
Обръщение 

на Председателя на НТС – Стара Загора 

 

 

Уважаеми колеги и приятели, 

 

 През 2022г. се навършват: 

*100 години от учредяване на Старозагорския клон на БИАД,  като един от първите 

в България, който само след една година наброява 25 редовни члена; 

*50 години от първата копка на Дом на техниката - Стара Загора с вграждане в 

основите на послание към идните поколения. Една от залите в него днес носи името 

на инж. Борис Високов - първи председател на Старозагорския клон на БИАД (1922); 

*30 години от учредяване на Научно технически съюз (НТС) – Стара Загора като 

самостоятелна организация, член на Федерацията на Научно-техническите съюзи в 

България. 

 На 26 март 1949 г. на конгрес на БИАД се учредява Научно-технически съюз в 

България с широко присъствие на инженери, техници, рационализатори и др. Паралелно 

с индустриализацията на страната се формират окръжни и градски организации и 

дружества по предприятия. Старозагорската организация изгражда свой дом (1972 г.- 

1975 г.), който днес е обновено средище на обособения на 10 април 1992 г. 

самостоятелен Научно-технически съюз – Стара Загора. 

 НТС – Стара Загора обединява изявени специалисти от съсловията на: 

машинните 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 с магистърска квалификация. 

Като  най-голямата и активна неправителствена организация в Старозагорски регион 

съюзът е призван да  утвърждава авторитета на тези професии. 

 *Ежегодно отличава творческия принос на водещи специалисти в 12 

направления на науката и техниката. 

 *Стимулира и насърчава изявени ученици, абитуриенти и учители за 

постижения науката и техниката чрез Фонд „Образование и наука“. 

 *НТС организира конференции и инициира обществени дискусии по важни 

регионални проблеми. 

 * Организацията е открита пред обществеността с актуалната си интернет 

страница, бюлетини, пресконференции и др. 

 Домът на техниката е средище за научно-технически прояви и срещи на 

специалистите. Пред него расте „Чинар на 21 век“ – яворолистен платан, посаден през 

2001 г. 

 С мъдростта на столетието от своето създаване, със силата на знанието и 

опита на средното поколение и с ентусиазма и дързостта на младата генерация сме 

уверени, че ще бъдем по-силни, по-можещи през годините на 21-и век. 

 

Честит юбилей! 

 

доц. д-р Владимир Заманов 

Председател на НТС - Стара Загора 

 

 


