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За втора поредна година ВТУ „Тодор Каблешков“ беше домакин на изложението
Снимки авторът

Георги Сотиров

„Тодор Каблешков“, като
част от тях ще бъдат
назначени още до края на
тази година в „Метрополитен“ ЕАД . „Имаме
нужда от добре подготвени кадри и в наземния
транспорт. В момента
инвестираме в развитието на автотранспорта.
Очаквам до края на годината да дойдат новите 40
автобуса на природен газ
и 20 електробуса. Предвиждаме развитието на
електротранспорта и ще
имаме нужда от експерти,
които да поддържат този
вид превозни средства. В
момента се провеждат
процедури за закупуване на
още автобуси, така че до
края на следващата година над 70% от автобусния

Висшето транспортно
училище „Тодор Каблешков“
(ВТУ „Тодор Каблешков“) бе
домакин за втора поредна
година на изложението
„Транстренд 2018 – иновации, бизнес и образование в транспорта“. Над
30 компании представиха
някои от най-новите инженерни технологии в транспортния, спедиторския
и логистичния сектор на
икономиката.

Официални гости на
„Транстренд 2018“ бяха
много от традиционните
партньори на транспортното училище.
Сред тях бяха Ангел
Попов, зам.-министър на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, проф. Иван
Димов, зам.-министър на
образованието и науката,
Йорданка Фандъкова, кмет
на Столичната община,
Н.Пр. д-р Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан, полковник
от запаса Илия Милушев,
съветник по сигурност и
отбрана на президента
на Българи я Румен Радев, проф. д-р инж. Стоян
Братоев, изп. директор
на „Метрополитен“ ЕАД,
инж. Красимир Папукчийски, ген. директор на
Държавно предприятие
Национална компания „Железопътна инфраструктура“, проф. д-р Любен Тотев,
ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван
Рилски“ и председател на
Съвета на ректорите,
флотилен адмирал проф.
д.в.н. Боян Медникаров, началник на Висшето военноморско училище „Никола
Йонков Вапцаров“, и др.
По време на събитието

бяха открити две нови
учебни лаборатории
- „Електромобили“ и
„Стационарни електросъоръжения“,
както и обновен тренажорен комплекс за обучение на локомотивни
машинисти за столичния
метрополитен и БД Ж .
Проведе се и Ден на отворените врати за ученици
от професионалните гимназии и средните училища.
„Вие сте на територията на един прекрасен
университетски кампус гордост не само за София
и България, но и за целия
европейски образователен пазар. Инициативата за провеждането на
изложението стартира
миналата година. Сега
мащабът е още по-голям,
с повече участници, с прекрасни идеи и експонати“,

Откриването на изложението

ляза зам.-министърът на
образованието и науката
проф. Иван Димов.
„Азербайджан се явява
много важен и надежден
партньор на България в
областта на енергетиката, транспорта и други
сектори на икономиката,
които сближават нашите две страни. Оценявам
много високо тази изложба и успехите на Вашите
бизнес партньори. Те могат да станат и наши и
затова ги каня да посетят
държавата ми“, каза Н.Пр.
д-р Наргиз Гурбанова.
След официалната
част присъстващите на
откриването на изложението разгледаха щандовете на фирмите. Сред
участващите компании
бе „Джи Пи Груп“ АД, която
наскоро стартира пилотната стажантска програма за 2018 г. – „Дай старт
на кариерата си в „Джи
Пи Груп“ АД. Студентите
имаха възможността да
се запознаят с дейността, историята и успешните практики на авторитетната строителна
компания.

Над 90 ученици от шест
професионални гимназии и
средни училища

Дизелов маневрен локомотив

На щанда на „Джи Пи Груп“ АД

парк да бъдат обновени с
нови комфортни и екологични превозни средства“,
обясни тя.
заяви проф. д-р инж. икон.
Даниела Тодорова, ректор
на ВТУ „Тодор Каблешков“.
„Нашата цел е да съберем представителите на
бизнеса - на транспортния, спедиторския, логистичния и строителния
бранш. Една от най-важните задачи е да дадем
възможност на нашите
студенти и докторанти в
една конкретна работеща
среда да се ориентират
къде напред във времето да продължат своето
професионално развитие“,
обясни тя. „Новите лаборатории ще подпомогнат
повишаването на качеството на обучителния процес на възпитаниците ни,
предоставяйки им възможност да се запознаят отблизо с новите технологии
по съответните дисци-

плини“, подчерта проф.
Тодорова.
Зам.-министър Ангел
Попов поздрави ръководството на университета
за положените усилия за
развитието на материалната база. Той изтъкна,
че благодарение на модерните форми на обучение и
практическото прилагане
на знанията и уменията
висшето училище създава нужните професионалисти за транспортната
система на страната.
„За нас инвестициите
в образование са точно
толкова важни, колкото и
вложенията в инфраструктура“, каза кметът на София Йорданка Фандъкова.
„Поздравявам университета за новите лаборатории и съм изключително
щастлива, че столичният

Според кмета Фандъкова
участието на бизнеса в
подготовката на кадрите
е ключово.

метрополитен подпомогна реализирането на една
от тях. Съвместната работа и партньорството
между нас, транспортните дружества и университета са с традиции. В
момента тук се подготвят бъдещите инженери
и машинисти за третата
линия на метрото“, заяви
тя и посочи, че общо 120
души се обучават във ВТУ

То й т р я б в а д а с е
включва както с финансиране на нови зали и с
осигуряване на стажове,
така и директно с участие при разработването
на учебните планове и
програми.
„Огромно е удоволствието на едно място да
могат да се видят различни макети и разработки на
български фирми, свързани
с транспортното строителство. Това говори
за една прекрасна спойка между Вашето висше
училище и бизнеса, между
академичното тяло и производствените предприятия в държавата“, отбе-

от София и съседните градове се включиха в
Деня на отворените врати. По време на официалната среща в зала „Тодор
Каблешков“ проф. д-р Николай Георгиев, зам.-ректор
по учебната дейност, заедно с деканите на факултетите представиха пред
зрелостниците информация относно условията за
кандидатстване, възможностите за обучение и
перспективите за последваща реализация, които
предлага ВТУ. Учениците
проявиха голям интерес
и зададоха много въпроси към презентиращите,
след което посетиха изложението „Транстренд
2018“.
Кратката обиколка
из кампуса показва една
сериозна грижа на академичното ръководство за
поддържането на учебните корпуси и общежитията на ВТУ. „Организираме
традиционния вече Ден
на отворените врати
във ВТУ и искрено се надявам учениците, които
присъстват на изложението, да могат добре да
се ориентират в залите,
лабораториите и библиотеките и от есента да
станат наши студенти.
Ние искаме те да следват
в България и да живеят у
нас. Те са нашето бъдеще
и страната ни има нужда
от тях“, заяви специално
за в. „Строител“ ректорът
проф. Тодорова.

