
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -  ВАРНА 

КАТЕДРА „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ“

П О ЗД РА В И ТЕ Л Е Н  А Д РЕ С

Уважаеми проф. Ячев,
Уважаеми членове на Редакционната колегия,
Уважаеми колеги,

Поздравяваме ви по случай забележителната годишнина -  50 години от 
създаването на списание „Електротехника и електроника Е + Е " на Съюза по 
електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС) и пожелаваме на всички, 
съпричастни кум благородното дело на едно от най-авторитетните технически 
издания в България здраве, творчески успехи и постигане на нови върхове в науката.

Юбилеят е повод за равносметка и вяра, че и занапред ще съхранявате и 
разширявате дългогодишните традиции на България в областта на 
електротехниката и електрониката.

Уверени сме, че с всеотдайния си труд всички членове на Редакционната 
Колегия и всички автори, разпространители и симпатизанти ще пренесат в 
бъдещето добрите половинвековни традиции на списанието и че и в бъдеще то ще 
съдейства за издигане и утвърждаване на авторитета на научните изследвания в 
областта на електротехниката и електрониката в национален и международен 
мащаб.

Ръководител на катедра „Електротехника и електротехнологии 

доц. д-р инж Б. АпраХамян



До У правит елния съвет  на СЕЕС и 
Р едакционнат а ко леги я  на списание  

„Е лект рот ехника  и елект роника  Е+Е'

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

П рием ет е най- сърдечни поздрави  от  
ръководст вот о и ц ели я  съст ав на 

Е лект рот ехнически  ф а култ ет  на ТУ- Варна п 
случай  Ваш ия 50-годиш ен ю билей!

Ж елаем  т ворческо д ъ лго лет и е  и здраве!

17.12. 2015 г. Д екан ЕФ:

/д о ц . д-р инж . М.



До: Проф . д.т.н. инж. Иван ЯЧЕВ,
П редседател  на 
Съю за по електротехника, 
електроника и съобщ ения

Уваж аем и членове на Управителния съвет на Съюза по Електроника, 
електротехника и съобщения,

Уваж аем а  релакционна  колегия на сп и са н и е  „Електротехника + 
електроника“.

С п и са н и е  „Електротехника + електроника“ е  лидер сред  специализираните 
издания в България в областта на електрониката и електротехниката. За  
преподавателите от факултет Електротехника, електроника и автоматика на  
Русенския университет „Ангел Кънчев“ винаги е  било престижно ла публикуват 
своите научни разработки в това списание.

Във връзка с  50-голишния юбилей на списанието, академичното ръководство 
на факултета ви поздравява с  бележитата годишнина и пожелава на целия екип 
много здраве успехи и творчески ентусиазъм.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

17 декември 2015 г.



До: Проф . д.т.н. инж. Иван ЯНЕВ, 
П ред сед ател  на
Съю за по електротехника, 
електроника и съобщ ения

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ЯЧЕВ,

Благодарен съм за отправената ми покана да участвам в тържеството по повод 50- 
годишнината на списание „Електротехника и електроника".

За мен е чест и удоволствие от името на ректорското ръководство и на цялата 
академична общност на Русенския университет да поздравя лично Вас и талантливия 
професионален екип на списанието със забележителния

За половин вековното си съществуване „Електротехника и електроника" осезаемо 
израсна като водещо научно-техническо издание и зае заслужено лидерското място сред 
най-авторитетните и търсени специализирани списания в областта на електрониката, 
електротехниката, телекомуникациите и компютърните технологии. Неоспорим и много 
ценен е приносът му за развитието и утвърждаването на българската наука, а също така и 
за популяризирането на нейните достижения. Неговите страници са  основно място за 
публикуване на трудовете на нашите учени и докторанти. Тези публикации са високо ценени 
и признавани от специализираните научни общности, благодарение на строгите критерии 
при подбора им.

Уверени сме, че макар  в един брой да не може да се отрази изцяло богатата 
история на списанието, юбилейното му издание ще блести тържествено с ярките спомени, 
с мненията и с научните статии, които е събрало в чест на светлата годишнина!

Уважаеми Проф есор ЯЧЕВ,
Уважаеми дами и господа от издателския екип на списание Електротехника и 

Електроника,
Като пожелавам на професионалната Ви колегия здраве, духовна сила и творческа 

дързост, Ви поздравявам ощ е веднъж с празника:

50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

17 декември 2015 г.

Чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, DHC, mult.. 
Ректор на Русенския университет



ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ !

Варна, 15.12.2015г.
/доц. д-р инж. М. Маринов/

Уважаеми колеги,

П озволете ми от името на колектива на катедра „Теоретична и 
Измервателна Електротехника” при ТУ-Варна и лично от мое име да ви 
поздравя най-сърдечно по повод забележителният 50 годишен юбилей на 
списание „Електротехника и електроника”. Достигането на тази възраст вече 
означава натрупан огромен професионален опит, висок авторитет и утвърдени 
позиции сред водещите специалисти в РБългария и света. Пет десетилетия -  
най-високи стандарти в отразяването на значими научни достижения и 
новаторски идеи в областта на електротехниката и електрониката, безспорен и 
заслужен международен авторитет, богата палитра от научни тематики с 
реални достижения в науката и практиката -  това е истинско богатство.

С калейдоскопа от аналитични материали, научни статии, с атрактивните 
илюстративни материали списанието е еталон за модерна и с висок научен 
рейтинг медия. Пожелавам на целия екип още повече автори и читатели, много здраве, 
творчески ентусиазъм и да продължава да се ръководи от добрите практики и 
високи стандарти при отразяване на значимите научния достижения в 
областта.

„Електротехника и електроника” 
До Управителния съвет на 

Съюза по електротехника, 
електроника и съобщения 

София



СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ (ССКБ)
1000-София, ул. Г. С. Раковски 108, тел /факс: 02 / 988-40-75, e-mail: sskb@abv.bg

ПРИВЕТСТВЕН АДРЕС

До Списание „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА+
ЕЛЕКТРОНИКА“
издание на СЕЕС

Уважаеми проф. Ячев,
Уважаема редакционна колегия!
Уважаеми рецензенти, автори и читатели !

Хубаво е в трудни времена да празнуваме светли годишнини! За ССКБ е чест и 
удоволствие да се обърне към екипа на списанието и всички негови читатели по случай 
забележителния 50-годишен юбилей. Колко български списания могат да се похвалят с такава 
история?!

Повече от половин век без прекъсване "Е+Е" е водещото научно списание на 
българските учени в областта на електрониката, електротехниката, телекомуникациите и 
компютърните технологии. Е+Е  поддържа лидерското си място сред научно-техническите 
издания у нас и е единственото научно списание по телекомуникации в България. Всеки 
утвърден или прохождащ учен от научно-техническата общност у нас или неизкушен 
читател може да открие нещо за себе си в разнообразните рубрики на Е+Е  в областта на 
електрониката, силовата електроника, микроелектрониката, физическата електроника, 
електричните апарати, информационните технологии, компютърните и мобилни мрежи, 
компютърната електроника, електроснабдяването, енергетиката, алтернативните 
източници на енергия и e-learning.

Юбилеите са част от културния процес, свързващо звено между историята и 
настоящето, затова и днешният празник припомня ролята и отговорността на Списание 
Е+Е, за развитието на страната ни и за израстването на потенциала на нацията.

Във времето знанието е давало духовен тласък, светело е с духовна светлина, дарявало 
е духовни ценности. Човешкото знание обогатява, затова е ценно и има огромно значение за 
всяка нация, език и култура, а „народността не чезне там, дето знанието живей”. Отдавайки 
дължимата почит и признание към онези достолепни и далновидни люде, поставили 
темелите на Списание Е+Е, поздравяваме всички техни следовници във ваше лице, които 
професионално и отговорно продължават да отстояват постигнатото, да го доразвиват и 
обогатяват с новите предизвикателства на настоящия и утрешния ден.

Приемете нашите сърдечни поздравления по повод Половинвековния юбилей на списание 
„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Е+Е“, издание на СЕЕС.

Поздравяваме ви за упоритата работа и постигнатите резултати през тези 50 години. 
Свършеното оставя следи, които никой не може да заличи, а това е доказателство, че 
избрания път е верен.

Сигурни сме, че 50-годишният юбилей ще бъде не само повод за равносметка, но и за 
нови, още по-амбициозни планове и проекти за бъдещето.

Присъединяваме се към Вашия празник с признание за изминатия от Е+Е  път и сърдечно 
пожелаваме на целия екип, още повече читатели, нови пространства за развитие, творчески 
ентусиазъм, сила на духа, енергия за нови творчески постижения и да продължава да се 

ръководи от добрите практики и етичните стандарти.
Знайте, че трудът ви не е напразен! Бъдете и в бъдеще стожер в името на 

българската наука!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И НА МНОГАЯ ЛЕТА! 17 декември 2015 г., София

mailto:sskb@abv.bg


До
проф. д.т.н. инж. Иван Ячев, 
Председател на СЕЕС,
Главен редактор на списание 
„ Електротехника и електроника 
Е +Е “

Уваж&еми проф. Я чев,

За мен и академичната общност на Техническия университет - 
София е чест да отправим към (Вас искрени поздравления по случай 50- 
годишния юбилей на списание „Електротехника и електроника Е + Е “.

