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ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ЕЛМА 2015
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Управителният съвет на Съюза по електроника, електротехника и съобщения СЕЕС с
чувство на удовлетворение и гордост посреща 40-годишния юбилей на Международната
конференция ЕЛМА.
В този период ЕЛМА се утвърди като важен форум на специалистите и ръководителите от
университетите и заводите в страната и чужбина, на който са показвани постиженията и новостите
в областта на електрическите машини, електрозадвижванията и технологиите и свързаните с тях
области, установявани са творчески контакти и е извършван полезен обмен на мнения и идеи.
Благодарение на всеотдайния труд, отговорност и ентусиазъм на голяма група специалисти
и ръководители Конференцията е провеждана редовно, дори и в най-трудните години. Списъкът е
голям, но според нас най-голяма е заслугата на няколко главни организатори и ръководители. На
първо място, разбира се, трябва да се спомене името на проф. дтн Дончо Дончев – ученият,
организирал първата научна конференция по електрически машини през м. ноември 1975 година
във ВМЕИ-Варна и „кръстник“ на наименованието „ЕЛМА“ заедно с проф. дтн Панчо Дундаров и доц.
д-р Иван Василев. Проф. Дончев е главният инициатор и вдъхновител и на следващите
конференции. Вечна му памет и слава завинаги!
Заслужено място също имат: проф. дтн Панчо Дундаров, проф. дтн Димитър Димитров,
проф. дтн Емил Соколов и проф. д-р Владимир Лазаров, осигурявали много добро ръководство и
успешно участие в конференциите и на специалисти от чужбина. Основна заслуга за успешното
организиране на конференциите ЕЛМА в изминалите години във Варна и София имат доц. д-р Юлий
Стафунски от ТУ-Варна и доц. д-р Иван Василев от ИЕП и СЕЕС.
Още много имена трябва да се споменат тук. Трябва да се отдаде заслужено признание,
благодарност и уважение на ръководствата на ТУ-Варна, ТУ-София, СЕЕС, ИЕП „Н. Белопитов“ и ДСО
„ЕЛПРОМ“.
С годините тематиката на конференциите се е променяла – в съответствие с развитието на
науката и практиката - от тясноспециализираните проблеми на електрическите машини до
електрозадвижванията, силовата електроника, класическите и информационните технологии.
Уверени сме, че и в следващите години ще има успешни конференции ЕЛМА.
Искрено желаем успех на ЕЛМА 2015 и здраве и творческо вдъхновение на всички
участници!
Честит юбилей!
София,
2 октомври 2015 г.

Проф. дтн Иван Ячев
Председател на УС на СЕЕС

