ПРОТОКОЛ № 6
На 15 и 16 октомври 2015 г. се проведе националната конференция с международно
участие “ТЕЛЕКОМ 2015”, която е 23-та поред и за шеста поредна година бе в Националния дом
на науката и техниката (НДНТ) в София на ул. Раковски № 108. Организатори на
Конференцията са: Организационният комитет, Федерацията на научно-техническите съюзи
(ФНТС), Съюзът по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на
съобщенията, Техническият Университет – София, Съюзът на учените в България и
Асоциацията "Телекомуникации". Тази година традиционната конференция “ТЕЛЕКОМ”
премина под мотото „СВЪРЗАНИ СМЕ!“.
Генерален партньор на „ТЕЛЕКОМ 2015“ бе Мобилтел ЕАД. Конференцията бе подкрепена
и от Техническия университет – София, БАЛКАНТЕЛ ООД, IEEE Българска секция и германската
VDE. Председател на Организационния комитет бе доц. д-р Пламен Вачков от ФНТС и ДНТСофийски регион, зам. председател доц. д-р Камен Рангелов от СУБ – секция „Технически
науки”, научен секретар – доц. д-р Сеферин Мирчев от СЕЕС и ТУ – София.
Броят на участниците бе над 60, сред които имаше и 4 от чужбина. Бяха изнесени 33
доклада. Засегнатите теми в презентациите бяха иновативни и съсредоточени в
новоразвиващи се сектори като софтуерно дефинираните мрежи, съвременните интерфейси
човек-машина при системите за киберсигурност, приложението на спектралната теория на
графите в телекомуникациите. Михаил Михайлов от Мобилтел представи как може да има
Динамично управление на капацитета в режими на ниско натоварване на 3G базовите станции,
а Никола Дурчев от БАЛКАНТЕЛ изложи своята Европейска стратегия за икономическо
развитие и просперитет на България. Бе представен проект за разработване на управленски
математически модел за създаване на ефективно функциониращ високотехнологичен клъстер.
Обсъдени бяха новите цифрови стандарти в телевизията и др.
На много оживената дискусия около "Кръгла маса" на тема "ИКТ за устойчиво развитие
на електронните съобщителни мрежи и услуги в контекста на стратегията за цифров единен
пазар за Европа" бяха засегнати и икономическите аспекти на пазарното насищане на
мобилния пазар.
Участниците в националната конференция с международно участие “ТЕЛЕКОМ 2015”, в
дискусията около "Кръгла маса" повдигнаха следните проблеми:
1.
2.
2.
3.
4.

Цифров дневен ред – К. Рангелов
Разпределяне на радио-честотния спектър – Б. Балабанов;
Пощенски услуги – Б. Симеонов;
Роуминг в Европейския съюз – В. Ценов;
Устойчиво развитие на страната – Р. Радев.

Направено бе предложение за дискусията по тези по въпроси да се информират
заинтересованите държавни институции.
1

В заключителното слово на последната сесия доц. д-р Камен Рангелов, констатира че
конференциите „ТЕЛЕКОМ“ се провеждат вече почти четвърт век, и това е 23-та под ред. На
“ТЕЛЕКОМ 2015” са прдставени 33 доклада и повече от 60 участника. Активността на
участниците беше висока и е имаше много бурни обсъждания по време на дискусиите и
„Кръглата маса“. Поне половината от участниците са дългогодишни такива, което е колкото
радостно, толкова и тревожно, но имаше и много студенти и докторанти.
Изключително радостно е, че един от най-активните участници в конференцията и ОК е
проф. Йовчев, който тази година чества своя 90-годишен юбилей. Доц. К. Рангелов от името на
ОК на „ТЕЛЕКОМ“ изказа искрена благодарност към този корифей на телекомуникационната
наука и практика в България. Това е човек, който винаги е работил на високо научно ниво, има
широка техническа култура, инициатор е на стотици конструктивни идеи и винаги е бил
изпълнен с оптимизъм.
В заключение може да се каже, че “ТЕЛЕКОМ 2015” се проведе успешно и е допринесла с
много за развитието на телекомуникациите в България.
Работата по „ТЕЛЕКОМ 2016“ започва.

16.10.2015 г.
София.
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