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В 
началото на нашия раз-
говор моят събеседник ес-
тествено се спира на онези 

години, когато държавата отде-
ля особено внимание на развити-
ето на инженерно-техническите 
кадри, на НТС и привличането им 
в решаването на конкретни за-
дачи чрез създаване на творчески 
колективи. Част от печалбата 
остава в НТС и организацията 
се утвърждава като популяриза-
тор на изобретенията и рацио-
нализациите. 

В нашия отрасъл не можехме 
да се оплачем – имаше големи 
предприятия, които подпомагаха 
дейността ни. Те търсеха НТС за 
мероприятията, организирани от 
Съюза, за да изпращат там свои-
те специалисти за получаване на 
нова информация. Чрез нас те хо-
деха в чужбина за обмяна на опит, 
а също и за посещение на излож-
би, на форуми. Дружествата бяха 
много активни и то обикновено 
без определено материално въз-
мездяване на дейността им.

Заговаряме за годините след 
промените и инж. Василев спо-
деля: „След промените, когато се 
наложиха принципите на пазар-
ната икономика, много от нашите 
хора, въпреки че останаха без-
работни и нямаха поле за изява, 

Винаги съм се боял да не 
влизам в коловоза…

Както вече писахме, през 1965г. в структурата на НТС се създават 13  национални съюза, обособени по 
професии. Развитието им през тези 50 години е различно. Някои са по-динамични, някои се роят впослед-
ствие, други свиват своята дейност. Но днес, от висотата на времето е важно да се подчертае, че дина-
миката в живота на един съюз е в пряка зависимост от хората, които работят в него. И затова решихме 
да отбележим юбилея на Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)  като поговорим с 
доц. д-р инж. Иван Василев, живата памет не само на този съюз, а и на развитието на научно-техническо-
то движение у нас като цяло. Включил се в редиците на НТС още като студент, работил дълги години за 
развитието на Съюза като специалист в производството, преподавател и повече от 20 години като не-
гов изпълнителен директор, инж. Василев в момента подготвя за издаване книга за историята на Съюза. 
И когато му казвам, че ще поговорим за юбилея, той бързо реагира: Ето сега, през май, ние ще празнуваме 
50 години на нашия съюз, но всъщност ще празнуваме и 130 годишен юбилей. Защото в първото друже-
ство, създадено в Русе, третата му секция е по електротехника. А и след това е имало много и разнообразни 
дружества по електротехника. Така че ние празнуваме два юбилея.

но не дойдоха 
тук да търсят 
нови възмож-
ности. Така че
дейността на 
НТС бе опреде-
лена от трудни-
те условия – то-
гава се появи 
въпросът “Как-
во ще получа от 
това?”. Отгово-
рът е ще полу-
чиш изява! И още 
нещо – трябва да 
се подчертае, че 
след 1990 г. ос-
новната дейност 
на НТС се концен-
трира тук, в центъ-
ра. И сега ние пра-
вим конференции в 
страната, но всичко 
се прави от нас.

Когато в началото на деветде-
сетте започнах работа в Съюза 
получаването на информация 
беше проблем. Тогава се видях 
принуден да издавам един бюле-
тин, в който публикувахме много 
информация в нашата област, ко-
ято вземахме от чуждите списа-
ния, получавани от Съюза – още 
нямаше интернет – и го разпрос-
транявахме в цялата страна. По-

лучи се така, че ние, щем нещем, 
трябваше да почнем от нула, да 
се намерят средства. Успяхме да 
се организираме още преди да 
излезе Закона за лицата с нес-
топанска цел. Аз съм бил научен 

сътрудник, преподавател, бил 
съм по заводи и съм имал много 
контакти и най-грамотните хора 
се опитахме да привлечем тук в 
организацията. Намерихме 10-12 
устава на подобни организации в 
чужбина и с големи усилия успях-
ме да укрепим Съюза. Трябва да 
отбележа, че от 1992г съществе-
ни промени в устава ни няма.

Днес основната ни дейност, с 
която се гордеем, е научно-тех-
ническата. В сравнение с дру-
гите ние сме един от съюзите с 
най-много и най-крупни научно-
технически мероприятия. Първо 
нашите научни области са бурно 
развиващи се – електротехника-
та, електрониката, изчислителна-
та техника беше при нас, телеко-

муникациите – всичко най-ново 
влиза там. Това ни е улеснявало и 
не случайно нашите традиционни 
научни събития – конференциите 
ЕЛМА, СИЕЛА вече са на пове-
че от 40 години. Не са спирали 
през целия този период. Полагал 
съм много усилия да привлича-
ме предприятията да помагат за 
организирането им и това е дей-
ността, с която се гордея.

