Сн. Грозданова; „Селскостопански машини и хранително 
вкусови технологии”; „Енергийно оборудване, газоснабдяване, отопление и вентила-
ция”; „Стандартизация и качество” с лектор Председателят на НТС по машинострое-
не ст.н.с. инж. Ал. Скодрев; „Финансиране на нови разработки от Европейския съюз” 
с лектор проф. инж. Веселин Митев.

През 2002г. в Националния конкурс „Машинен инженер на годината” инж. 
Владимир Петков бе удостоен с втора награда.

Активни членове на РС МИ – 2011г.
(инж. В. Петров, инж. В. Петков, инж. П. Стоев,

 инж. М. Петров, инж. Д. Димитров)

*„Отворени иновации” – термин въведен от проф. Хенри Чесброу  са подход, 
модел при който фирмите използват създадените външни идеи или продукти, съчета-
ват ги и добавят свои и на тази основа създават собствена иновационна стратегия.
В интернет пространството съществуват десетки хиляди предложения за отворени 
иновации. В НТС по Машиностроене е структуриран Офис за трансфер на тех-
нологии (ОТТ), който предоставя информация за тях на предприятията от машино-
строенето. Издават  се информационни бюлетини с иновационни предложения за от-
делните сектори като „Селскостопанско машиностроене”, „Машини за хранителната 
индустрия”, „Дървообработващи машини”, „Гореща обработка на металите” и др.
ОТТ е разработил система от услуги, които се предлагат на предприятията и покри-
ват всички етапи от процеса на трансфер на технологии:
-Предоставяне на информация – първата и най-важна услуга на ОТТ.
-Консултации и анализи – за извършване на планиране и подготовка  за достигане на 
целите на иновацията, за подкрепа или спиране на определени инициативи. 
- Обучение – за предимствата на отворените иновации, начините и средствата за дос-
тигане до тях.
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- Посредничество – осъществяване на контакти и обмен на информация със собстве-
ниците на иновационните предложения.
- Разработване на проекти и консултации по оперативни програми  - за успешното 
реализиране на дадена инициатива на този етап са необходими и външни капитали.
  Отворените иновации може да се окажат силен фактор за укрепване и разви-
тие на предприятията от българското машиностроене. 

инж. Димитър Димитров - председател на РС на МИ

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
Година Носител Принос:

2002 инж. Желязко Танев Желязков
Внедряване на технологии за 
термообработки на нисковъглеродни, 
въглеродни и легирани стомани в 
защитна атмосфера на ендогаз.

2003 д-р инж.Венелин Атанасов 
Петров

Разработка на вакуумизпарителна 
инсталация за доматено пюре.

2004 инж.Господин Иванов 
Господинов

Машини и съоръжения за линия за 
преработка на зеленчуци.

2005 инж. Стоянка Кънчева Беева Пакет технологии и програми за NC 
машини за механична обработка на 
сложни едрогабаритни детайли.

2006 инж. Димитър Петров 
Димитров

Подготовка и внедряване на 
комплексна система за управление на 
качеството и система за безопасни 
условия на труд.

2007 инж. Стефан Ганчев Тодоров Технологична линия за разкрояване на 
ламарина за „Новотехпром“.

2008 инж. Мария Петрова 
Димитрова

NC програми за машини с лазерно 
рязане.

2009 инж. Катя Манолова 
Манолова

Пакет с програми за обработка на 
детайли на машини ЦПУ .

2010 инж. Благой Петров 
Димитров

Технически надзор на съоръжения 
с повишена опасност в топло-
енергетиката.

2011 инж. Мартин Венелинов 
Петров

Разработка и внедряване на 
изпарителна инсталация за 
концентриране на ябълков сок.

Председател на комисиите – инж. Благой Димитров, инж. Димитър Димитров.
Съучредители на наградата: ”Термохран Инженеринг” АД (2000-2002, 2004-2008, 
2010,2011), Ремотекс-Раднево” ЕАД (2003,2009).
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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ

От „Мини Марица изток” ЕАД гр. Раднево започва пътят на източномаришката 
електроенергия, добивана от най-големия местен енерго-източник в България. Акцио-
нерното дружество експлоатира най-крупното находище на лигнитни въглища в стра-
ната, разположено в югоизточната част на горнотракийската низина, на около 40км 
югоизточно от гр.Стара Загора, върху площ от около 240кв. километра. В Източно-ма-
ришкото въглищно находище са съсредоточени около 2,2млрд. тона въглищни запаси.

Промишленото усвояване на басейна започва през 1952год. със строителство-
то на р-к „Трояново 1”. По-късно са построени и въведени в експлоатация още два 
рудника – „Трояново Север” и „Трояново 3”.

В момента рудниците захранват с въглища 4 /четири/ електроцентали за про-
изводство на електроенергия и една Брикетна фабрика. Делът на добиваната електро-
енергия от тях е около 29% от общото електропроизводство на България, със тенден-
ция да мине повече от 36% през следващите години.

Активни членове на РС МДГ – 2011г.
(инж. Н. Чолаков, инж. Ив. Карагеоргиев, инж.П.Петков,

инж. А. Халачев, инж. Ж. Желязков)

През 1968год. в гр. Раднево е изградена структура на НТС. До 1970г. на тери-
торията на страната са изградени повече от десет самостоятелни научно-технически 
дружества по предприятия. В структурите им са обхванати специалисти с висше и 
средно-специално образование, заемащи отговорни длъжности в управлението на 
всички строящи се и въведени в експлоатация поделения на комплекса „Марица из-
ток” – рудници, електроцентрали и ремонтни предприятия. Съучредители на НТС – 
Раднево са около 1300 членове – минни, машинни, електро и строителни инженери, 
геолози, икономисти и техници. За председатели на НТД са избирани зам. директори 
на предприятията.

От 1992г. НТС се реорганизира в РС на НТС по МДГМ, обхващащо специ-
алисти по минно дело, геолози и металурзи. Дейността на съюза е свързана с подо-
бряване на организационното състояние и провеждане на научно-технически меро-
приятия, касаещи и решаващи проблемите на „Мини Марица изток” и разширяване 
участието на РС в съвместими мероприятия на НТС – Стара Загора и националния 
съюз по МДГМ – гр. София.

Членове на съюза активно участват в: разработване на годишните планове, 
научно-теоретични и практически конференции и мероприятия, касаещи развитието 
на местния въгледобив и електропроизводство; работни срещи, касаещи екологията 
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в район Раднево, Гълъбово и Стара Загора.
Изявени членове на съюза участват с разработки в работата на Световния ми-

нен конгрес и в международни научно-технически конференции, касаещи бранша.
През 2001г. Регионалният съюз по МДГМ се преименува в Регионален съюз 

по минно дело и геология.
Активни членове на съюза са: инж. Владимир Темников, инж. Иван Марков, 

инж. Тодор Иванов, инж. Янко Георгиев, инж. Живко Желязков, инж. Бинка Ангелова 
и други.

Председателят на РС по МДГ инж. Атанас Халачев е носител на почетен знак 
на НТС – Стара Загора, почетен знак „Инж. М. Момчилов”, Почетен знак “Почетен 
знак на НС на НТС по МДГМ”, златна значка на ФНТС и е почетен член на ФНТС.

инж. Атанас Халачев - председател на РС по МДГ

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА
ПО МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ

Година Носител Принос:

2002 инж. Георги Петров 
Георгиев

Ръководство, организация и изпълнение на ре-
конструкцията на минните съоръжения в ра-
йона на целика между рудниците „Трояново 1“ 
и „Трояново север“.

2003 д-р инж. Кубрат 
Василев Найденов

Разработка и управление на инвестицион-
на програма на „Мини Марица-изток“ ЕАД, 
гр.Раднево.

