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НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
Година XXV, брой 5, май 2015 г.
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С право можем да кажем, че 2015 година е година на
юбилеите – 130 години ФНТС, 50 години за повечето от
националните съюзи.
Първият, който отбеляза своя юбилей, е Съюзът по
електроника, електротехника и съобщения. Празникът
бе съчетан с традиционния Национален форум “Електроника“. Уважен от гости и много участници в научната
работа, форумът естествено премина в тържествено отбелязване на юбилея.
В своето слово при откриването на тържественото
честване, председателят на Съюза,
проф. д-р Иван Ячев
отбеляза, че Съюзът
има дълга и интересна история, като
подчерта, че всъщност тя започва още
в далечната 1885 година, със създаденото в Русе дружество,
което има 5 секции
и едната от тях е по
електротехника.
Проф. Ячев проследи
основните
етапи в развитието
на Съюза като изтъкна голямата членска
маса и активната дейност на Съюза в икономическия
живот на страната в периода преди 1989-та година: “На
20 май 1965 г. се провежда Учредителният конгрес на
Научно-техническия съюз по електротехника. На конгреса присъстват 168 делегати и 150 гости. Представени са 162 дружества с 6505 члена и 20 окръжни ръководства. Приема се Устав, съгласно който дейността
на Съюза ще обхваща: проучване на електроенергийните източници, електродобива, електроразпределението, съобщителната техника, радиотехниката,
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автоматиката и електрониката. Избрано е Централно ръководство в състав от 87 души. На
първия Пленум за председател
на Изпълнителното бюро на Съюза е избран Петко Влъчков, а за
секретар - инж. Илия Минчев…
След 1989 г. настъпва нов етап
в развитието на Съюза. Характерни за началото на този етап
са огромните усилия за оцеляване
на СЕЕС в условия на прехода от
планова към пазарна икономика.
Провеждат се обсъждания, семинари, изготвяне на нови принципи на организация, нови проекти
на устави и т.н. Организирани са
много срещи с активисти и дискусии за обсъждане на състоянието на Съюза и за подготовката
на учредяването на нов съюз и на
неговия Устав, което се налага
от приетия по това време нов
Закон за юридическите лица с нестопанска цел, заменил дотогава
действащия Закон за лицата и
семейството. Впечатляващо е
участието и загрижеността на
много активисти на Съюза, изявени учени от висшите учебни
заведения, БАН и др.
За подготовката на новия
устав са прегледани уставите
на повече от 10 чуждестранни и
международни подобни организации. Те са преведени, анализирани и от тях са избрани модели –
варианти, които биха били найподходящи за включване в устава на бъдещия съюз. Изключителна активност са проявили Георги
Младенов, Георги Стоянов, Петър Държанов, Стефан Табаков,
Ивайло Иванчев, Тамара Върбанова-Хезина, Божидар Симеонов,
Димитър Мишев, Иван Василев,
Атанас Маноилов и др.
През 1992 г. се провежда III Конгрес на СЕЕС, на който се приема
новият устав. Конгресът представлява и Учредително събрание на Съюза. За Президент на
Съюза е избран акад. Димитър
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д-р Светла Чамова, председател
на УС на СХП, акцентира върху
основната необходимост за отрасъла – създаване и приемане на
нов Закон за храните. Тя съобщи
добрата вест, че вече е сформирана работна група, която се труди по изготвянето на нов Закон за
храните.

а и
ияМишев, а функциите на секретар
се поемат от доц. Иван Василев.
Характерно за членовете на УС
във всичките години след 1992 г. е,
че това са били активни деятели
на Съюза, изтъкнати преподаватели, авторитетни ръководители на фирми и организации,
младежи. Те са се отнасяли със
загриженост към работата си в
Съюза.
От 1992 до 2013 г. председатели на СЕЕС са били акад. Димитър
Мишев, проф. Стефан Табаков и
проф. Иван Ячев, а изпълнителен
директор е доц. Иван Василев. Тук
искам да отбележа, че през този
период дейността и развитието
на Съюза в голяма степен се дължат на неговата енергичност и
всеотдайност към изпълнението
на идеалните цели на сдружението. Предлагам да му благодарим
с аплодисменти!(бурни аплодисменти за доц. Василев – б.а.)
През всичките години на съществуването на СЕЕС научнотехническата дейност е определяна като приоритетна, най-активна, престижна и ефективна.
Същността й е в организирането, пропагандирането и провеждането на научно-техническите
мероприятия (НТМ), по-специално на конференциите, симпозиумите, форумите, семинарите,

