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in memoriam

Доц. д-р инж. Трайчо Пензов
(1943-2022)

С тъга съобщаваме, че на 18 декември 2022 г. почи-
на нашият колега и приятел доц. д-р инж. Трайчо Пензов. 
Той е роден на 4 декември 1943 г. През 1968 г. завършва 
автоматика и телемеханика в Техническия университет 
– София, и започва работа в Специализираната монтаж-
на организация по автоматизация – София, където по-
следователно е проектант и технически ръководител при 
пусково-наладъчни дейности на национални обекти.

През 1970 г. след успешно участие в конкурс е 
избран за научен сътрудник в Централния научноиз-
следователски и проектантски институт по комплексна 
автоматизация на производството (ЦНИКА) – София. 
Работи в областта на автоматизацията на непрекъснати 
технологични процеси, първоначално по комплексната 
автоматизация на циментовия завод „Златна Панега“ 
и успоредно с това се занимава с научноизследовател-
ска работа по приложение на нови методи и системи за 
управление на процесите смилане.

През 1981 г. защитава дисертация на тема „Изслед-
ване и управление на смилателни агрегати с рецикъл 
в циментовото производство“. През 1986 г. е избран за 
старши научен сътрудник (доцент съгласно сега дейст-
ващото законодателство). Участва като ръководител и 
водещ специалист в над 90 разработки, осем от които 
са защитени с авторски свидетелства за изобретения и 
патенти. Има над 140 публикации в местни и чуждес-
транни списания и участия в международни форуми в 
22 страни.

За активен принос в научно-техническия прогрес 
е удостоен с правителствени отличия и златни медали, 
първи награди и дипломи.

От 1991 г. Трайчо Пензов е управител на популяр-
ната в нашите професионални среди фирма ТРАПЕН. За 
постигнати високи икономически резултати от внедря-
ването на микропроцесорните системи  MILLCONT 2 
и MILLOAD в циментови заводи на фирмите Италци-
мент – Италия, Хайделберг цимент – Германия, Хол-
сим – Швейцария, и Титан – Гърция, както у нас, така 
и в девет други страни  (Гърция, Италия, Мавритания, 
Сърбия, Косово, Русия, Турция, Индия и Иран) фирма 
ТРАПЕН е удостоена  с Почетната грамота „Иновативно 
предприятие 2005“.

Трайчо Пензов е награден и със специален приз 
за електроника и автоматика от Българо-американската 
търговска камара, а от Международния фонд за транс-
фер на интелектуални продукти – с диплома за изключи-
телен принос за иновации. 

Доц. Пензов е един от инициаторите и от основ-
ните организатори на Националната научно-техническа 
конференция с международно участие „Автоматизация 
в минната индустрия и металургията“, известна със съ-
кращението БУЛКАМК. 

Трайчо Пензов е дългогодишен член на управител-
ните съвети на научно-техническите съюзи по минно 
дело, геология и металургия и по автоматика и инфор-
матика. Той има големи заслуги за издаването на кни-
гата „60 години автоматизация  в България“ и е автор 
на следваща, подготвена за издаване книга със заглавие 
„По пътя на автоматизацията“.

Трайчо беше със силен дух и прекрасен приятел. 
Отиде си от нас още един от пионерите на индустри-
алната автоматизация в България. Неговият инженерен 
талант, знанията и професионализмът му бяха вградени 
в много системи за автоматизация в циментовата про-
мишленост, в създаването на прибори за управление и 
контрол. Покрай него израснаха много специалисти, на-
мерили реализация в различни области на индустрията.

Последно сбогом, Трайчо! Ще си спомняме за теб 
с най-добри чувства. Почивай в мир! 

От приятелите и колегите 
от САИ „Джон Атанасов“ 