2004 инж. Димо Иванов 
Киров

Кола гъсенична за транспортиране на гумено-
лентово платно със стоманен корд с ширина 
2250мм. и съоръжение за пренасяне на задвиж-
ващи станции на ГЛТ 2250.

2005 инж. Димитър Колев 
Чолаков

Дробилна инсталация за лигнитни въглища с 
едрина на късовете до 150 мм.

2006 инж. Тенчо Стефанов 
Кайряков

Създаване добра организация по изместване на 
ГТЛ 2250 в Обединено северно насипищи „Гле-
дачево“ и предсрочно пускане в експлоатация.

2007 инж. Слави Алексиев 
Славов

Схема за изземване на въглищния целик в „Мини 
Марица изток“ ЕАД.

2008 инж. Делчо Маринов 
Баликов

Преустройство на РТНК 5 в рудник „Трояно-
во3“.

2009 инж. Жеко Тенев 
Дончев

Производствен принос за 2009г. в Рудник „Тро-
яново - север“.

2010 инж. Тодор Николов 
Похлупков

Разработване и реализиране на нова транс-
портна схема в участък „Добив“ в рудник „Тро-
яново 3“.

2011 инж. Петьо Дичев 
Петков

Технологични решения за добива на въглища от 
зоната с високо задигнат въглищен пласт.

Председател на комисиите - инж. Атанас Халачев.
Съучредител на наградата: „Мини Марица - изток” ЕАД.
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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА
СТРОИТЕЛНИТЕ ИНЖЕНЕРИ И АРХИТЕКТИ

 *Настоящият Регионален съюз на строителните инженери и архитекти е на-
следник на съюза на строителните инженери и съюза на архитектите, а в далечното 
минало на клона на  БИАД в гр.Стара Загора.

Въпросите на градоустройственото планиране на община Стара Загора вина-
ги са били на вниманието на членовете на съюза. От създаването си през м.февруари 
1922г. БИАД в гр.Стара Загора се занимава с въпросите от благоустройствен харак-
тер за града на липите. През 1926г. се обсъжда необходимостта града да има утвърден 
регулационен и нивелационен план и условията на които трябва да отговаря сградата 
на Халите. На събрания се обсъжда законопроектът за устройството на околийските 
пространства и въпросите на водоснабдяването на гр.Стара Загора.

Активни членове на РС СИАР – 2011 година
(инж. И. Драганов, инж. С. Иванов, инж. Р. Драганов,

инж. Т. Кацаров, инж.С. Колев, инж. С. Гюзелев)

През последните десетина години са организирани научно-технически кон-
ференции: през септември – октомври 2002г. на тема „Проблеми, свързани с градо-
устройствения план на гр.Стара Загора”, през ноември 2003г. - кръгла маса на тема 
„Съвременно пътно строителство и околна среда” и през 2006г. „Проект AES – Ма-
рица изток 1 – етапи на проектиране”. 

Продължаващата финансова криза, от която са засегнати всички специалисти 
в строителния бранш - ръководители, изпълнители, организатори, проектанти, над-
зорници и др., бе и тема на проведената през 2008г. конференция „Финансова криза 
и капиталови пазари”.

Новостите в строителството също са водещите теми при срещите на специа-
листите от съюза като: „Строителни изолации и енергоспестяващи технологии в бита 
и промишлеността”, „Проектиране на енергоефективни сгради”, „Архитектура и ди-
зайн на вътрешно обзавеждане”, „Стандартизация и качество”, „Нови конструктивни 
схеми при монтажното строителство на промишлени и търговски обекти” и др.

Основна тема на конференцията през 2011г. бе реконструкцията на  инди-
видуални архитектурни паметници с висока типологична и културно-историческа 
стойност. Тези сгради са строени през ХІХ –ти век и към настоящия момент не отго-
варят на изискванията за строително-техническите правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар и на наредбите за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони. Реконструкцията на сгради, представляващи паметници на кул-
турата, е специфична задача, свързана най-вече с изискването за запазване автентич-
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ния им вид, габарити и обем, като в същото време след реконструкцията трябва да се 
осигури пълно съответствие с действащата към момента нормативна база. В общия 
случай старите сгради не отговарят на изискванията на нормите за земетръс, пожар-
на безопасност, енергийна ефективност, даже в много случаи не могат да изпълняват 
своята функция поради дългогодишната експлоатация без извършване на съответни 
ремонтни и възстановителни работи през годините. Прецизно архитектурно заснема-
не на сградата със всички детайли от нея и сериозно обследване на конструкцията е 
задължително начало при такива задачи. Надеждното укрепване на ограждащите зи-
дове е гаранция за запазване в максимална степен на съхранения във времето външен 
вид, а бъдещото строителство създава условия за нормална експлоатация и удължава 
живота на тези безценни за поколенията сгради.

инж. Стоян Колев – секретар на РС СИАР

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА
ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

Година Носител Принос:

2002 ст.н.с.инж. Мина 
Георгиев Попов

Конструкция на „Античен форум Августа Тра-
яна“ - гр.Стара Загора.

2002 арх. Паскал Марков 
Паскалев

Проектиране на многофункционална обществе-
но обслужваща сграда „Търговски център“.

2003 инж. Иванка 
Христова Пейковска

Проектиране на строителни конструкции на 
търговски обекти.

2003 арх.Благо Йорданов 
Стоев Жилищна сграда с търговски център „Дивна“.

2004 инж. Стефко Бялков 
Драгов

Сграда за обществено обслужване със сесийна 
зала в парцел ХІІ, кв.1 и за комплексна сграда на 
ОББ и исторически музей - административна 
част

2005 инж. Ивайло Вълчев 
Терзиев

Конструкции на разширение на
фирма „Загорка“.

2005 арх. Николай 
Василев Вътев Проектиране на квартал Железник.

2006 инж. Емил Коев 
Енев

Проектиране и изпълнение на строителни кон-
струкции на обекти: Печатница2М, Сервиз Си-
тров-Петров, Дарми-сервиз и др.  гр. Ст. Загора.

2007 инж. Георги Танев 
Чернев

Оригинален архитектурен силует на сградата 
на Регионалния исторически музей в Ст.Загора.

2008 инж. Лъчезар Димов 
Ташев

Строителна реконструкция на сградата на опе-
рата в гр. Стара Загора.

2009 инж. Стоян Петров 
Колев

Проектиране на стоманено бетонни конструк-
ции 2 х 24 м .

2010 инж. Иван Пейчев 
Пейков

Проект на конструкцията на сградата на хо-
тел „Мериан Палас“ в град Стара Загора.

2011 инж. Светозар 
Иванов Иванов

Проектиране и конструкция на магазин за авто-
мобили и мотоциклети с диагностичен пункт 
УПИ ІІ 302 кв. 650 на БК Ауто ООД.

Председатели на комисиите – инж. Стефан Гюзелев, арх. Иван Кирчев, арх. Петър 
Киряков.
Съучредители на наградите: „Респект 93” ООД (2000-2006,2008-2011), АСТФ 
“Байер” (2000-2002), “Форум 49” ЕООД (2003).
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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ВОДНО ДЕЛО

 *През 1957г. е създадена Старозагорската секция по водостроителство. Пър-
воначално в нея членуват инженери и техници по водоснабдяване и канализация, 
хидромелиорации, хидроенергетика. На ІV конгрес на НТС през 1965г. се учредява 
Националният съюз по водно дело и Старозагорската секция по водостроителство 
се преименува в Окръжен съюз по водно дело. Инж. Петко Несторов става член на 
Управителния съвет на Националния съюз по водно дело.