дискусиите, честванията и презентациите на фирми и университети.
Основната цел на тази дейност е повишаване на научнотехническата и професионална
квалификация на членовете и на
инженерната общност от съответните отрасли и пропагандиране в страната и в чужбина на
постиженията им в науката и
практиката.
С чувство на гордост може
да се сподели, че не само броят е
голям, но и нивото на провежданите ежегодно НТМ е високо. Популярността и авторитетът
на най-крупните, провеждани десетилетия, международни симпозиуми и конференции, като
СИЕЛА, ЕЛМА, ТЕЛЕКОМ, ЕВТ, ЕЛЕКТРОНИКА, ИНФОТЕХ, АКУСТИКА и
други в страната и в чужбина са
неоспорими.
Друго основно направление на
Съюза е издателската дейност.
Списание „Електротехника и
електроника Е+Е“ е с почти 50годишна история и е най- авторитетното списание в България
в областта на електротехниката и електрониката. Съюзът редовно издава и сборници с
доклади от организираните от
него конференции. Също така с
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Сред
застъпените
теми на кръглата маса
ще отбележим „Ролята на компетентните
държавни органи за контрола и стимулирането
на качественото производство на храни и напитки“; „Специфики на
новата регулаторна система на ЕС в сферата на
храните“; „Стандартите – гаранция за производство на качествени
храни“; „Етикетирането и новите изисквания на ЕС“ и др.
По традиция многото въпроси и мнения по дискутираните
теми ще бъдат систематизирани
и изпратени на заинтересованите
органи. Дано, след като са заинтересовани, да си направят труда
поне да прочетат мненията и идеите, които хората, осигуряващи
храната на трапезата ни, са споделили. Ползата ще бъде обща.
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се отговаря на предизвикателствата на динамично изменящите се
условия в страната. Да
си пожелаем СЕЕС достойно да се справи с
тях.“
Естествено е при подобна годишнина да има
и много поздравления.
В своето приветствие
към съюза-юбиляр инж.
Лилия Смедарчина, зам.
председател на УС на
ФНТС отбеляза: „Тази
кръгла годишнина е повод да изразим уважението и признателността на всички членове
на ФНТС към впечатляващата
история и настоящето на този
признат не само в България, но
и извън пределите на страната
съюз, станал център и популяризатор на най-новите постижения в областта на електротехниката, електрониката и телекомуникациите.
В последните години СЕЕС не е
спирал провеждането на станалите емблематични за сдружението международни научни форуми като „ЕЛЕКТРОНИКА”, „ИНФОТЕХ” и „ТЕЛЕКОМ”, утвърдили се
като едни от най-престижните
научно-технически мероприятия
в системата на Федерацията.
Ръководеното от Вас сдружение обединява множество специалисти и колективни членове, които имат възможността да усъвършенстват професионалните
си умения и да се обогатяват с
информация за развитието на
теорията и практиката във Вашата област, намираща широко приложение в съвременните
технологии и комуникации.
Като отчитаме богатия
опит и високия научен потенциал на сдружението, ние сме убедени в неговото успешно бъдеще
и значителен принос за развитието на българската наука и

индустрия.
Пожелаваме на Вас, както и на
многобройния членски състав от
научни работници, инженернотехнически кадри и специалисти
здраве, творческо дръзновение,
професионални успехи и амбиции
за достойно отстояване на вече
завоюваните позиции от сдружението!“
Инж. Смедарчина връчи на
председателя на Съюза, проф.
Иван Ячев, почетния знак “Инж.
Симеон Ванков”

В приветствието на проф. Георги
Михов, ректор на ТУ-София между
другото се казва:
„Пет десетилетия – най-високи
стандарти, безспорен и заслужен национален и международен престиж.
Така накратко можем да определим мястото и ролята на Вашата

