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Паметникът на Тодор
Каблешков в двора на
училището

Георги Сотиров
На 12 януари се проведе тържество по случай
патронния празник на Висшето транспортно училище в София и 167 години
от рождението на бореца
за национална свобода и
независимост Тодор Каблешков. Честването започна в зала „Юбилейна“ на
ВТУ, след което продължи с
полагането на венци пред
паметника на Тодор Каблешков в двора на училището и пред бюст-паметника
му в Борисовата градина. В
същия ден излезе вторият
за годината брой на вестник „Строител“, в който
публикувахме интервю с
проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, ректор
на ВТУ „Тодор Каблешков“.
Минути преди официалната церемония да започне,
проф. Тодорова благодари
на изданието за доброто
сътрудничество през годините и за пореден път даде
висока оценка на работата
на екипа за професионалното отразяване на дейността на строителния бранш
и свързаните с него научни
и технически постижения.
Петдесет и една са успешните години, през които Висшето транспортно
училище носи името на
своя патрон. Ще припомним, че

Тодор Каблешков е и един
от пионерите на железопътното дело у нас,
който с изключителна
отговорност е изпълнявал своите служебни задължения, като умело ги е
съчетавал с културно-просветната и революционна
дейност.
В изпълнената до краен предел зала „Юбилейна” отец Георги от храма
„Света Троица“ отслужи
празничен водосвет с пожелание за още по-големи
успехи на университета,
за здраве на присъстващите гости, студенти и
преподаватели. Сред тях
бяха проф. д-р инж. Николай Георгиев, зам.-ректор
по учебната дейност на
ВТУ, проф. д-р инж. Стоян
Братоев, изп. директор

През годините…

Проф. Даниела Тодорова
произнася академичното си
слово

на „Метрополитен“ ЕАД
и доктор хонорис кауза на
ВТУ „Тодор Каблешков“, инж.
Красимир Папукчийски, ген.
директор на Национална
компания „Железопътна
инфраструктура“ (НКЖИ),
доц. д-р Николай Цонков,
депутат от 44-тото Народно събрание, флотилен
адмирал проф. д.в.н. Боян
Медникаров, началник на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, и доктор хонорис кауза
на ВТУ, проф. д.т.н. Георги
Михов, ректор на Технически университет - София,
проф. д.т.н. инж. Христо
Христов, председател на
Съвета на настоятелите на ВТУ, инж. Кирил Ерменков, бивш министър на
транспорта и др.
Празникът откри проф.
д-р инж. Николай Георгиев.
„Животът и делото на патрона на нашето училище
са оставили дълбока диря

Подписване на договор за сътрудничество между ВТУ и НКЖИ

мъж е достоен пример за
поколения българи, завет за
по-добри бъднини и просперитет на нацията“, каза в
приветственото си слово
проф. Даниела Тодорова. Тя
подчерта, че 2017 г. е преминала под знака на множество инициативи, юбилейни мероприятия, научни
конференции, технически и
фирмени изложения и ползотворни срещи с партньори от образователната

от гр. Нингбо, Китай. На
23-тата Международна
научна конференция „Транспорт 2017“ повече от 150
участници от над 10 страни са изнесли доклади в 14
научни направления и са
обменили ценен опит.
„Професионалните направления „Комуникационна
и компютърна техника” и
„Общо инженерство“ бяха
акредитирани. Изпълниха
се и редица национални и

още проф. Тодорова.
По думите й за провеждане на качественото
обучение на студентите
са реновирани множество
учебни корпуси, общежития, зали и аудитории.
Закупена е и модерна техника, осигурени са високотехнологични симулатори
и апаратура.
„Високото ниво на обучение, което се осъществява тук, е и

благодарение на изключително ерудирания преподавателски състав,
състоящ се от 22
професори, 35 доценти,
27 главни асистенти и
24 асистенти. От тях
78 притежават образователната и научна степен
доктор и 7 са доктори на
науките“, допълни ректорът на ВТУ.
Проф. Стоян Братоев
подчерта, че

На Химна на Република България

в българската история. А
патронният ни празник е
и ден за равносметка. Надявам се на още по-добра
и успешна година за просперитета на нашия университет“, отбеляза проф.
Георгиев и даде думата за
академично слово на проф.
Даниела Тодорова.
„В историята със златни букви е записан краткият, едва 25-годишен
житейски път на младия
копривщенски възрожденец, герой от Априлската
епопея и неуморим радетел
за национално и духовно
извисяване на един изстрадал в своето историческо
развитие народ. Подвигът
на този твърде рано съзрял

сфера и икономиката както
на национално, така и на
международно ниво. През
2017 г. са били сключени

десетки договори за
сътрудничество
с образователни институции, професионални
организации и бизнес компании. Успешно е преминал
Денят на студентското
управление. Университетът е бил домакин и на
н якол ко межд у н аро дн и
делегации, подписан е и
меморандум за сътрудничество в областта на
транспортната инфраструктура с високопоставени представители

Начело със знамето на ВТУ

международни проекти,
които донесоха на университета заслужено признание и потвърдиха за
пореден път, че при нас не
само се обучават добри
професионалисти, но и се
извършва

значителен обем научноизследователска работа,
което е в унисон с мащабната стратегия на
академичното ръководство
за развиване капацитета
на научния и преподавателския състав на ВТУ“, каза

над 500 служители
на Софийското метро са
завършили ВТУ машинисти, специалисти по подвижния състав,
по автоматика и т.н. „Около 150 студенти в момента се обучават в транспортния университет по
заявка на „Метрополитен”,
основно за строящата се
трета линия на метрото”,
каза още проф. Братоев.
Имаше нещо много красиво и затрогващо, когато
точно в 11 часа военната
духова музика даде стар-

та за почетното шествие
пред паметника на Каблешков във ВТУ. Начело с ректорското ръководство и
официалните гости

пред гранитния монумент
на патрона преминаха и
ветераните железничари,
хората, отдали целия
си трудов път за строителството на модерната
железопътна инфраструктура на страната.
Накрая на тържествената част в университета инж. Красимир
Папукчийски и проф. Даниела Тодорова подписаха
договор между НКЖИ и ВТУ
за взаимно подпомагане
подготовката на кадри
за железопътния транспорт и по-нататъшното
повишаване на професионалната квалификация на
завършващите висшето
училище. Документът
предвижда и ползотворно
сътрудничество между
двете институции в реализация на национални и
международни проекти в
сферата на образованието, научните изследвания
и транспортния бизнес.
След това всички желаещи
да продължат честването
се отправиха към бюст-паметника на Тодор Каблешков в Борисовата градина.
„Постигнатото дотук
не е малко, но и още много
предстои. Пътят продължава с категоричната посока към бъдещето, което
да затвърди извоюваните
позиции и да докаже, че с
труд, амбиция и с общи
усилия можем да направим
много“, заяви специално за
в. „Строител“ проф. Тодорова.
Екипът на в. „Строител” честити патронния
празник на ВТУ с пожелание
за още по-чести творчески изяви на неговия преподавателски състав на
страниците на вестника,
за още по-тесни професионални контакти в интерес
на икономиката на страната.