Активни членове на РС ВД – 2011г.
(инж. Н. Калудов, инж. Д. Димова, инж. Ив. Димитров, инж. Хр. Христов)

След 1965г. значително нараства броят на членовете на Окръжен съюз, като 
се включват дружествата от гр. Казанлък и гр. Чирпан. Периодът 1900-1994г. се ха-
рактеризира с динамични промени в целия стопански и обществен живот на страна-
та. Въпреки това Регионалният съюз успя да се съхрани като творческа и професио-
нална организация.
 През 20 годишния период, през който НТС-Стара Загора е регистрирано като 
сдружение с нестопанска цел, настъпиха промени в качеството на членския състав. В 
РС по водно дело членуват само инженери с магистърска степен, като членството е 
доброволно. В съюза членуват 22 колеги, като 20 от тях имат членство над 5 години.
 През 2008г. инж. Иван Димитров е награден със Златна значка на ФНТС, а 
още четирима колеги са носители на почетен знак на НТС-Стара Загора.
 Членовете на съюза заедно с колегите от другите съюзи участват във всички 
конференции и научно-технически мероприятия. През годините бяха посетени много 
международни изложби и панаири, чрез които се изучава международния опит, спо-
делят се впечатления за нови технологии и продукти. Ежегодно на 22 март се повеж-
дат мероприятия за честване Световния ден на водата.
 Тържественото връчване на годишните награди се утвърди като представи-
телно годишно приключване дейността на организацията. Интересът към наградите 
и тяхната ценност за специалистите е оценка за влиянието на НТС-Стара Загора в 
обществото. Авторитетните комисии гарантират прецизния избор на номинираните 
специалисти. Наградата на РС по водно дело се подкрепя от „ВиК” ЕООД.
 РС по водно дело стимулира творческата активност на своите членове и по-
вишава научно-техническата им информираност.
 Нашата организация е организация от специалисти. В нея може да се обсъж-
дат сериозно и професионално редица актуални въпроси и да се получи компетентна 
консултация от специалисти.

инж. Иван Димитров – председател РС по ВД
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ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА ПО ХИДРОТЕХНИКА
Година Носител Принос:

2002 инж. Иван Димитров 
Димитров

Реконструкция на водопроводи и 
разработка „Хидравлически модел на 
водопроводната мрежа“ в гр. Стара 
Загора.

2003 инж. Детелин Димитров 
Славов

Проекти за „В и К“ мрежи и системи в 
Старазагорски регион.

2004 инж. Пеньо Кирилов 
Пейков

Активна одиторска и консултантска 
дейност.

2005 инж. Димо Стойков 
Урумов

Оценка на експлоатационните ресурси и 
проекти за добив на подземни води.

2006 инж. Стоян Дамянов Балев

Дигитален модел на хирдавличните 
параметри и пропускателна способност, 
при различни условия на дюкери и 
деривации от водоснаб- дителната 
система Ягода за гр. Стара Загора.

2007 инж. Димитър Динев 
Димитров

Разработване на Наредба 
№1/01.10.2007г. за проучване, ползване и 
опазване на подземните води.

2008 инж. Николай Ангелов 
Калудов

Ръководител проекти за реконструкция 
на главни водопроводни клонове в 
гр. Стара Загора и координатор на 
тяхната реализация.

2009 инж. Петко Бонев Петков

Хидрогеоложко проучване за 
водоснабдяване на гр. Стара Загора от 
терасата на р. Тунджа - район Зимница 
и група „Марица-изток“ от район 
Червенаково.

2010 инж. Андон Тодоров Тонев
„Воден инвестиционен проект - Стара 
Загора“ - участие на фаза проектиране, 
тръжни процедури, инвеститорски 
контрол.

2011
инж. Христо Генов 
Христов

Разработка та хидрогеоложки и 
инженерно-геоложки проекти за 
подобряване на транспортната схема 
и разкриване античното минало на 
гр.Стара Загора.

Председатели на комисиите – инж. Елена Тодорова, инж. Руси Огнянов, инж. 
Димо Урумов, инж. Петко Петков, инж. Иван Димитров, инж. Стефан Георгиев.
Съучредители на наградата: “В и К” ЕООД (2000 - 2008, 2010 - 2011), “Водока-
налгеопроект” ЕООД (2009).
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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ

*Научно-техническата дейност е една от основните дейности, чрез която Съ-
юзът на геодезистите и земеустроителите в България и в частност НТС–Стара Загора 
съдейства за повишаване квалификацията на специалистите и за решаване на важни 
проблеми с национално и регионално значение. Особено посещаеми и резултатни 
са ежегодно провежданите регионални и международни симпозиуми и  семинари, 
съчетани с изложби на геодезическа и компютърна техника, на програмни продукти 
и технологии. Участие в тях на докладчици от чужбина дава възможност за запозна-
ване с чуждестранния опит.

Активни членове на РС ГЕОДЕЗИЯ – 2011г.
(инж.Т.Калчев, инж.Р.Балабанова, инж.А.Георгиев, инж.Я.Енев, инж.Г.Карагяурова)

 Съвременните геодезически, фотограметрични, картографски и спътникови 
технологии продължават да се развиват изключително интензивно при използване 
на най-новите постижения на науката и да намират широко приложение. От особено 
значение е тяхното комплексно развитие, съчетаването им с ГИС-географските ин-
формационни системи.
 Основните геодезически дейности в проектирането и строителството, които 
се извършваха от Регионалния съюз на геодезистите и земеустроителите бяха след-
ните:

-изработване на общи и подробни устройствени схеми и планове, кадастрални 
карти,топографски карти и специализирани карти. Изработени са кадастрални карти 
на гр.Стара Загора, гр.Раднево, гр.Мъглиж, гр.Павел баня, гр.Гурково, гр.Николаево, 
селата: Енина и Шейново, Едрево, Димовци, Пчелиново, Сулица и др.

-изработване на планове за регулации и техническите промени към части 
ПРЗ, ПУР, ПР;

-изработване на парцеларни планове в извън селищни и селищни територии 
за инфраструктурни обекти;

-геодезически заснемания и екзекутиви;
-създаване на сборни планове на подземната техническа инфраструктура в 

урбанизирани територии; 
-трасиривачни планове;
-вертикално планиране на линейни обекти, на площни обекти, на урбанизи-

рани територии и др.
-изработване на проекти за изследване на деформации на сгради,инженерни 

съоръжения и обекти, свлачища, диги,подпорни стени,язовирни стени,мостове и др.
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-прецизни геодезически измервания при монтажи на технологично оборудване;
-геодезически работи в строителството за осигуряване на СМР.
Какви са новите възможности на геодезистите?
-създаване на 3D кадастър и карти
-геодезията чрез своите методи и технологии ще помогне за точното локали-

зиране на глобални проблеми като наводнения, катастрофи, глобалното затопляне, 
изригвания на вулкани и т.н.

инж. Георги Арабаджиев – член на РС на ГЗ

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА 
ПО ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЕУСТРОЙСТВО

Година Носител Принос:

2002 инж. Румен Желев 
Георгиев

Кадастрална карта и кадастрални регистри, 
оцифряване и анализ на кадастралните плано-
ве и регистри на урбанизираните територии.

2003 инж. Стоян Иванов 
Василев

Създаване на кадастрална карта и кадастрал-
ни регистри за област Стара Загора.

2004 инж. Надка Цанова 
Пиперова

Прилагане на ЗУТ и ЗКИР в част преписки по 
чл.52 от ЗКИР в Община Стара Загора.

2005 инж. Анатолий 
Николов Даскалов

Внедряване на комбинация от GPS - измервания 
и фотограметрия“.

2006 инж. Тихомир 
Тодоров Калчев

Въвъждане на нови технологии, софтуер и ино-
вативни подходи при инвестиционното проек-
тиране в част „Геодезия-Бизнес парк, Хипер-
маркет Технополис, МОЛ Арена и др.

2007 инж. Росица 
Николова Балабанова

Осъвременяване на картата на възстановена-
та собственост, софтуер и методология за из-
чистване на грешките в землищните граници.

2008 инж. Дияна Иванова 
Балева

Организация на кадастралната карта и кадас-
тралните регистри в гр. Стара Загора.