Естествено, наред със запаз-
ването на това ниво, ние се стре-
мим да обогатяваме дейността 
си – сега подготвяме една нова 
конференция. По наша инициа-
тива бе организиран и младежки 
форум. 

Тук трябва да отбележим и 
международното ни сътрудни-

Най-много съм се боял да не вли-
зам в коловоз – каквото било ми-
налата година, да го повторим и 
тази година, споделя инж. Василев 

Националният дом на науката 
и техниката в София стана дома-
кин на един интересен и актуален 
Национален форум под наслов 
“Предизвикателства и перспекти-
ви пред развитието на регионите”. 
Организиран от ДНТ Софийски 
регион, със съдействието на ФНТС 
и Областния информационен цен-
тър, под патронажа на г-жа Росица 
Иванова, Областен управител на 
Софийска област,  форумът събра 
в голямата зала на Дома специа-
листи от различни държавни ин-
ституции, Национални НТС с отно-
шение към темата.

Форумът бе открит от доц. 
д-р инж. Пламен Вачков, предсе-
дател на ДНТ Софийски регион, 
а участниците в събитието бяха 
поздравени от проф. Иван Ячев, 
председател на ФНТС. Той под-
черта важността на Форума, като 
се има предвид моментът, в кой-
то се намираме, за развитието на 
България и формирането на по-

Национален 
форум за 
развитието на 
регионите

литика за развитие на регионите. 
Председателят на ФНТС посочи, 
че в структурата на Федерацията 
има 34 регионални организации, 
които са разположени в цялата 
страна и това прави темата мно-
го актуална за ФНТС. Проф. Ячев 
поздрави колегите ДНТ Софий-
ски регион за инициативата и ор-
ганизацията на Форума, а също и 
съорганизаторите от Областния 
информационен център на София 
област, както и колегите от Съюза 
на икономистите в България, Съ-
юзът на учените и Научно-тех-
ническото дружество в Правец. 
Той изрази надежда Форумът да 
допринесе за повишаване на ин-
формираността за възможности-
те за развитие на регионите и да 
даде конкретен принос за това.

След пленарната част на Фору-
ма, на която бяха изнесени докла-
ди, задаващи посоката на следо-
бедните дискусии, участниите се 
включиха според интересите си в 
двата панела – “Възможности за 
образователните институции 
и бизнеса през 201-2016г“. и „Пре-
дизвикателства и перспективи 
пред икономическото и демо-
графско развитие на област Со-
фия в условията на криза”.

Няколко дни по-късно Фору-
мът намери свое продължение 
в Третия панел “Фактори за ус-
пешното развитие на Софийски 
регион в областта н образова-
нието и индустрията”, който се 
проведе в Професионалната гим-
назия по компютърни системи и 
технологии в Правец.
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в различни европейски страни и 
най-вече в оказването на дове-
рие и признание на ФНТС да бъде 
домакин на две такива конферен-
ции, проведени през последните  
години в София и Варна.

Положителни примери за из-
ползване на различни форми за 
работа с младежта дават и реди-
ца Национални и Териториални 
сдружения във ФНТС.”

Проф. Ячев изтъкна, че Фе-
дерацията провежда най-голям 
брой международни, национал-
ни и регионални мероприятия, 
в сравнение с която и да е НПО у 
нас, като средища на тази дей-
ност са Домовете на науката и 
техниката в страната, както 
и Националния дом на науката 
и техниката в София. В него се 
провеждат по няколкостотин 
конференции, семинари, курсове, 
обсъждания, чествания и концер-
ти годишно.

По-нататък проф. Ячев се спря 
на една от основните задачи на  
Федерацията – професионално-
то обучение, което отдавна е 
във фокуса на внимание на Феде-
рацията и нейните сдружения и 
не без гордост изтъкна, че днес 
Центърът за професионално обу-
чение във ФНТС е най-големият 
професионален обучителен цен-
тър в страната. Това поставя 
още по-големи отговорности по 
отношение на професионално-
то обучение и квалификацията в 
рамките на новия програмен пе-
риод 2014-2020.

Председателят на ФНТС каза 
още:  “Федерацията на научно-
техническите съюзи единствена в 
страната има правата за номини-
ране за званието „Евроинженер”.

Наличието на над 15 000 чле-
нове на ФНТС в цялата страна, 
както и тесните връзки и взаимо-
действия с редица министерства 
и ведомства, с организации от 
ранга на БАН, ССА, Технически-

те университети, САБ, СУБ, БСК, 
БТТП, фондация „Еврика“ и реди-
ца водещи фирми и корпорации 
дава възможност на нашата ор-
ганизация да участва в изработ-
ването на важни препоръки и до-
кументи, изпълнението на които 
би допринесло за технологичния 
и стопански просперитет на Бъл-
гария.”

