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семинари по теми като презента-
ционни техники за управление, 
за ефективно производство, гъв-
кави методи за работа, както и 
присъединяване към различни 
международни проекти.

С цел запознаване с прилага-
нето на практика на разглежда-
ните теми, участниците в конфе-
ренцията имаха възможност да 
посетят известни компании – KWS 
SAAT, KONE и STIEBEL ELTRON къ-
дето да се запознаят с най-новите
организационни похвати в ръко-
воденето на бизнеса. Трябва да 
се отбележи и участието на све-
товноизвестни фирми и органи-
зации с презентации по време на 
Конференцията, сред които Festo 
AG & Co.KG, Siemens AG, SICK AG, 
ABB Group, Fraunhofer, Salzgitter, 
SAP SE и др. 

Впечатляващо бе и посещени-
ето на HANNOVER MESSE 2016 –
най-голямата международна из-
ложба в света за индустриални 
технологии, която се провежда 
ежегодно в Хановер. Надсло-
вът на тазгодишното издание бе 
Industrie 4.0 (виж стр. 16). На из-
ложението бяха показани пове-
че от 400 действителни примера 
за Industrie 4.0, потвърждава-
щи  основната тема „Integrated 
Industry – Discover Solutions!“ 
(интегрирана индустрия – наме-
рено решение– б.р.). Актуалната 
задача е наличните решения да 
се приложат в свързаните с тях 
бизнес модели. На изложението 
бяха представени разнообразни 
иновативни технологии и про-
дукти. Сред основните теми в 
изложението бяха: Young Tech 
Enterprises, Robotation Academy, 
Digital Energy, Energy Effi  ciency, 
Lightweight, Tech Transfer, Global 
Business & Markets. Страна парт-
ньор на най-голямото индустри-
ално събитие за технологии в 
света бяха САЩ.

Паралелно с тези интересни 
и полезни посещения се състоя 
и Управителен Съвет на EYE. Съ-
гласно дневния ред бяха разиск-
вани въпроси, касаещи настоя-
щето и бъдещото развитие на Ор-
ганизацията. В него взеха участие 
и представителите на Съюза на 

ББългарският съюз на стан-
дартизаторите, ФНТС,
Машинос троителният 

факултет на ТУ-София, Българ-
ският институт по стандартиза-
ция и Университетът по библи-
отекознание и информационни
технологии организираха Шеста
Младежка научна конференция 
„Стандартизация и свързаните с 

За Европейското техническо 

нея дейности“.  Темата е свързана 
с необходимостта от запознава-
не на българската общественост, 
институциите и специалистите с
европейското законодателство в
областта на техниката и техноло-
гиите, а основната ѝ цел бе да за-
познае  студентите и младите спе-
циалисти с тази проблематика.

И наистина, като се започне от

европейските млади инженери в 
България.

Съветът бе открит с привет-
ствено слово на Главния секретар 
на EYE към членовете и гостите 
на заседанието. Сред основните 
обсъждани въпроси бе този за 
приемане на измененията в Уста-
ва на EYE, които бяха инициирани 
от Task Force (целева група – б.р.) 
на организацията по време на УС 
в Лисабон през 2015 год. Целта на 
предложените поправки е Уста-
вът да бъде актуализиран и пре-
цизиран към настоящото състоя-
ние на организацията.

Фокусът на срещата бе свързан 
с обсъждането на сътрудничество-
то между EYE и FEANI (Federa tion of
European Engineering Associations –
Федерация на европейските ин-
женерни организации – б.р.). УС
бе запознат с резултатите от про-
ведените до момента разговори с
ръководството на FEANI. Бяха об-
съдени предстоящите действия, 
които да ускорят това сътрудни-
чество. Единодушно бе мнението 
на членовете на УС за по-скорош-
но осъществяване на партньор-
ството между двете инженерни
организации, както и произтича-
щите от него възможностите за 

младите инженери. В тази връзка 
трябва да се отбележи, че пред-
стои преместване на офиса на EYE 
от Дюселдорф, Германия в Брюк-
сел, Белгия.

По време на обсъждане на 
въпроса за броя на държавите
членове и техните организации 
в EYE представителите на СЕМИБ
обърнаха особено внимание на 
активните и неактивни държави 
и младежки инженерни органи-
зации в Европа. Актуалността на
този въпрос предизвика оживена
дискусия сред участниците в съ-
вещанието. Обсъдени бяха въз-
можностите за провеждане на 
ежегодните конференции на EYE 
и се дискутираха предстоящите, 
както в краткосрочен, така и в дъл-
госрочен план, събития. Споделе-
ни бяха мнения и впечатления на
членовете на УС относно органи-
зацията и провеждането на насто-
ящата конференция в Хановер.

От своя страна представите-
лите на СЕМИБ заявиха готовност 
за организиране на конферен-
ция в България през пролетта на
2018 година. Предложението бе
приветствано от всички членове
на УС.

ССред многото събития, кои-
то белязаха месец май, дос-
тойно място заема и Три-

надесетата Национална конфе-
ренция с международно участие 
Електроника 2016. Нейните орга-
низатори – Съюза по електрони-
ка, електротехника и съобщения 
(СЕЕС), ТУ София и Факултета по 
Електронна техника и технологии 
при ТУ-София бяха подкрепени 
от ФНТС, БАН, ТУ-Варна, ТУ-Габро-

во, РУ „Ангел Кънчев“, ДНТ Варна, 
IEEE- българска секция, VDE-Гер-
мания и др.

Председателят на ФНТС, проф. 
дтн Иван Ячев, се обърна с кратко 
приветствие към Конференци-
ята, в което подчерта: „И ФНТС и 
СЕЕС отделят голямо внимание 
на отрасъл електроника. Както 
знаете, макар и в момента да не 
сме първи, имало е времена, кога-
то сме били първи в света. Така 
че има какво да се работи, за да 
се възстанови това положение.“ 
Той се спря накратко на историята 
на Конференцията, при чието за-
почване преди 20 години е имало 
съмнения за успеха ѝ. „За наша ра-
дост обаче през годините конфе-
ренцията се разви много добре и 
за последните ѝ няколко издания 
трябва да благодарим за помо-
щта при нейната организация на 
Факултета по електронна тех-

ника и технологии при 
ТУ София, и особено на 
неговия декан доц. Емил 
Манолов.“ Той подчерта 
важността на събитието 
за младите хора и особе-
но на провеждания ед-
новременно с Конферен-
цията Кариерен форум. 
Участниците в конферен-
цията бяха поздравени и 
от генералния спонсор 
на събитието – OSRAM. 

Двата пленарни до-
клада, посветени на бъл-
гарската електроника и 

електротехника и на стратегията 
за икономическо развитие и ино-
вации в ЕС и мястото на България 
в нея, дадоха добър старт на засе-
данията в 4-те секции, докладите 
в които покриваха почти всички 
сфери на толкова актуална и ва-
жна сфера в съвременния живот 
– електрониката.

А и препълнената с млади 
хора зала по време на Кариерния 
форум, където повече от десет 
големи фирми бяха осигурили 
възможност за преки контакти с 
бъдещите специалисти стана не-
опровержимо доказателство, че 
в страната ни има млади кадри, 
специалисти, които може би ще 
спомогнат да се изпълни поже-
ланието на проф. Ячев, и ако не 
първи, то поне да се приближим 
към първите в електрониката и 
електротехниката.

Да се върнем сред първитеДа се върнем сред първите