2009 инж. Нели Димова 
Старчева

Анализиране и отстраняване на проблемите в 
контактната зона между различните видове 
планове на собствеността при изработване на 
кадастралната карта .

2010 инж. Галина Петкова 
Карагяурова

Изработване на „Специализирана карта за ус-
тройствено планиране“ и оцифряване на план 
за регулация на гр. Разград .

2011
инж. Явор Иванов 
Енев

Изработване на кадастрална карта, кадас-
трални регистри и специализирана карта за ус-
тройствено планиране на завод за гипсокарто-
нени плоскости на „Кнауф България” ЕООД-с.
Медникарова общ.Гълъбово

Председатели на комисиите – инж. Иван Енев, инж. Георги Арабаджиев, инж. 
Христо Василев, инж. Румен Георгиев.
Съучредители на наградата: „Старозагорски териториален кадастър” ЕООД 
(2000,2001), СКГ “Илиян Тодоров” - гр.Казанлък  (2002), “Агрогеометър” ЕАД 
(2003), “ГЛОБАЛ ГЕО” ЕООД (2004 - 2011).
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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИ

 *През далечната 1909г. в София група лесовъди основават Дружеството на 
българските лесовъди, което да обединява всички горски специалисти. Изработен е 
устав на дружеството.

Активни  членове на РС на Лесовъди – 2011г.
(инж.Р.Попова, инж.Р.Лазарова, инж.С.Петкова, инж.Р.Стефанова,

инж.Р.Чакъров ,инж.Д.Бабаджанов, инж.Д.Станков, гост-инж.С.Караджов)

Магна силва булгарика - Велика българска гора – така са нарекли горите по 
българските земи изследователи и пътешественици от древни времена. Историческо-
то признание за отдавна осъзнатото уникално значение на горите е гордост и задъл-
жение за нас българите. И наистина, всички обичаме и ценим гората, но най-много 
ние лесовъдите, защото сме призвани да се грижим за нея, да я множим, да я пазим и 
да я съхраним за бъдещето.
 Верни на традицията и призванието си, 28 лесовъда, обединени в Регионален 
съюз на лесовъдите към НТС – Стара Загора, последните 10 години укрепиха орга-
низационно и обогатиха своята съюзна дейност, независимо от трудния и динамичен 
преход на страната, свързан с радикални реформи в горското стопанство.
 Проведените мероприятия по актуални проблеми в лесовъдската теория и 
практика са в две направления. Тясно свързани с лесовъдството: дискусии по проек-
тите за Нов закон за горите и свързаната с него подзаконова нормативна уредба с во-
дещи специалисти от работните групи; представяне на нови методи, техника и уреди 
за опазване, залесяване и стопанисване на горите; По-общи, представляващи интерес 
и за специалистите от другите съюзи: „Натура 2000 – предизвикателства и възмож-
ности”; „Биомасата и новият закон за енергията от възобновяеми източници”.

С оглед популяризиране дейността на съюза и привличане на нови членове в 
мероприятията са отправяни покани и са присъствали лесовъди, които не членуват в 
съюза и частни фирми, работещи в горското стопанство.

Оценка за квалификацията и новаторския дух на лесовъдите в съюза, реа-
лизирани в практиката са присъжданите годишни награди на НТС – Стара Загора. 
Ясните правила, добрата организация и авторитетните комисии с представител на съ-
учредителите, гарантират прецизния подбор на номинираните специалисти. Четири-
ма от тях през последните години станаха и носители на високото отличие „Лесовъд 
на годината” в Националния конкурс по случай Седмицата на гората.

д-р инж. Радка Лазарова – председател на РС на лесовъдите



ЮБИЛЕЕН СБОРНИК                                                                                         90 години НТС - Стара Загора                                                                                         

33

*През април 2011 год. беше приет нов Закон за горите, съгласно който всички 
видове собственици на горски територии – държава, общини, физически и юридически 
лица са с еднакви права и задължения по стопанисване и опазване на собствеността си. 
Със закона са разделени стопанските от контролните функции в държавните гори. Кон-
тролът се осъществява от ИАГ и структури й, а стопанските функции се изпълняват 
от шестте държавни предприятия с техните териториални поделения. Новост е, че от-
численията от приходите от добитата дървесина остават в държавните предприятия и 
ще се изразходват за развитие на инфраструктурата в горите, поради което очаквам тя 
да се подобри и в максимална степен да се доближи до европейските стандарти. 

инж. Николай Иванов – зам. началник на РУГ Стара Загора

*Технологията на производство се промени в посока към по-висока степен на 
автоматизация и механизация, близка до масовата европейска практика. Стандартиза-
цията на продуктите по необходимост наложи съобразяване с общоприетите стандарти 
в Европа и света. Унификацията на продукцията отвори пазара към Европа и близките 
части на Африка и Азия. Очакванията за бъдещия период са насочени към присъединя-
ване в европейските браншови структури и внедряване в европейския пазар.

инж. Динко Георгиев, СД „Интродукция-Георгиеви и С-ие”
ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА ПО ЛЕСОВЪДСТВО

Година Носител Принос:

2002 инж. Диньо Георгиев 
Георгиев

Откриване на неизвестни популации от 
хибриди на зимен дъб в района на Източните 
Родопи.

2003 инж. Стоян 
Господинов Димитров

Семепроизводствена градина от сребрист 
смърч.

2004 инж. Нина Христова 
Колевичина

Авиоборба със система за ултрамалообемно 
пръскане срещу нападение от борова 
процесионка.

2005 инж. Севдалина 
Койчева Иванова

Внедряване на извеждането на отгледни сечи 
при оптимална кръгова площ на насаждане-
то.

2006 инж. Александър 
Иванов Иванов

Внедряване на автоматизирана поливна сис-
тема за дребно капково пръскане в горски раз-
садник „Ветрен”.

2007 инж. Марьо Велев 
Марков

Документация за ускорено усвояване на 
дървесината в опожарените насаждения.

2008 инж. Иван Стоянов 
Дончев

Внедряване на електронни превозни билети в 
ДГС – гр. Гурково .

2009 инж. Андон Желязков 
Кондузов

Внедряване на система за противодействие 
при транспорт на незаконно придобита 
дървесина.

2010 инж. Трифон Йовчев 
Бонев

Внедряване на метод за залесяване с 
контейнерни фиданки от атласки кедър.

2011
инж. Кристиян 
Стоянов Колев

Концесиониране на стопанисването и полз-
ването на дивеча в Старозагорска област – 
предложения за обособяване на дивечовъдни 
участъци по чл.10 от ЗПОД.

Председатели на комисиите – инж. Петър Заяков, д-р инж. Радка Лазарова.
Съучредители на наградата: РДГ – гр. Стара Загора (2000 – 2007, 2009 - 2011),
ДГС – гр. Гурково (2008).
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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ЛЕСОТЕХНИКА

*На Третия конгрес, през 1957г., на Съюза на научно-техническите дружества 
се създава отраслова секция по лесотехника, прераснала в национален браншови 
съюз, в който членуват специалисти по дървообработване и лесовъдство в Староза-
горски регион. В периода 1959 до 1995г. Регионалният съюз по лесотехника обеди-
нява работещи в сферата на лесотехниката и лесовъдството. От 1992г. РС по ЛТ се 
обособява като самостоятелно звено в структурата на НТС – Стара Загора.

Дългогодишният председател инж. Георги Генчев е носител на Златна значка 
на ФНТС.

Активни членове на РС ЛТ – 2008г.
(инж. А. Палешутски, инж. Г. Генчев, инж. Я. Бабаджанова,

 инж. Д. Атанасова, инж. Г. Николов)

*Екологичен бум в мебелите и интериора
От залеза на крушката с нажежаема жичка до върха на климатичните реше-

ния в Копенхаген, темите за околната среда са вездесъщи. За разлика от преди, ико-
номиката и екологията вървят ръка за ръка. Зелената вълна залива все по-активно 
мебелите и жилищната среда. Естествените цветове, форми и материали определят 
екодизайна. Енергийната ефективност сменя домакинските уреди, търговията също 
се насочва към съзнателно отношение към околната среда. А съгласно експертите 
този екобум се намира едва в началото.

