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Кратка история на ЕЛМА 
 

През 2015 година се навършват 40 години от провеждането на 
Първата национална конференция по електрически машини 
ЕЛМА. 

Първата конференция ЕЛМА’75 се провежда през месец ноември 
1975 г. в Техническия университет – Варна под надслов 
„Съвременни конструкции и методи за изследване на електрически 
машини“. Конференцията е организирана по инициатива на катедра 
„Електрически машини и апарати“ на Техническия университет - 
Варна с активното съдействие на научни работници от Института по 
електротехническа промишленост „Никола Белопитов“ – София, 
катедра „Електрически машини“ на Техническия университет - 
София и Базата за развитие и внедряване на ДСК „Елпром – Енерго“ 
– София. Организационният комитет на първата конференция е с 
председател проф. Дончо Дончев, научен секретар доц. Христо 
Патев, секретари на секции доц. Христо Раев, гл.ас. д-р Неделчо 
Неделчев, проф. Сава Контров и технически секретар Елена Попова. 
На конференцията са изнесени общо 31 доклада, отпечатани в два 
тома: първи том – 29 доклада и втори том – 2 доклада. Сред 
участниците в първата конференция са такива утвърдени български 
учени като: проф. Дончо Дончев от ТУ-Варна, проф. Енчо Попов от 
ИЕП, проф. Румен Апостолов от ИЕП, проф. Панчо Дундаров от 
ИЕП, проф. Стефан Попадиин – ТУ-София, проф. Ганчо Божилов – 
ТУ-София, проф. Димитър Димитров – ТУ-Варна, проф. Сава 
Контров – ТУ-Варна, проф. Стефан Терзиев – ТУ-Варна, доц. Георги 
Ковачев – ТУ-София, доц. Иван Василев от ИЕП, доц. Юлий 
Стафунски от ТУ-Варна и други. 

 
Втората национална конференция по електрически машини 

ЕЛМА’79 се провежда отново в Техническия университет – Варна 
на 4 и 5 октомври 1979 г. Конференцията е организирана съвместно 
от катедра „Електрически машини и апарати“ на ТУ-Варна, катедра 
„Електрически машини“ на ТУ-София, ИЕП „Никола Белопитов“ – 
София и Базата за развитие и внедряване на ДСК „Елпром – Енерго“ 
– София. За първи път има чуждестранно участие на учени от 
Япония и Полша. Изнесени са 64 доклада в 3 секции. В 
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конференцията са първи път участват изтъкнати наши учени като 
проф. Ангел Ангелов от ТУ-София, проф. Димитър Димитров – ТУ-
София, , проф. Димитър Рачев от ИЕП, проф. Емил Соколов – ТУ-
София, проф. Венцеслав Динов – ТУ-София, проф. Петър Пенчев – 
ТУ-Варна, проф. Стефан Генов – ТУ-София и други. 

 
Третата ЕЛМА вече под наименованието Национална научно-

техническа конференция с международно участие се провежда на 24 
и 25 септември 1981 г. в гр. София. Конференцията е с акцент върху 
специалните видове електрически машини и е организирана от 
Федерацията на научно-техническите съюзи в България, 
Министерството на машиностроенето и електрониката и двете 
катедри по електрически машини във Варна и София. Участват 
повече от 100 учени, сред които и 19 участници от Съветския съюз, 
ГДР и Полша. 

 
Четвъртата Национална научно-техническа конференция с 

международно участие ЕЛМА’84 се провежда на 18 и 19 май 1984 г. 
в Дома на техниката – гр. Сливен. Конференцията е под надслов 
„Електрически машини за регулируеми задвижвания“. Освен 
традиционните вече организатори съорганизатор на тази 
конференция е завод „Динамо“ – Сливен. За първи път 
съорганизатор на конференцията е и Съюза по електроника, 
електротехника и съобщения (СЕЕС). Участват над 110 учени, сред 
които и 10 участници от Съветския съюз, Полша, Чехословакия, 
Югославия и ГДР. 

