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Георги Сотиров
Академичната общност на Висшето транспортно училище „Тодор
К аб л е ш ко в ” о т б е л я з а
тържествено 168-ата
годишнина от рождението на своя патрон. На
събитието присъстваха
дългогодишни партньори на учебното заведение – представители на
транспортни фирми и организации, ректори на университети, бивши випускници, които успешно се
реализират професионално и издигат авторитета
на ВТУ „Тодор Каблешков”.
Сред гостите бяха д-р Петър Николов, зам.-министър на образованието и
науката, доц. д-р Николай
Цонков, зам.-председател
на Комисията по отбрана
към 44-тото Народно събрание, проф. Любен Тотев,
председател на Съвета
на ректорите, проф. Иван
Марков, ректор на Университета по архитектура,
строителство и геодезия,
и др.

„Преминахме през една
много успешна и ползотворна 2018 г., изпълнена с
интересни инициативи и
мероприятия, научни конференции, технически и
фирмени изложения и ползотворни срещи с партньори от образователната сфера и икономиката
както на национално, така

и на международно ниво.
През изминалата година
нашият университет продължи да се развива към
все по-активно сътрудничество с бизнеса и новаторски подход към обучението на студентите.
Бяха сключени десетки договори с образователни институции, професионални

организации и бизнес компании от различни сектори на икономиката, както
и с партньори от Китай,
Русия, Турция и др.“, заяви в своето приветствие
ректорът на ВТУ проф. д-р
инж.-икон. Даниела Тодорова.
В рамките на празничния ден бяха открити 2

нови аудитории - „Електрообзавеждане на електрическия транспорт“ и учебна
зала по геотехника. „Изцяло бяха реновирани четири аудитории на катедра
„Икономика и счетоводство в транспорта“, както
и всички кабинети по чуждоезиково обучение. Постарахме се да подобрим
материално-техническата база на университета.
Бяха основно ремонтирани
покривите на два учебни
корпуса, освежени бяха фоайета и коридори в част
от сградите, подобрена бе
пътната настилка. Обновени бяха много кабинети
на преподаватели и служители, както и учебни зали“,
каза още проф. д-р инж.икон. Даниела Тодорова.
Благодарствена грамота за безвъзмездната
помощ при поддържане на
материалната база на ВТУ
получи Иван Иванов, управител на фирма „Актив
Билдинг инк“ ЕООД и член
на Управителния съвет на
Камарата на строителите
в България.

За поредна година
всички университети в
България взеха участие
в проведените анкети за
оформяне на рейтинговата система, класираща
висшите училища по професионални направления.
И през 2018 г. ВТУ доказа
на практика престижното
място, което заема като
образователна институция с авторитет и признание. Класацията е доказателство за високото
ниво на обучение, което се
осъществява в училището благодарение на ерудирания преподавателски
състав, състоящ се от
25 професори, 37 доценти, 35 главни асистенти
и 17 асистенти. От тях
88 притежават образователната и научна степен
„доктор” и 8 са „доктор на
науките”.
След тържественото
отбелязване на патронния
празник на ВТУ се срещнахме с един от новите
професори в училището,
проф. д-р инж. Красимир
Кръстанов.

Проф. д-р инж. Красимир Кръстанов, декан на Факултета по техника и строителни технологии в транспорта:
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Проф. Кръстанов, преди
патронния празник на ВТУ „Т.
Каблешков“ придобихте академичното звание „професор“, и
то като най-млад по възраст.
Наистина с присъждането
на тази академична длъжност
станах най-младият професор в
нашия университет, а може би
и един от най-младите в цялата
страна. Постигнатото от мен
през годините ме радва. Разбира
се, имам и усещане за голямата
отговорност, която съпътства
това израстване. Благодарение
на подкрепата, която получавам
от академичното ръководство и
от колегите в катедра „Подемно-транспортни и строителни
машини и системи“, на която
съм ръководител вече втори
мандат, постигнах неща, за
които може би голяма част от
моите връстници не са се замисляли, че могат да направят.
Работата ми дава спокойствие, усещам силна подкрепа,
която е много важна за един
млад човек. Искам да спомена
чудесния екип, с който работя
през годините в катедрата, където сегашните ми колеги са
били мои учители при завършване на висшето ми образование.
Не на последно място е и работата във Факултет по техника и строителни технологии в
транспорта“, чийто декан съм
вече повече от година и където зад мен стоят хора с голям
практически опит, знания, от
които черпя ценни съвети и напътствия.
Възпитаници на катедра
„ П о де м н о - т р ан с п о р т н и и
строителни машини и систе-