Почти тридесет години изминаха от момента, в който измирането на горите, 
киселинните дъждове и озоновата дупка предизвикаха зеленото движение. Днес с 
дискутираните климатични промени политическите и икономическите амбиции от 
тогава са обединени и дори са превърнати във важен инструмент. Предприятията 
прилагат нормите ISO 14001, за да опазят природата на практика, за собствен имидж 
и по-добър пласмент на стоките. Екологичното съзнание генерира нови аргументи  в 
конкурентната надпревара. Все по-често се изработват мебели от рециклирани мате-
риали или от използвана дървесина, екодизайнът навлиза систематично и обвързано 
с природата във всички области.

При кухненските уреди ефективността остава основна тема. Самите търгов-
ски места също се представят екологично. Мебелните къщи залагат в плановете си 
мерки като соларни инсталации, интензивна изолация и LED осветление.

От друга страна пред бранша се разкриват и рестриктивни ефекти. Така на-
пример строгите предписания на ЕС забраняват неконтролирано изсичане на горите, 
а експортът е обвързан с регламента на строги търговски бариери. Специалистите в 
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бранша твърдят:
- използването на ресурсите и тяхното добиване ще е основна тема в следва-

щите десет до двадесет години;
- темата за устойчивостта тепърва набира скорост.

инж. Господин Николов – председател РС по ЛТ

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА ПО ЛЕСОТЕХНИКА

Година Носител Принос:

2002 инж. Тонка Стоянова 
Иванова

Разширяване на търговската дейност на 
фирмата чрез внедряване на технология 
за разкрояване и кантиране на листови 
дървени материали на модулен принцип за 
продажба.

2003 инж. Вяра Василева 
Кръстева

Ръководство на проект за увеличаване на 
годишното производство на фирмата.

2004 инж.Константин 
Любомиров Николов

Модернизиран цех за производство на 
мебели.

2005 инж. Борислав Василев 
Динев Модернизация и производство на столове.

2006 инж. Красимир Йовков 
Йовков

Технология за профилно обличане на детайли 
за интериорни врати и мебели с естествен 
фурнир и меламиново фолио.

2007 инж. Петя Иванова 
Михайлова

Система за контрол при производство на 
столове съобразно изискванията на ЕС.

2008 инж. Тонка Стоянова 
Иванова

Организация на търговската база и 
сертифициране на „Траяна 91“ АД.

2009 инж. Янина Иванова 
Бабаджанова

Конструктивно-технологична разработка 
на изделия с покритие от естествени 
продукти - масла и твърди вакси.

2010 инж. Борислав Василев 
Динев

Проект за механизация и автоматизация на 
технологичните процеси в „Средна гора“ АД.

2011
инж. Дияна Йорданова 
Атанасова

Разработване и внедряване на система за 
проследяване и визуализация проблемите по 
качеството в „Средна гора” АД.

Председатели на комисиите – инж. Евалина Димитрова, инж. Георги Генчев, инж. 
Господин Николов.
Съучредители на наградата: “РАДМИ” гр. Стара Загора (2000,2001,2004-
2006,2008, 2009), “Средна гора” АД (2003, 2007, 2011), “Траяна 91” ООД (2002).
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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 *Историята на селското стопанство датира от хиляди години и неговото раз-
витие се дължи на различията в  климата, културата на народите  и технологиите. 
Земеделието е изиграло ключова роля в развитието на човешката цивилизация като 
преди Индустриалната революция огромното мнозинство от населението е заето в 
селското стопанство. Техническият напредък в областта на селското стопанство дъл-
го време е решаващ фактор за обществените промени по света. Развитието на селско-
стопанските технологии непрекъснато увеличава производителността, а периодите 
на масово разпространение на нови технологии често са наричани селскостопански 
революции. Технологии като напояването, сеитбообращението, наторяването и пес-
тицидите се появяват отдавна, но едва през 20 век започват да се прилагат масово в 
глобален мащаб.

Активни членове на РС ЗЕ – 2011г.
(д-р М. Джорбинева, д-р Й. Фенерова, М. Станчев, д-р А. Стоянова, М. Георгиев)

 Регионалният съюз на селскостопанските специалисти обединява агрономи, 
зооинженери и ветеринарни лекари от Областна дирекция по безопасност на храните 
Стара Загора, Земеделски институт-Стара Загора, Тракийски университет Стара Заго-
ра, земеделски кооперации, частни фирми и земеделски сдружения от региона. Спе-
циалистите от службата за растителна защита, която влиза в структурата на Българска 
агенция за безопасност на храните, осъществяват дейности в областта на растителната 
защита на растенията и растителните продукти и контрол на продуктите за растителна 
защита и торовете. Занимават се с администриране и координиране разрешаването на 
продукти за растителна защита за пускане на пазара и употребата им.
 Земеделски институт води началото си от Депото за добитък край  Стара За-
гора, основано през 1898 година. С указ на цар Борис III от 16.02.1942г. е създаден 
първия Животновъден институт в страната. Научните сътрудници участват в съхра-
няване генофонда на породи говеда, овце и птици, в разработването на научни про-
екти за производството на качествена продукция от животновъдството, съобразено с 
изискванията на ЕС и за подпомагане на селскостопанските производители в облас-
тта на говедовъдството, овцевъдството, птицевъдството и поливното земеделие.
 Специалистите от РС по Земеделие със своите знания и богат професионален 
опит съдействат за осъществяването на аграрната реформа и преустройството на земе-
делието чрез разработване и обсъждане на алтернативни предложения за внедряване 
на прогресивни форми на стопанисване на земята и нови технологии за модерно земе-
делие, защитават професионалните творческите и социални права на специалистите.
 РС на специалистите по земеделие самостоятелно и в партньорство с другите 
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съюзи и най-вече с помощта на УС на НТС, организираха и участваха в редица конфе-
ренции, семинари, симпозиуми, научни срещи, международни изложения и панаири, 
организирани от НТС-Стара Загора. Регионалният съюз по земеделие беше главен 
организатор на  „Седмицата на земята-2003”. Активно участва в мероприятията на 
другите съюзи като: „Натура 2000- предизвикателства и възможности”; „Биомасата 
и новия закон за енергията от възобновяеми източници”, организирани от съюза на 
лесовъдите, осъждане на проблемите по обгазяването на Стара Загора и др.
 Оценка за постигнатите успехи и високата квалификация и реализираните в 
практиката проекти и разработки са присъжданите почетни звания и годишни награ-
ди на НТС-Стара Загора. Носители на златни, сребърни, бронзови значки и почетни 
звания са дългогодишните активисти на съюза: Гьончо Гьонев, Янка Георгиева и дру-
ги. Носител на Почетния знак „Инж. М. Момчилов” е Георги Станев – председател на 
РС по земеделие.

д-р Йовка Фенерова - секретар на РС ЗЕ

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Година Носител Принос:

2002 агр. Иван Николов 
Чавдаров

Внедряване на препарати за растителна 
защита при селскостопански продукт.

2003 ст.н.с. II ст. д-р Йовка 
Славова Фенерова

Изследване на генетични и негенетични 
фактори, влияещи на млечната 
продуктивност при крави.

2004 Агр. Боряна 
Пенчева Димитрова

Научно-приложна разработка „Интегриране 
на растителнозащитни системи при пшени-
цата в Старозагорски регион“.

2005 зоониж. Пенка 
Иванова Гайдарова

Селекция и репродукция в говедовъдството 
за Старозагорски регион.