 
Петата Национална научно-техническа конференция с 

международно участие ЕЛМА’87 се провежда на 9 и 10 октомври 
1987 г. в гр. Варна. Освен традиционните организатори, активно 
участие в организацията на тази конференция взема регионалния 
клон на Научно-техническите съюзи във Варна. Мотото на 
конференцията е „Нови електрически машини – нови технологии“. 
Участват над 130 учени, сред които и 14 участници от Съветския 
съюз, Полша, Чехословакия и др. Изнесени са общо 90 доклада. 
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Домакин на Шестата Национална научно-техническа 
конференция с международно участие ЕЛМА’90 отново е град 
Варна. Тя се провежда на 5 и 6 октомври 1990 г. и е под надслов 
„Регулируеми електрически машини“. Конференцията е със силно 
международно участие. Участват над 120 учени, сред които и 41 
участници от Съветския съюз, Гърция, Чехословакия, Румъния и др. 
Изнесени са общо 88 доклада. 

 
Седмата ЕЛМА вече е Международна конференция по 

електрически машини и задвижвания и се провежда от 7 до 9 
октомври 1993 г. в Техническия университет – Варна, като основни 
организатори са катедра „Електрически машини и апарати“ на ТУ-
Варна и катедра „Електрически машини“ на ТУ-София. Участват 
около 87 учени и представители на бизнеса, сред които и 16 
чуждестранни участници от Русия, Гърция, Чехия, Финландия, 
Македония, Иран и др. Изнесени са общо 57 доклада. 

 
За по-доброто организиране на конференцията през 1994 г. се 

създава сдружение с нестопанска цел „ЕЛМА-75“. Сдружението е 
регистрирано по Закона за лицата и семейството на 28 февруари 
1994 г. Председател е проф. Дончо Дончев, а секретар доц. Юлий 
Стафунски. Датата на регистрация на сдружението в БУЛСТАТ е 
20.02.1996 г. Следващите две конференции ЕЛМА са организирани 
от това сдружение. За съжаление след смъртта на проф. Дончев през 
1998 г. сдружението не е пререгистрирано по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел от 2000 г. и скоро след това 
преустановява дейността си. 

 
Осмата Международна конференция по електрически машини и 

задвижвания ЕЛМА’96 се провежда на 4 и 5 октомври 1996 г. в 
Техническия университет – Варна. Изнесени са общо 61 доклада. 
Присъстват чуждестранни учени от Русия и Македония. В работата 
на конференцията участват представители на 10 фирми от 
електротехническия бранш. 

 
Деветата ЕЛМА е вече Международна конференция по 

електрически машини, задвижвания и технологии ЕЛМА’99 и се 
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провежда от 23 до 25 септември 1999 г. отново в Техническия 
университет – Варна. Генерален спонсор на конференцията е фирма 
„Дженерал електрик“, а в конференцията участват 10 големи фирми 
от електротехническия бранш. Изнесени са 45 доклада. Автори на 
доклади са учени от България, Франция, Чехия, Великобритания, 
Македония и Румъния. 

 
Десетата ЕЛМА е вече с актуалното наименование 

Международна конференция по електрически машини, задвижвания 
и енергийни системи. Провежда се на 13 и 14 септември 2002 г. в гр. 
София. В 8 заседания на 6 тематични секции са представени общо 
66 доклада, от които 15 от чужбина. Участниците в заседанията са 
103 учени от България, Македония, Сърбия, Румъния, Русия, 
Украйна, Полша, Турция, Ангола и Индонезия. Организирани са 
представяния и демонстрации на софтуерни продукти на фирма 
CEDRAT - Франция и на ОНПУ-Одеса, Украйна.  