Брой 5/2015

12

авторитетна организация. Това е
юбилей за успешната връзка между
науката и практиката в този толкова важен сектор.
Уважаеми колеги,
Благодарим Ви за доверието и
честта да работим заедно. Заслужено се гордеем с половинвековното
ни традиционно сътрудничество,
утвърдило се като еталон за успех.
Уверен съм, че ще продължите да работите неуморно за популяризирането на Вашите научни изследвания
и иновации в една от най-динамично развиващите се и перспективни
сфери на съвременната икономика.
От името на Академичното
ръководство на Техническия университет - София и лично от мое име
приемете нашите пожелания за
творческо и организационно дълголетие, развитие на съвременния
научен потенциал и неотклонно
отстояване на принципите при
утвърждаването на българската
наука в областта на електрониката, електротехниката и съобщенията.“
Председателят на ТО на НТС
в Монтана инж. Иван Митов поздрави колегите от СЕЕС и подари
на Съюза красива икона.

Проф. Цанчо Цанев, председател на Съюза на енергетиците
в България, подчерта, че немалка част от тези 50 години СЕЕС е
включвал и енергетиката. “Независимо от разделянето на два
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съюза, каза Цанев,
нашата дейност
е обща и ние продължаваме да работим съвместно, като си помагаме в общата
работа”. От името
на УС на СЕБ той
поздрави колегите си от СЕЕС и пожела да продължи
ползотворното сътрудничество
между двата съюза. Проф. Цанев
връчи паметен плакет от името
на СЕБ, като символ за съвместната им работа.

Зам.-председателят на Съюза
по автоматика и информатика,
проф. Емил Николов, също изтъкна, че всички основатели и създатели на САИ са били членове на
СЕЕС. Той се спря на
взаимното проникване на специалностите
и изрази убеждение,
че в бъдеще сътрудничеството между двата
съюза ще бъде все потясно за “развитието
на науката и техниката в тези високотехнологични области.”
Той подари на колегите си книги и поднесе
приветствие и от името на Факултет “Автоматика” на ТУ София.
СЕЕС получи приветствия и от Съюза на
германските електроинженери, от Съюза на полските
електроинженери, от сродни организации в Босна и Херцеговина
и Румъния, от ТУ Варна, Съюз на
метролозите, ТО на НТС Пловдив
и др.

Юбилей

Проф Ячев връчи във връзка с 130-годишния юбилей на
ФНТС грамота на проф. д-р Борис
Йовчев, който в отговор сподели:
“Нашият съюз винаги е бил в центъра на събитията като техен
организатор и като стимулатор
на творческия талант и способности на българските инженери
и специалисти”. Той подчерта
важната роля на СЕЕС за информиране на МСП за тенденциите
в развитието на техниката и технологиите и се обърна към присъстващите млади хора, като им
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пожела да поемат в бъдеще дейността на Съюза. Накрая отправи
пожелание Съюзът да спомага за
реализирането на науката като
производителна сила в живота.
Грамота бе връчена и на доц.
д-р Иван Шишков, а проф. д-р
Стефан Табаков бе удостоен с Грамота и Златна значка на ФНТС
По случай юбилея УС на СЕЕС
е приел решение за връчване на
Юбилейни грамоти на 53 активни
дейци на Съюза.
Възможност да се изкажат на
тържеството бе дадена и на дългогодишни активни членове на
СЕЕС, които поздравиха своите
колеги и споделиха вижданията
си за развитието на Съюза в новите условия.
На приятния коктейл след тържественото заседание гостите на
празника имаха възможност да
споделят спомени, да изградят
нови познанства и да си говорят
за бъдещето.

Един от хубавите моменти в честването на този юбилей бе подаряването на юбилейната книга „50 години СЕЕС“ с автор доц. Иван
Василев, дългогодишен изпълнителен директор на Съюза. Както се
казва в предговора на книгата, написан от проф. Ячев: „Авторът на
книгата, доц Иван Василев, е бил изпълнителен директор на Съюза
в продължение на над 20 години. Спокойно може да се каже, че след
1992г. дейността и развитието на Съюза в голяма степен се дължат на неговата енергичност и всеотдайност към изпълнението
на идеалните цели на сдружението. С присъщото си усърдие той се
зае и с написването на настоящата книга, за което следва да му изкажем благодарност от името
на цялата общност на Съюза, тъй като е пряк
свидетел и участник в развитието му.“
Колегите се наредиха на опашка, за да получат
автограф от автора доц. Иван Василев.