2006
агр. Васил Ангелов 
Жуков Изпитване на нова генерация препарати и 

внедряване на нови методики за растителна 
защита, съгласно изискванията на ЕС.

2007 д-р Мария 
Кр. Джорбинева

Създаване на синтетична популация овце 
„Българска млечна“.

2008 ст. ас. Митко 
Георгиев Георгиев

Проучване плевелните асоциации в 
посевите от селскостопански култури в 
Старозагорски регион.

2009 агр. Милена 
Стефанова Георгиева Агрохимическа консултантска дейност .

2010 агр. Иван 
Стоилов Митров

Приложение на препаратите по растителна 
защита в Старозагорския регион и 
страната.

2011 гл.ас.д-р Антония 
Колева Стоянова

Разработване и внедряване на технологии 
за отглеждане на земеделски култури при 
воден дефицит.

Председател на комисиите – агр. Георги Станев, д-р Йовка Фенерова.
Съучредители на наградата: “Джордж Хюк” ООД (2000-2005, 2008,2009), 
ЕТ”Иван Чавдаров” (2006, 2007, 2010), „Агровива” ООД (2011).
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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ХИМИЦИ

*В първите десет години на 21-ви век ликвидирането на водещи отрасли на 
българската химическа промишленост предизвика не само икономически сътресе-
ния. Закриването на Химическия комбинат край Стара Загора и други химически 
лаборатории доведе до намалява числеността на членовете на РС на химиците.

Основните тенденции в този критичен период са той да се запази и укре-
пи. Привличат се нови членове – преподаватели от средно специалните училища и 
Тракийския университет. Въпреки трудностите РС на Химиците продължава да бъде 
водещо звено, откъдето се получават най-точните професионално-експертни оценки 
по жизнено важни за града и региона екологични проблеми.

Активни членове на РС ХИ – 2011г.
(инж. С. Гьокова, В. Захариева, М. Бояджиева,

инж. К. Колева, инж. К. Колев)

 Регионалният съюз на химиците към НТС-Стара Загора инициира много 
дискусии съвместно със специалисти от Тракийския университет за разрешаване на 
основния екологичен проблем на града ни – високотемпературно унищожаване на 
остарели боеприпаси на полигон „Змейово”. Ръководството на съюза на химиците 
в България осигурява съдействието на Umweltinstitut – Германия. Специалисти от 
Щутгарт от 2004г. пет години подред посещават региона, отбират и анализират проби 
за доказване последиците от обгазяването.
 Всяка година, съгласно приетия план за работа на НТС – Стара Загора, РС 
на химиците организира срещи с водещи български специалисти за запознаване с 
последните световни достижения в област „Химия и екология”.
 Когато в света се заговори, че нанотехнологиите са едновременно макроико-
номика и геополитика, РС проведе симпозиум на тема „Нанотехнологиите – същност 
и развитие”. На следващата година темата на симпозиума е: „Водородът – гориво на 
бъдещето”.
 От 3 години членовете на съюза поемат водеща роля за недопускане на утвър-
деното от ЕС гибелно решение за твърдите битови отпадъци (ТБО). Проведени са сре-
щи с ръководителите на държавни институти на различни нива за доказване опасните 
последици от изграждане на депа за ТБО. Миналата година темата на симпозиума е 
„Методи за третиране на ТБО – Анализ и оценка”. Най-същественото е, че РСХ попу-
ляризира авангардна технология, която превръща ТБО от екологична заплаха в енерги-
ен източник. Тази технология е спасение не само за България. Само така ЕС може да се 
избави от престъпните опити за комерсиализиране на този екологичен проблем.
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 През 2011г. тема на симпозиума е „Последни достижения на плазмените тех-
нологии в съвременния свят”. Интерес към темата проявяват колеги от РС по минно 
дело и геология, РС на строителните инженери и архитекти, РС на машинните инже-
нери, РС по електротехника.
 Основен критерий в дейността на съюза е популяризиране пред обществе-
ността на обсъжданите тематики чрез средствата за писмена и видеоинформация.
 С цялата си дейност РСХ доказва, че светът може да се развива нормално 
само ако „екология” и „икономика” се развиват съвместно. Обратното – развитието 
на икономиката за сметка на екологията е недопустимо. Само така може да просъ-
ществува човешкото общество.

Марина Бояджиева – Председател на РС на химици

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА ПО ХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ
Година Носител Принос:

2002 маг.хим. Марина 
Христова Бояджиева

Защита на инженерно-технически подход 
за оценка на екологични последици при 
унищожаване на ракетни комплекси.

2003 инж. Красимира 
Генова Тарълова

Производство на реактиви за химически 
анализ.

2004 доц. Д-р Станчо 
Кънчев Червенков

„Съществен принос и утвърждаване на 
ВИЗВМ - Стара Загора, катедра Химия“.

2005 д-р Елена Георгиева 
Канева

Радикален принос за решаване проблема 
„обгазяване“ в Старозагорско“.

2006 инж. Тодор Атанасов 
Желев

Разработване и внедряване на съоръжения и 
инсталация за производство на препарати от 
фармацевтичната промишленост.

2007 инж. Ангел Иванов 
Павлов

Нови химиотерапевтици за 
животновъдството.

2008 инж. Светлана 
Ангелова Гьокова

Разработване система за управление на 
качеството в химическа лаборатория.

2009 маг. хим. Теодор 
Иванов Димов

Сертифициране производството на ТЕЦ 
“ЕНЕЛ Марица - Изток 3” по ISO 14001.

2010 инж. Лъчезар Колев 
Маринов

Технология за очистване на атмосферния 
въздух от серен диоксид.

2011
инж. Кольо Иванов 
Колев

Производствен принос, техническо и техноло-
гично усъвършенстване на производството в 
„Българска роза Севтополис”  АД Казанлък.

Председатели на комисиите – доц. д-р Станчо Червенков, маг. хим. Марина Хри-
стова Бояджиева.
Съучредители на наградата: Общински съвет-гр. Стара Загора (2002), „Си Пи 
Ей” ООД-гр. Стара Загора (2003), “БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД (2006), 
„Екарисаж-Загоре” АД (2007), „Прогрес” АД (2008), ТЕЦ „ЕНЕЛ Марица-Изток 3” 
АД (2009), ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД (2010),  „Българска роза Севтополис” – гр. 
Казанлък (2011).
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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ

*Годината е 1895 – 11 юни. Създадено е Българско-икономическо дружество, 
което съществува с това име 55 години – до 1950г. На 20.10.1964г. се изгражда Дру-
жество на икономистите в България.

Годините летят, условията се променят и на 03.05.1990г. се регистрира Съюз 
на икономистите в България, който съществува и действа до сега.

СИБ е сдружение с нестопанска цел. То е неправителствено, неполитическо, 
творческо-професионално обединение на специалисти икономисти, занимаващи се с 
икономическа дейност в областта на науката, практиката и управлението. Професио-
нален празник на икономистите в България е 11 юни.

Активни членове на РС ИК – 2011г.
(Т. Павлова, Л. Гинева, Я. Заманова, В. Зайкова, Н. Николова)

В Регионалния съюз на икономистите в НТС – Стара Загора членуват иконо-
мисти, практикуващи в различна сфера на икономическата дейност: счетоводители, 
експерт-счетоводители, банкери, занимаващи се с икономическите проблеми на об-
щината, държавни и частни фирми.

В разпространението на икономически знания, в развитието на икономиче-
ската наука и усъвършенстване на практиката особен принос имат членове на съюза: 
екипът на д.е.с. Мина Димитрова, д.е.с. Веселка Калайджиева, д.е.с. Димитрина Па-
шова, които вече са получавали годишна награда на РС на икономистите към НТС 
– Стара Загора.

РС на икономистите към НТС – Стара Загора съдейства за разпространяване 
на икономически опит между специалистите в Стара Загора и региона чрез органи-
зиране на курсове и семинари за обучение по определена тематика или предстоящи 
промени в счетоводното и икономическо законодателство.