Той изрази увереност, че при 
едни по-добри икономически ус-
ловия ще се отделят ресурси за 
решаване на посочените в редица 
Меморандуми, плод на дейност-
та на Федерацията и нейните 
структури, сериозни проблеми, 
което ще допринесе и за по-до-
брото развитие на страната, 
защото: “Като представител и из-
разител на интересите на българ-
ските инженери, икономисти и 
аграрни специалисти, ФНТС в на-
стоящия исторически момент има 
специфично място и роля в об-
ществено-икономическия живот 
в страната. Те са ясно и конкретно 
дефинирани в Стратегията за раз-
витие на ФНТС до 2020 година, 
приета на Общото събрание на 
Федерацията в средата на 2012 
година. В този документ са очер-
тани визията, мисията и основни-
те цели и задачи на Федерацията 
в средносрочен план.” 

„И още нещо много важно. –
подчерта проф Ячев. Още в 
1885г., в Устава на Първото техни-
ческо дружество, се посочва „че 
се забранява занимание и обсъж-
дане на въпроси, некасающи се 
до техническите предмети”. На 
съвременен език това означава  
отказ от политическа дейност от 
и в самото дружество, пълна на-
соченост към професионалните 
проблеми. Тази заръка се е спаз-
вала в миналото, необходимо е 
да се спазва и сега.

В последните години сме сви-
детели на изостряне на проте-
стите на широки кръгове от об-

ществото с искания за решаване 
на остри социални проблеми и 
прилагане на повсеместен граж-
дански контрол върху дейността 
на управляващите и регулаторни 
държавни органи на всички рав-
нища.

Възникналата ситуация в стра-
ната създава благоприятна въз-
можност на Федерацията да заеме 
активна позиция като гражданска 
структура и да участва компетент-
но и професионално в дейността 
на обществените съвети, които се 
създават към министерствата и 
регулаторните органи. Във ФНТС 
има достатъчно изявени специа-
листи с доказани професионални 
качества и обществен авторитет, 
които биха могли да се включат в 
тях. В тази връзка вече са напра-
вени писмени предложения до 
правителството от страна на  съз-
дадената неформална асоциация 
на творческите и научно-техни-
ческите съюзи „АСО – Интелект“, в 
която ФНТС участва активно.

ФНТС може да подеме иници-
атива за създаване на постоянна 
гражданска трибуна чрез ежеме-
сечно организиране в Национал-
ния дом на науката и техниката 
на тематични обществени обсъж-
дания на конкретни проблеми с 
участие на граждани, предста-
вители на научни звена, универ-
ситети, браншови и обществени 
организации. Тези обсъждания 
следва да бъдат отразявани и ко-
ментирани в медиите.

Живеем и работим в преломно 
време за развитието на страната 
ни. На ФНТС е отредена важна 
роля за формиране на ново отно-
шение към българската научно-
техническа интелигенция, нова 
иновационна и инвестиционна 
култура, нов професионализъм и 
предприемачество. Голяма е на-
шата професионална и морална 
отговорност за състоянието и бъ-
дещето развитие на научно-тех-
ническата интелигенция в стра-
ната и за нейното по-нататъшно 
интегриране в Европейското про-
странство. За Федерацията не е 
безразлична съдбата, мотива-
цията и реализацията на стоти- 

чество. ИМЕКО е международна 
организация по измерванията, 
на която ние станахме член. По 
наша инициатива бе сключен 
договор с тях, който се подновя-
ва на всеки три години. Това ни 
даде възможност да участваме в 
събитията, организирани от тази 
организация, като тя ни подпома-
га и финансово за да присъства-
ме. Там има големи възможности 
за обмяна на опит, поучаваме 
много списания с информация в 
тази сфера. Имаме много добри 
контакти с Полша, с Румъния. За 
съжаление не успяхме да подпи-
шем договор с руските колеги, с 
тяхното Всесъюзно научно-тех-
ническо общество.

Мисля, че повече усилия тряб-
ва да хвърлим в организацион-
ната дейност. Ние категорично 
отричаме масовизирането. Не 
ни трябва масов съюз. Но не ни 
трябва и елитарен съюз, защото 
имаше и такива предложения.  
Ние искаме всеки, който членува 
тук, да попълни анкетната карта, 
да заяви кой е, какви са интере-
сите му, как ще работи за Съюза и 
да си плаща членския внос. Що се 
отнася до колективните членове –
завод по завод сме ги агитирали 
да станат членове на Съюза и по 
списък са 35, но активно ни под-
крепят 10-12. Там трябва да за-
силим малко повече нашата дей-
ност за привличане на фирмите 
за членове на Съюза.