 
Единадесетата Международна конференция по електрически 

машини, задвижвания и енергийни системи се провежда от 15 до 17 
септември 2005 г. отново в гр. София. Проведени са 8 заседания с 
устно представяне на докладите и 3 постерни сесии. Представени и 
дискутирани са общо 117 доклада на автори от 13 държави – 54 
доклада от България и 63 доклада от чужбина. На пленарното 
заседание са представени 3 поканени доклада – от Института по 
електроенергетика в Унгария, Университета в Йокохама – Япония и 
фирма АВВ – Швеция. Участниците в заседанията са 115, от които 
26 от чужбина. Организирани са изложби на български и чужди 
фирми. Проведена е дискусия за новостите и приложението на 
високоволтовата електроенергийна апаратура, организирана от 
представители на фирма АВВ – Швеция. 

 
Дванадесетата Международна конференция по електрически 

машини, задвижвания и енергийни системи се провежда от 16 до 18 
октомври 2008 г. в гр. София. Заседанията се провеждат в 7 секции 
с устно представяне на докладите и 2 постерни сесии. Представени 
и дискутирани са общо 89 доклада – 53 доклада от България и 36 
доклада от чужбина. На пленарното заседание са представени 2 
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поканени доклада – от Ръководителя на изследователския институт 
по електроенергетика в Будапеща, Унгария и от Председателя на 
Български институт за стандартизация. Участниците в заседанията 
са 98, от които 20 от чужбина. Организирани са изложби на 15 
фирми. Проведена е дискусия на кръгла маса с представители на 
изследователския екип на Агенцията за околната среда и 
управлението на енергията (ADEME) – Франция по проблемите на 
възобновяемите енергийни източници. 

 
Тринадесетата Международна конференция по електрически 

машини, задвижвания и енергийни системи се провежда на 21 и 22 
октомври 2011 г. в Техническия университет – Варна. В 10 научни 
направления са представени общо 67 доклада, от които 3 пленарни, 
45 доклада с устни презентации и 19 постерни доклада. Представени 
са 18 доклада от чуждестранни участници от Русия, Бангладеш, 
Сърбия, Македония, Алжир, Ирак и Украйна. Проведена е кръгла 
маса с дискусии и презентации на 5 фирми от електротехническия 
бранш и е представена голяма изложба на фирма „Елдоминвест“ - 
Варна. 

 
Домакин на Четиринадесетата ЕЛМА отново е Техническия 

университет – Варна. 
 
От четиринадесетте издания на конференцията девет са се 

провели в гр. Варна, четири в гр. София и едно в гр. Сливен. Основни 
организатори на конференцията са били Техническия университет – 
Варна, Техническия университет – София, Съюза по 
електротехника, електроника и съобщения (СЕЕС), Институтът по 
електротехническа промишленост „Никола Белопитов“, 
Федерацията на научно-техническите съюзи. 

 
Първоначално конференцията е замислена като форум по 

електрически машини. Постепенно тематиката се разширява и 
понастоящем тя включва 10 тематични направления, включващи 
всички аспекти на съвременната електротехника. На досегашните 13 
издания на конференцията са изнесени близо 900 научни доклада и 
съобщения. Традиция е на конференцията да представят своите най-
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нови продукти водещи фирми на електротехническия бранш в 
България.  

 
Основната цел на конференцията винаги е била да се даде 

възможност на учени, изследователи, инженери, докторанти, 
производители и потребители да споделят опита си и да дискутират 
резултатите от своите теоретични и експериментални изследвания, 
използването на нови материали, нови технологии и схемни 
решения в областта на електрическите машини, задвижванията, 
силовата електроника, енергийните системи, възобновяемите 
енергийни източници и енергийната ефективност. 

 
Несъмнено конференцията е изиграла голяма роля за развитието 

на електротехническата наука в България, както и за иновационната 
и развойна дейност на българската електропромишленост.  