През двадесетгодишния период, през който НТС – Стара Загора е регистри-
рано като сдружение с нестопанска цел, настъпиха коренни промени в качеството на 
членския състав. В РС на икономистите към НТС – Стара Загора вече членуват ико-
номисти с висше образование и магистърска степен. Членуването е доброволно.

РС на икономистите към НТС – Стара Загора винаги е достоен партньор на 
другите съюзи и заедно с тях участва във всички конференции и научно-технически 
мероприятия.

Много от мероприятията, организирани от РС на икономистите към НТС – 
Стара Загора са посещавани от специалисти на другите съюзи или от целите съюзи 
поради интерес към обсъжданата тематика.

Много са посещенията на международни изложби и панаири, организирани 
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от Председателя на НТС – доц. д-р Владимир Заманов, чрез които се цели изучаване 
икономическия опит на други страни.

Старозагорска област някога с развита материална база в областта на елек-
троника, роботика, хранително-вкусово машиностроене, химия, енергетика и науч-
но-технически персонал, обслужващ тези отрасли и подотрасли коренно промени 
отрасловата си структура. Все още енергетиката е държавен отрасъл, създаващ ра-
ботни места и сравнително високи възнаграждения на работещите в тях. Хранител-
но-вкусовата промишленост също бележи ръст и разнообразие в продуктовата си 
гама. Търговията се развива добре с много търговски обекти. Селското стопанство 
прави плахи опити да се съвземе и развива, но не във всички селски райони е добре 
представено. Тези промени в отрасловата структура определят и потребността от съ-
ответните специалисти – икономисти. Увеличава се финансово-счетоводния персо-
нал, маркетингови специалисти, икономически мениджъри, социолози и т.н.
В заключение може да се каже, че НТС – Стара Загора се изгради като притегателен 
център за всички уважаващи се специалисти, които търсят и споделят професиона-
лен опит в съюзите.

Величка Зайкова - председател на РС на ИК

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА ПО ИКОНОМИКА

Година Носител Принос:

2002 Велин Кънчев 
Филипов

Доклади и публикации в областта на счетовод-
ството и контрола.

2003 Цветан Николов 
Янчев Активна одиторска и консултантска дейност.

2004 Петър Георгиев 
Мръцков Активна одиторска и консултантска дейност.

2005 Цанка Иванова 
Ганева

Успешна финансова политика на община Стара 
Загора

2006 Мария Господинова 
Колева

Активна дейност за повишаване дейността на 
общинския бюджет и публикации в областта на 
икономиката.

2007
д. е. с. Весела 
Николова 
Калайджиева

Активна одиторска и консултанска дейност.

2008 Койно Радев Динев Подобряване организацията на дейностите по 
пенсионно и социално осигуряване.

2009 д.е.с. Димитрина 
Йорданова Пашова

Активна одиторска и консултанска дейност.

2010 Светозар Игнатов 
Игнатов

Разширяване пазарите на български хранителни 
продукти.

2011 Николинка Димова 
Николова

Принос в постигането на доверие и финансова 
стабилност на УниКредит Булбанк АД.

Председател на комисиите – ик. Величка Зайкова.
Съучредители на наградата: „Български пощи” АД (2000 - 2009), РС на Икономи-
сти (2010), „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД (2011).
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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ КЛУБ НА МЕНИДЖЪРА

 *Клубът е основан на 02.07.1997 г. Първите съпредседатели на клуба са инж. 
Георги Симов и инж. Александър Палешутски. Към настоящият момент в клуба чле-
нуват 30 ръководители на държавни, частни фирми, банки, организации от региона.

Активни членове на РС КМ – 2011г.
(инж. В. Панчев, доц. д-р Вл. Заманов, Н. Николова, инж. А. Палешутски,

Б. Ванков, инж. П. Пенев, д-р Й. Йорданов)

 Клубът работи по утвърден правилник, приет от общото събрание на Съюза 
„Клуб на мениджъра”. Целите и задачите са участие в стопанския живот на Стара 
Загора чрез разработване на съвместни проекти, организиране на семинари и други 
форуми. Работи се за създаване на професионални контакти и обмен на информация, 
подпомагане на млади специалисти и утвърждаване на  професионализма в отделни-
те браншове на икономиката.
 Обсъждат се проблеми от регионалното развитие с кметски управи и депута-
ти, и разработваме предложения до местни и централни органи.
 В клубът членуват инженери, икономисти, университетски преподаватели и 
други специалисти с висше образование, които са утвърдени мениджъри с поне 5-го-
дишен успешен опит в управлението на самостоятелни стопански обекти със значи-
телни материални активи или голям брой работници.
 Клубът заседава 11 пъти в годината, всеки първи четвъртък на месеца. Всяко 
заседание се организира и домакинства от двама ръководители от определен сходен 
стопански сегмент (енергетика, селско стопанство, банково дело, мебелна промиш-
леност, горско стопанство и др.), така че да се обхванат всички дейности от промиш-
леността, образованието и частния бизнес. На заседанията докладчиците представят 
дейността на ръководените от тях предприятия и фирми, проблемите, които имат, 
каква помощ искат да им бъде оказана от определени институции. На проведените 
обсъждания след докладите се дават препоръки от членовете на клуба.
 Клубът участва и във всички организирани от НТС-Стара Загора мероприя-
тия. Поне един път в годината се посещават международни технически изложения в 
чужбина от различни отрасли на промишлеността и строителството.
 Перспективите пред съюза са големи и бъдещото развитие е в привличане на 
млади мениджъри.

инж. Пеньо Пенев и инж. Валентин Панчев – съпредседатели на РС на КМ
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ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА
ПО ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Година Носител Принос:

2002 инж. Щерьо 
Атанасов Щерев

Концепция за инвестиране на Мини“Марица - 
изток“ ЕАД, гр. Раднево.

2003 Николинка Димова 
Николова

Успешен мениджмънт на ТБ „Булбанк“АД - 
клон Стара Загора преди и след приватизация 
от стратегически инвеститор.

2004 инж. Стефан 
Младенов Заманов

Успешен мениджмънт и успешна приватизация 
на ЕРП-Стара Загора ЕАД

2005 инж. Атанас 
Андонов Димитров

Рехабилитация на ТЕЦ „Марица изток 2“ със 
сероочистващи инсталации.

2006 проф. д-р Иван 
Костадинов Станков

Изграждане и развитие на Аграрния факултет 
на Тракийски университет, Стара Загора.

2007 инж. Георги Симов 
Георгиев

Развитие на енергетиката в Старозагорски 
регион.

2008 Илиан Борисов 
Марков Развитие на клон Гълъбово на „Енемона“ АД.

2009 Игнат Иванов 
Игнатов

Развитие на лозарството и винарската 
индустрия в Старозагорско.

2010 инж. Ангел Енчев 
Ангелов

Изграждане на сероочистваща инсталация на 
V-ти и VІ-ти блок на ТЕЦ „Марица Изток 2“ 
и на транспортьор за извозване на пепелина в 
ТЕЦ 1 AES.

2011
инж. Александър 
Любенов 
Палешутски

Изключителен принос в индустриалния 
мениджмънт за:
-нови производства и технологии
-инвестиционна политика
-икономически растеж
-нови работни места
-социална политика

Председатели на комисиите – инж. Георги Симов, инж. Александър Палешутски, 
ик. Борислав Ванков, инж. Пеньо Пенев.