Не случайно имаме специална 
програма за работа с колективни 
членове и фирми. Добре сме я на-
писали тази програма, но тя изис-
ква усилия не само на един човек. 
Ние трябва да привличаме тези 
фирми за колективни членове, 
като ги каним на нашите форуми 
за участие, а и за да показват но-
вите си продукти. Това е реклама 
и популяризиране за тях.

Смятате ли че може да се 
възстанови практиката за ра-
бота с целеви колективи към 
съюзите по конкретни зада-
чи?

Не. Условията са различни. Ко-
гато на предприятието му трябва 

подобна услуга, то отива в съот-
ветната фирма и възлага изпъле-
нието й.

Според мен голямата ни за-
дача ще бъде да активизираме 
с наша помощ и с наши усилия 
всички организации в страната. 
Ако не направим това, според 
мен губи смисъл цялата федера-
ция и в частност нашия съюз. На 
няколко места в книгата си съм 
подчертал, че ако Федерацията 
не разпредели по места своята 
дейност и не активизира кадрите 
там трудно ще се върви напред.

Какво правим ние – ето напри-
мер в Бургас изпратихме чл.кор. 
проф Георги Младенов, който 
изнесе там лекции по нанотехно-
логиите. Пак там сме изпращали 
проф. Кирил Конов да говори за 
цифровата телевизия. Помагали 
сме и на колегите в Гоце Делчев, 
като сме изпращали два пъти 
проф. Велчев да изнася лекции. 
Това е опит да покажем на коле-
гите, че трябва да вървят с нас, а 
не против нас, както беше дълги 
години, че заедно можем да вър-
вим напред. Но и там трябва да 
се привлекат млади хора. Това е 
слабото ни място. За съжаление 
опитите ни за привличане на мла-
дите хора не са много успешни. 
Организирали сме срещи на ви-
дни наши учени със студенти по 
интересни и актуални теми, но за 
съжаление младите, които идват, 
са малко. 

Тук инж. Василев с болка се спи-
ра на изтичането на мозъци от 
страната и това са предимно 
младите хора. А на въпроса ми 
как вижда решаването на тези 
проблеми, той акцентира върху 
необходимостта от по-широка 
реклама на дейността на съюзи-
те и на Федерацията. Разказва 
за контактите си с БНТ и БНР и 
за възможностите чрез привли-
чане на техните технически ка-
дри да се осигурят възможности 
за представяне дейността на 
НТС: Трябва да се научим да по-
пуляризираме предварително 
проявите си. И по-активно да се 
ползва интернет за популяризи-
ране на предстоящите, а и на от-

миналите събития. Рекламата ни 
е слабото място и аз открито си 
го признавам. Излиза така, че за 
нас и нашите събития знаят пове-
че в Германия, Полша и Румъния 
отколкото у нас.

Слабото ни място е подаване-
то на информация. Вярно е, сега 
има интернет и много смятат, че 
няма нужда от нас. Но има нужда 
да се осигурят условия и възмож-
ности да се обменя тази инфор-
мация, да се коментира новото. 
Да създаваме условия за това е 
нашата задача.

Как виждате бъдещето 
пред Федерацията и пред ва-
шия съюз?

Федерацията ще я има. Тя и 
сега съществува, но благодаре-
ние усилията на ограничен брой 
хора. Те обаче не са вечни, а го-
ляма част от тях нямат до себе 
си второ поколение. А трябва да 
се мисли и за третото поколе-
ние, което ще дойде с нови зада-
чи. Затова смятам, че ни трябват 
хора с фантазия – да се сещат, да 
измислят нови начини… Най-
много съм се боял да не влизам в 
коловоз – каквото било миналата 
година, да го повторим и тази го-
дина. Всяка година да има поне 
десет-петнайсет процента нещо 
ново. Не случайно на всеки три 
години ние подменяме 30% от 
Управителния съвет.

Трябва да се динамизират и 
структурите в страната. Да се 
привлекат и там млади, нови 
хора. Това изисква много работа 
и то работа с такт и умение. Ако 
това се постигне, сигурен съм, че 
Федерацията ще стане още по-
стабилна и търсена.

Петко Делибеев

От автора
Да не пропусна да съобщя, че 

Тържественото честване на 
50-годишния юбилей на Съюза 
по електроника, електротехни-
ка и съобщения ще се състои на 
14 май 2015г. (четвъртък) от 
17,00 ч. в Зала 4, етаж II на Наци-
оналния дом на науката и техни-
ката.
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