 
Нека пожелаем нови успехи и много още бъдещи издания на 

конференцията ЕЛМА!  
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Дончо Дончев, 20 години ЕЛМА, пленарен доклад на VIII-та 

Международна конференция по електрически машини и 
задвижвания ЕЛМА 1996, Варна 

2. Панчо Дундаров, 36 години ЕЛМА – 13 успешни 
конференции, пленарен доклад на XIII-та Международна 
конференция по електрически машини, задвижвания и енергийни 
системи ЕЛМА 2011, Варна 

3. Иван Василев, Кратка история на Съюза по електроника, 
електротехника и съобщения (СЕЕС), София, 2014 
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Факсимиле на списъка на първия организационен комитет 
от първия сборник с доклади на конференцията ЕЛМА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

ПЪРВИ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

   Проф. дтн инж. Дончо Стефанов Дончев  
 
НАУЧЕН СЕКРЕТАР:  
 

  Доц. д-р инж. Христо Любенов Патев 
 
СЕКРЕТАРИ НА СЕКЦИИ: 

 

  Доц. д-р инж. Христо Петров Раев 
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 Гл. ас.д-р инж Неделчо Друмев Неделчев 
 

 Проф. дтн инж. Сава Иванов Контров 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР:  
 

   Елена Тодорова Попова 
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Участници в първите конференции ЕЛМА от 
Техническия университет – Варна 

 

 
Проф. дтн инж. Дончо 

Дончев 

 
Проф. дтн инж. Петър 

Пенчев 

  
Доц. д-р инж. Любомир 

Димитров 

 
Доц. д-р инж. Юлий 

Стафунски 

 
Доц. д-р инж. Христо Петров 

Раев

 
Гл. ас. д-р инж. Неделчо 

Неделчев  



15 
 

 
Проф. д-р инж. Стефан 

Терзиев 
 

Доц. д-р инж. Янко Божинов 

 
Проф. дтн. инж. Димитър 

Димитров 

 
Проф. дтн инж. Сава 

Контров 

 
Доц. д-р инж. Алексей 

Кулев 

 
Доц. д-р инж. Христофор 

Тахрилов 
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Доц. д-р инж. Христо Патев 

 
Доц. д-р инж. Велчо 

Маринов 

 
Доц. д-р инж. Никола 

Тодоровски 
 

Доц. д-р инж. Пенка Ралчева 
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Участници в първите конференции ЕЛМА от 
Техническия университет – София 

 

 
Проф. дтн инж. Ганчо 

Божилов 

 
Проф. д-р инж. Димитър 

Димитров 

 
Проф. дтн инж. Емил 

Соколов 

 
Проф. д-р инж. Ангел 

Ангелов 

 
Проф. дтн инж. Венцеслав 

Динов 

 
Доц. д-р инж. Димитър 

Сотиров 
 
 

Доц. д-р инж. Георги 
Ковачев 

 
 

Проф. инж. Стефан 
Попадиин 



18 
 

 
Участници в първите конференции ЕЛМА от Института 

по електротехническа промишленост „Никола 
Белопитов“ 

 
 

 
Проф. дтн инж. Панчо 

Дундаров 
 

Проф. дтн инж. Енчо Попов 

 
Доц. д-р инж. Румен 

Атанасов 
 

Доц. д-р инж. Иван Василев 
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Факсимиле на първата страница от първия сборник с доклади 
на конференцията ЕЛМА 
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Факсимиле на корицата на сборника с доклади на втората 
конференция ЕЛМА 
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Снимка на сборниците с доклади на конференциите ЕЛМА, 
проведени през 2005, 2008 и 2011 г. 
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Снимки от VIII-та Международна конференция по 
електрически машини и задвижвания ЕЛМА 1996, проведена в 

гр. Варна 
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Снимки от XII-та Международна конференция по 
електрически машини, задвижвания и енергийни системи 

ЕЛМА 2008, проведена в гр. София 
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Снимки от XIII-та Международна конференция по 
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