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50-годишен юбилей на катедра 
„Автоматизация на производството“  
при Техническия университет – Варна

Н. Николов

50th Anniversary of the Department of Industrial Automation  
at Technical University of Varna

N. Nikolov

През 2020 г. се навършват 50 години от създаването 
на катедра “Автоматизация на производството” в Техниче-
ския университет  – Варна, и на едноименната специалност 
– автоматизация на производството (АП).

Катедрата е създадена през септември 1970 г. като 
част от състава на Електротехническия факултет на Висшия 
машинно-електротехнически институт – Варна (сега Техни-
чески университет – Варна). Първият ръководител на кате-
драта е проф. д-р инж. Светослав Николов Колев (тогава 
доцент).

През учебната 1970-1971 г. катедрата започва обу-
чение по новия учебен план на едноименната специалност 
автоматизация на производството (АП). Като хабилитиран 
преподавател в областта на автоматиката акад. Минчо Хад-
жийски (тогава доцент в катедра „Топлотехника“ към ВМЕИ 
– Варна) е поканен да преподава в новата специалност. Той 

създава учебните програми и прочита учебните курсове по 
базовите дисциплини: „Теория на автоматичното управле-
ние“, I и II част; „Идентификация на промишлени обекти“ и 
„Автоматизация на производствени процеси“.

Обучението в специалност АП започва едновременно 
за три действащи курса. Първи курс – приети в специал-
ност АП, а втори и трети – попълнени от желаещи студенти, 
преместени от специалности РТ, СТ и ЕМА. Така първият 
випуск завършва през 1973 г.

Общо за периода 1970-2020 г. в катедрата са работи-
ли (или работят) 87 души – 49 преподаватели и 38 научни 
сътрудници, инженери, техници и помощен състав.

От създаването на катедрата в нея са разработени 
и защитени 29 докторски дисертации и една дисертация 
за доктор на техническите науки от проф. д.т.н. Николай 
Пантев през 1989 г.
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Със създаването и развитието на катедрата са свърза-
ни редица изявени учени от страната и чужбина. Гост-пре-
подаватели в катедрата са били: проф. д.т.н. инж. Виктор 
Олейников; акад. Минчо Хаджийски – доктор хонорис кауза 
на ТУ – Варна; проф. д.т.н. Камен Ищев – почетен професор 
на ТУ – Варна и други.

Открити лекции пред преподаватели и студенти от 
специалностите на катедрата са изнасяли: проф. д.т.н. Емил 
Николов – доктор хонорис кауза на ТУ – Варна; проф. д-р 
Ганчо Вачков; доц. д-р Яна Парилкова, доц. д-р Симеон 
Симеонов от ТУ – Бърно и други.

Първите години след създаването на катедрата и спе-
циалността се характеризират с непрекъснато увеличава-
не на приема на студенти. Специалност автоматизация на 
производството е сред най-търсените инженерни специал-
ности. През 1973 г. са приети осем учебни групи с близо 
240 студенти. До 1979 г. по специалността се дипломират 
близо 700 инженери.

От първия випуск на специалност АП (1973 г.) до 2020 
г. са се дипломирали 3162 инженери. Възпитаници на кате-
драта са в основата на новосъздадения инженерингов хъб на 
фирма Siemens за Югоизточна Европа във Варна. Инженери, 
завършили специалностите ни, работят в цялата страна, как-
то и в редица други държави: САЩ, Канада, Австралия, Нова 
Зеландия, Германия, Израел, Турция, Гърция и други.

Артур Кордон е един от възпитаниците на катедрата.
Сега катедра АП обучава студенти в три специалности 

от ОКС „Бакалавър“: АИУКС и РМ (за първи курс); АРУКС 
(за втори, трети и четвърти курс) и четири специалности 
от ОКС „Магистър“: „Siemens PLC технологии за управле-
ние“; „Системи за автоматизация на сгради“ (САС); „Индус-
триални роботизирани системи и автоматизация“ (ИРСА) и 
„Автоматика, информационни и управляващи компютърни 
системи“ (АИУКС). По посочените ОКС обучението се из-
вършва в редовна и задочна форма, а за „Siemens PLC 
технологии за управление“ има и дистанционна форма на 
обучение. Завършилите тази специалност получават серти-
фикат от фирма Siemens. Извършва се и обучение в ОНС 
"Доктор" по докторски програми: “Теория на автоматичното 
управление” и “Автоматизация на производството”.

Днес катедра АП разполага с 12 лаборатории с обща 
площ 615 m2 и две лекционни аудитории с общо 92 мес-
та, оборудвани с мултимедийна техника. Оборудването на 
лабораториите се обновява и обогатява интензивно. До-
ставената техника за периода 2014-2019 г. е на стойност 
над 700 000 лева. В момента тече проект за създаване 
на секция „Морска роботика“ към Националния център по 
мехатроника и чисти технологии на обща стойност над 
700 000 лв., в която катедра АП има водеща роля.

Акад. Минчо Хаджийски Проф. Емил Николов Проф. Камен Ищев Проф. Ганчо Вачков

 Лаборатория 
„Мехатроника“ – 
роботизиран комплекс 
и логистично поле
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През последните 10 години е извършено преструктури-
ране и модернизиране на лабораторната база на катедрата. 
Създадени са лабораториите „Мехатроника“, „Индустриални 
автоматизирани системи“ и „Системи за автоматизация на 

сгради“. Модернизирани са лабораториите “Управление на 
технологични процеси”, „Проектиране на системи за авто-
матизация”, “Теория на управлението и идентификация на 
системи”, “Управление на електромеханични системи”.

Колективът на катедра АП благодари на предшестве-
ниците, създали и изграждали катедрата, и се обръща с 
надежда към ентусиазма на младите да съхраняват и ут-
върждават добрите традиции, за да пребъде катедрата през 
годините.

Лаборатория „Управление  на технологични процеси“

Първи ред: доц. д-р Наско Атанасов, доц. д-р Марияна Тодорова, 
доц. д-р Никола Николов, доц. д-р Мариела Александрова, 

ас. Ренета Първанова
Втори ред: ас. Елена Драганова, ас. Диан Джибаров, 

инж. Недка Кънчева, доц. д-р Веско Узунов
Трети ред: гл. ас. д-р Живко Жеков, ас. Иван Григоров, 

инж. Иван Баджаков