ми“ работят практически на всички обекти
от транспортната инфраструктура – пътна,
железопътна, надземна,
подземна, както и в различни сфери на икономиката.
Прав сте, че търсенето на специалисти в
областта на подемнотранспортната и строителната техника е огромно, като в близките до
десет години чувствително ще се усети липсата на достатъчно кадри
в тази сфера. Днес наши
възпитаници работят в
много от българските и в
редица чуждестранни компании,
като са достигнали до ръководни постове. Като пример бих
споменал успешно реализиран
колега в САЩ, който след като
завърши нашата специалност и
дипломата му бе призната там,
успя да заеме водеща мениджърска позиция в голяма компания,
занимаваща се с такъв вид техника.
Успешното създаване на специалност „Двигатели с вътрешно горене“ за бакалаври, както
и продължаващото обучение по
„Подемно-транспортни, пътни
и строителни машини“ ми дава
надежда, че много голяма част
от бъдещите инженери, които
ще работят във всички сфери
на икономиката, включително
и строителството, ще бъдат
именно наши випускници. Гъвката политика на катедрата през
последните 5 години спомогна
за осъществяването на контакти с редица водещи фирми от

до тази техника и да се
запознаят с възможните
решения на реални проблеми от практиката, да
имат модерен софтуер и
стендове за изпитания.

страната и чужбина в областта
на подемно-транспортната и
строителната техника. Благодарение на това наши студенти
имат възможност да провеждат
професионална практика в някои
от компаниите, да се запознаят
с целия процес от проектирането до крайния продукт. Все
по-успешно се реализират и
проекти за създаването на нови
учебни кабинети и лаборатории,
чието материално-техническо
оборудване е осигурено от някои от нашите партньори от
бизнеса. Аз бих насърчил повече
компании да участват в обогатяване и модернизиране на лабораторния комплекс както на
катедрата и факултета, така
и на целия университет. За обучението на добре подготвени
специализирани кадри е важно
студентите да имат достъп
до новостите в съответната
област, по време на лабораторните упражнения да се докосват

П р и е м ъ т в ъ в ВТ У
„Тодор Каблешков“ беше
повече от впечатляващ над 100% заети места от
новоприети студенти.
Екипната работа и
усилията на всички колеги
- от подготовката до провеждането на кандидатстудентската кампания,
дадоха отличен резултат
и бе реализиран впечатляващ прием. Бих желал да
отбележа, че във ВТУ има много
добре работеща политика по
реализиране на учебни програми, съобразени с изискванията
на бизнеса. Така например преди
няколко години като ръководител на катедра заедно с колегите и благодарение на огромната
подкрепа на ръководството на
университета успяхме да стартираме магистърска програма
„Техническа експлоатация и технически надзор на съоръжения с
повишена опасност“, която e актуална и към момента. Нейното
начало бе поставено със заявена
поръчка от Държавната агенция
по метрологичен и технически
надзор, като впоследствие бе
сключен меморандум за сътрудничество. Като естествено
продължение бе разработена и
успешно започна друга магистърска програма - „Надзор и
експлоатация на хидротехнически съоръжения“. Тя има за цел
да подготвя специалисти в об-

ластта на хидротехническите
съоръжения и по-специално такива, осъществяващи контрол
върху тяхната експлоатация. В
нашия университет се реализират и редица други магистърски програми, като две са нови
и приемът в тях започна тази
учебна година.
Не на последно място е и информацията за състоянието на
професионалните направления в
Рейтинговата система на висшите училища в България, която
кандидат-студентите ползват
при своя избор. За поредна година нашият университет запазва
едно от челните места благодарение на добрите си постижения
в учебната работа и научноизследователската дейност.
Професор, ръководител катедра, декан на факултет. А
сега накъде?
За собственото си развитие
не бих искал да давам прогнози
или да споделям мечтите си, а
просто да продължа да си върша работата, да бъда полезен
на университета, на хората
около мен и да бъде оценявано
това, което правя. Вярвам, че
всичко най-добро тепърва предстои. Гледайки положително и
работейки съвестно, човек неизменно постига успехи и върви
напред. Както е казала Амелия
Ерхарт, една от първите жени
пилоти и първата дама, прелетяла над Атлантическия океан: „Най-трудно е да вземеш
решение да действаш. От там
нататък просто трябва да си
упорит“. Така че продължавам
да съм упорит, пък времето ще
покаже накъде!