Съучредители на наградата: “Средна гора” АД (2000), “Електропреносен район”-
гр. Стара Загора(2001), НЕК-ЕАД-Предприятие Мрежи високо напрежение–гр. 
Стара Загора (2002), ТБ ОББ АД клон Стара Загора (2003), ТЕЦ „Марица изток 
2”-с. Ковачево (2004 - 2007), „Литера Принт” АД (2008), Белведере Кепитъл Ме-
ниджмънт - гр. София (2009), “Топломонтаж-инженеринг” ЕООД (2010),  „Литера 
Принт” АД и „Екарисаж Загоре” АД (2011).
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РЕГИОНАЛНА СЕКЦИЯ ПАТЕНТИ, ОЦЕНИТЕЛИ  И КАЧЕСТВО

*Регионалната секцията  на патентни специалисти е учредена към НТС-Ста-
ра Загора през 1991год. В нея членуват високо квалифицирани инженери от различни 
области на науката и техниката, които са завършили следдипломна квалификация по 
патентно дело.

Активни членове на секция ПОК – 2011г.
(инж. З. Вълчева, инж. С. Николова, инж. Д. Кирчева)

През 1995г. е създадена Секция на бизнес оценители към НТС-Стара Загора, 
която обединява оценители на цели предприятия, машини и съоръжения, недвижими 
имоти, нематериални активи. Основните насоки, цели и задачи са: защита на общите 
интереси на бизнес оценителите; запознаване на членовете с нови документи във 
връзка с бизнес оценяването; търсене на връзки с бизнес оценители от други градо-
ве.
Поради дублиране на част от целите и задачите и притежаването на двете квалифика-
ционни степени от едни и същи специалисти през 1999г. двете секции се обединяват 
в Регионална секция “Патентни специалисти и бизнесоценители”.   

Секция “Метрология, стандартизация и специалисти по качество” е създа-
дена през 1995г. към НТС-Стара Загора. Обособена е комисия от експерти, която 
извършва консултации по метрология, измервания, държавни стандарти, акредита-
ция на изпитвателни лаборатории и др. Организират се периодични срещи-дискусии 
между членовете на секцията, обсъждат се новостите в метрологията, стандартиза-
цията и качеството. Провеждат се квалификационни курсове.

На годишно-отчетно събрание през 2001г. двете секции се обединяват под на-
именованието “Патенти – оценители – качество” /ПОК/. Целта на секцията е да под-
помага, насърчава, представлява и защитава интересите на своите членове. Задачите 
са: проучване и анализиране системното прилагане на нормативни актове в областта 
на интелектуалната собственост, бизнес оценяването и метрологията; подготвяне на 
становища и мнения за спазването и усъвършенстването им; осъществяване дейност 
по повишаване квалификацията на своите членове. Представители на секцията са 
участвали в организирани национални и регионални мероприятия, които са свързани 
с професионалните им изяви. С цялостната си дейност Регионална секция ПОК се е 
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ръководила от целите и задачите на НТС-Стара Загора.
Променящата се икономическа обстановка в България, хармонизирането на 

дейностите извършвани от специалистите, членове на ПОК с Европейските законо-
дателства в областите, които се обслужват, определят и променените приоритети и 
отговорности в професиите и техният периметър на действие.

В областта на патентите и полезните модели България се присъедини към 
Европейската патентна конвенция. 

През 2007год. България стана член на Ведомството за хармонизация на въ-
трешния пазар (OHIM) в гр. Аликанте, Испания, където се защитават Марки и ди-
зайн на европейската общност. 

Председателят на ПОК, инж. Здравка Вълчева е член на Управителния съвет 
на Алианса; е с квалификация Европейски патентен представител пред Европейското 
патентно ведомство в Мюнхен и правоспособен представител пред OHIM.

През 2008година със Закона за независимите оценители е създадена Камара-
та на независимите оценители в България като професионална организация на фи-
зическите лица, които извършват оценителска дейност на територията на Република 
България. Членовете на ПОК с оценителска правоспособност взеха активно участие 
в обсъждането на проектозакона както и в определянето на целите и задачите на Ка-
марата на независимите оценители в България. Оценителите инж. Димитрина Кир-
чева, инж. Стоянка Николова, инж. Веска Узунова взеха активно участие на нацио-
нално ниво в регламентиране принципите за професионалната оценителска дейност, 
изработването и приемане на професионално-етичен кодекс на оценителите.

Членовете на ПОК, чрез свои представители са вземали участие в организи-
раните и провеждани мероприятия от НТС-Стара Загора: Научно-техническа конфе-
ренция -„Изменение и допълнение закона за патентите” и участие в международна 
конференция „Търговски марки, правни аспекти на техните нарушения”; Конферен-
ция “Строителството в Старозагорски регион -2006г.”: -„Стандартизация и качест-
во”; Конференция “Инженерите в Европа”: -„Издаване компютърен сертификат за 
Европа”; -„Структурни инструменти на ЕС”; -„Развитие на конкурентноспособност-
та на българската икономика”; -Европейски и национални програми за подкрепа на 
научните изследвания и иновации”; Симпозиум Наука и техника: -„Финансова криза 
и капиталови пазари”;
  От 2009 година предложението за наградата за Наука и техника се прави от 
обща комисия от УС на НТС за защитени изделия и марки, европейско качество и  за  
популяризиране на  постиженията в науката и техниката и дейността на НТС-Стара 
Загора.

За 2009 година наградата бе присъдена на инж. Благовеста Христова Шинева, 
ЦИЕС – Стара Загора, за Изпитание и оценяване на машини и електрически съоръ-
жения.

За 2010 година наградата бе присъдена на Цветомил Неделчев Белчев, „Еко 
индъстри” ООД, за Сертифициран дизайн на електромобил, подходящ за ползване в 
градски условия и от хора с физически увреждания.

инж.Здравка Вълчева - Председател на секция ПОК



90 години НТС - Стара Загора                                                                                         ЮБИЛЕЕН СБОРНИК

46

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА ПО НАУКА И ТЕХНИКА

Учредената през 1997г. годишна награда на НТС-Стара Загора за „Популя-
ризация на науката” е връчвана през годините на изявени журналисти, учители, спе-
циалисти от различни сфери на знанието, които са работили за разпространение на 
постиженията на науката и техниката и дейността на НТС-Стара Загора.

С решение на Управителния съвет на НТС-Стара Загора от 2009г. тази награ-
да се преименува в „Наука и техника”.

Година Носител Принос:

2002 Венелина Иванова 
Попова

Популяризиране дейността на НТС - Стара 
Загора.

2003 Диана Хубенова 
Абрашева

Популяризиране дейността на НТС - Стара 
Загора.

2004 Веселина Иванова 
Милева

Стимулиране и поощряване на научно-
технически прояви, създаване на условия за 
по-широко навлизане на информационните 
технологии в учебния процес.

2005 Людмила Тотева 
Чукова

Разширяване и задълбочаване обучението по 
английски език в НТС-Стара Загора.

2007 маг. хим. Марина 
Христова Бояджиева

Активна обществена позиция и публикации за 
анализ и разясняване екологичните проблеми 
на гр. Стара Загора и региона.

2008 д.е.с. Мина Борисова 
Димитрова

Публикувана книга, статии, проведени 
семинари по икономически проблеми.

2009 инж. Благовеста 
Христова Шинева

Изпитание и оценяване на машини и 
електрически съоръжения.

2010 Цветомил Неделчев 
Белчев

Сертифициран дизайн на електромобил, 
подходящ за ползване в градски условия и от 
хора с физически увреждания.

Председатели на комисиите – д-р инж. Радка Лазарова,  доц. д-р Владимир Зама-
нов.
Съучредители на наградата: БТК ЕАД РУ “Далекосъобщения”- гр.Стара Загора 
(2000 - 2004), “НТС-Наука и техника”ООД (2005), Домейн Менада ЕООД (2007), 
Рудник Трояново – север (2008), ЦИЕС - гр. Стара Загора (2009), “Вълчева Консулт” 
ЕООД (2010).
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Медиите за нас:
Дарик радио
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Дарик радио
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Вестник „Новината”
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Вестник Национална бизнес поща

Вестник Старозагорски новини