Половинвековният юбилей е важна дата —  праг, на който се прави 
сериозна равносметка. Вие направихте толкова много за развитието на 
българската наука, че е трудно да се намери измерение на постигнатото. В  
50-годишното си развитие списание „Е+Е“успя да създаде, съхрани и развие 
отлични традиции и да се наложи като авторитетен и надежден 
информационен източник, 6 тази сфера. Па страниците на Вашето 
списание са се изявявали не един и двама дейци на българската наука, не 
един и двама учени са достигнали забележителни постижения в 
професионалното си развитие, публикувайки научните си разработки и 
споделяйки опита си. Същевременно и тези, които са само читатели, биха 
потвърдили факта, че благодарение на съществуването на списанието те са 
получавали, получават и ще получават най-точна и актуализирана 
информация за процесите, крито протичат в научните среди на страната 
ни.

Благодарим Ви за това, което сътворявате! Благодарим Ви за това, 
че винаги сте там, където има новина! Благодарим за неуморните Ви 
старания за поддържане на актуална тематика!

Поздравяваме Ви за високия професионализъм и Ви пожелаваме добро 
здраве, лично щастие, все по-нарастваща аудитория, верни приятели и 
бъдещи успехи! Пека и през следващите години не Ви напускат 
ентусиазмът и стремежът към съвършенство!

НА МНОГАЯ ЛЕТА!

17 декември 2015 г. 
гр. София

Р Е К Т О Р : 
Проф. д.т.н. Георги Михов



От ФНТС

Уважаеми колеги и гости,

Особено ми е приятно да ви приветствам по случай 50-годишнината на 

списание Е+Е. Започнало своето съществуване като списание 

„Електропромишленост и приборостроене" (ЕП), преименувано по-късно в

сегашното си наименование „Електротехника и електроника (Е+Е)" 

списанието достига забележителен юбилей в живота на инженерите, 

научните работници и сътрудници в областта на електротехническите науки, 

електрониката, комуникациите и компютърните науки. Създадено в годините 

на бурното развитие на електротехническата промишленост и в златните 

десетилетия на българската електроника, списанието се превърна в синоним 

на безспорните успехи, които нашата страна постигна в тази област на 

науката и техниката през последните 50 години. През всичките тези години то 

е било и е трибуна на хилядите електро- и електронни инженери за 

публикуване на техните научни и приложни постижения. Благодарение на 

ентусиазма и всеотдайността на авторите, на рецензентите и на 

редакционните колегии списанието съхрани високото ниво на своите 

публикации и е отличен информатор както за нашите, така и за световните 

постижения.

Днес трябва да отдадем заслужена почит и благодарност към главните 

редактори на списанието:

Инж. Петър Иванов - главен редактор от 1965 г. до 1977 г.

Инж. Мария Бакалова - главен редактор от 1977 г. до 1992 г. -

единствената жена главен редактор, ръководила най-дълго време 

издаването на списанието.

Акад. Димитър Мишев - главен редактор от 1992 г. до 2003 г. -

забележителен учен, представил достойно България в космическата наука.

Проф. Стефан Табаков - главен редактор от 2003 г. до 2010 г. - утвърден 

учен в областта на електрониката.



Трябва да отдадем благодарност на многобройните членове на

редколегията през изминалите 50 години, част от които са тук, сред нас.

За нивото на едно научно списание от голяма важност са авторите и 

рецензентите. Необходимо е да отдадем заслужена благодарност и на тях.

За успешното издаване на списание Е+Е са допринесли и редакторите, 

техническите редактори, коректорите и други сътрудници на списанието. Без 

тях поддържането на качеството на списанието е изключително трудно. Без 

претенция за всеобхватност, тук искам да изкажа благодарност на Богдана 

Иванова, Мила Вучкова, Маргарита Велинова, доц. Иван Василев и доц. Захари 

Зарков за

техните дългогодишни усилия при издаването на списанието.

За успеха на едно списание са от значение и неговите партньори. Тук 

можем да отбележим успешното сътрудничество с техническите

университети в страната, както и с редица фирми в областта на

електротехниката, електрониката и телекомуникациите.

Списанието Електротехника и Електроника навършва 50 години и 

успешно навлиза във възрастта на своята творческа зрялост. Не само за 

човек, но и за всяка обществена институция, това е една изключително 

плодотворна възраст, в която натрупаните знания, умения и опит (жизнен, 

социален, професионален) започват да дават най-добри и ползотворни

резултати. В продължение на половин век няколко поколения мъдри и

мотивирани хора са работили сърцато и всеотдайно за просперитета на 

нашето списание. Благодарение на всичко, направено от тях, днес ние с 

гордост и удовлетворение можем да заявим, че списанието Е+Е е водещо в 

областта на електротехниката, електрониката, телекомуникациите и 

информационните технологии в нашата страна.

Да му пожелаем все по-успешно развитие!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!


