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1.въвЕдЕниЕ
- Itатедrа "ИДЮАЕЮД{IlАtrДllКА,О, еIща' от ваft.+таlвто мтед)Е

па ВШIЕИ "В.И.JIЕНИР, qocTBJrBa четщ)щвсвт гощ от оЬвоэававе-

то сЕ.

Саtпо rтяtодrsо месбца след ЕIЕломЕиЕ рево.пlшцоЕеа Деъетц

СеПТеМВри ЕаРIrата вJIаст репапа отддвЕа Еа9релбI выIрос за ;вз-
i{ocтpaшEo висше обучеще по тежшческите науки.

. Ila 5 аrрп:t 1945т. по цкшщатива ца IB на БРП/к.,/ към съ-

ществуващото от 1942т. Вцсше текшческо }чЕJIшще се създаза Мв-

шшшlо-теЕiологЕчеЕ Фцултет. Iъобхоммостта от за;рлбочеяо из;:_

чаваЕе Еа закоfiотreрностите трп Фмшите среш, до тоIава Er"JFJ-

чена в обпщя tсуtrв по }дехаЕика, е цредпоставI€ за съэдаваяе през

194?г. към отдела "&ЁjlддIлtо uщкеЕерство" ita t€тедв tr)O4ЦЮДДЮД:

}ЦLlfiЦ". За пlьв ]Бково.штел е назначен ицж.Ii4штчо Iеоргиев По-

пов, който от 1946г. е доцент кьм fiатед)€l "ХлдввлrчЕп тчtаiшЕЕи".

През л. 194?/48r. той чете lgrpca "Хдшюаеро,щнамш€" прод пцF
ВДЯ ВИlIУСК СТУДеНТЕ trО IIIДIIIИEEO ИН.ЕеНеРТВО

, IТрез '1954т. мтеJФата се обедlмва с катед)а "Самолето-

строене" Е се'преЕмекува кате4Е "ХицюаеlюдЕамим и авиаJII,fоIiна

тех,.Етце", с ръковоJштел uроф.lii.Попов. В тозЕ вид съществува до

1959г., коIато спеIs{алността "СамолетостроеЕе" се закрива и м-
те,щ)ата възобновява flървоЕачалното си Йашменоваlше, което е за-

пазеЕо до ддес.

i(атедра "юiдюАЕюjр]llЦI;i,ilЦ'' вод1 еIви от ocнoвifllтe общо-

те,\Енесм шсщшияи за студеЕтите по },EIIIIEIIHo !тьl|еfiерство, осо-
оеао эа сilеýiаIностдте Еа същесiвузаgрте от ]963т. Е}Ф. irЪKap

]а мLIа cпelElaдlocT, кдто се Iiзкц}JчI: съв},юстшifl перIlод със "Са-
rтo"Te?ocтooeнe", ýатедрата вцна.ги afiTIтвBo е съдеiiствувала за

:,-:lо,ес;;с:tалIIото I:з]]астване i{a ci;alЕaлlrcтlrтe, Iъiiово.гffт се дпла-
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llaBEI Ео тецЕ э RоЕто хпдюдщаrшIЕата част. Ф осЕоRЕа. Млпэао

се 1вботr ва запозяgзаЕо Еа въвIIЕ8ащI9 със съвIвtвнЕхтв лG}-

Еqш, l сродства в8 ла св Езц}адФ като зЕ&в!F Е лдо8ецв спеща-

лпот!. Ь rда.ша част от завършЕд!тs възIlЕгаЕrтт,ll впоследствде

EBIlacTE8tra, мто Е8явеЕЕ въЕово.щтеJIЕ Еа вв€Еа ш тg!дЕ, в коЕто

теорgтýФото Е щ)ЕJIояшо развитЕе на хцд)о.щsамЕката ýlЕl осýов-

яа роJIя.

Катедвта вЕЕатч е в първите редЕщ прц усъвършеЕствува-
яе s осъц)€iлеЕrЕsЕв на учебшя Ероцес, мкто прЕ работа със сту-

деЕтЕте, та1€ Е lrpи пэJщапе Епвото Еа преподавателския състав.

Всssзвосtцо 
-в, 

че цреподаяателсмта и fiа},чноизследовател-

crвTa двfuост в Еат.од)ата са Еа lmo}o високо ниво. Това е пред-

ПОСТаВМ за редqшца постщ8внхЕ от HaTт'oIIarIlo Е ме&дrЕародrо зна-

чение. За това поilЕгат д вtrБзкпте, коlrто поддържа KaTeIцlaTa със

сродЕтв звеgа от. стра.Еата я qrшбша и Еа пързо място е учебни за-

ввдешя от соцдаJIпсiшчесште cTtrBEE. Тар:щrя за Ео-нататъцшото

развЕтцо Еа ftатеJФата о ЕатрудаIIЕяlЕ оIшт, IIот€IщfuiJjýцте възмоJit-

Еости за подобрваяв ва реdвата и изсJIедователсIате работа и

творsеската апюсфра в вейшпя .t(одеIgгЕв.

kввrтrsто Еа мте4)ата вдЕаIЕ се е оц)едеJIядо от задачи-

те, поставяЕЕ от. Ьg,дпgrд,ф IIразителството щ)ед българсiита яауttа

Е твЕrка. Гвтедп'ХАД що п"рФJм да даза своя Ерrflос за на-

раст8аЕо Еа проlrЕпцIеЕата продrкIЕя п вgешЕване на нови il{етодЕ

д твтЕологЕЕ в съвроlвЕsото прои9водство, което изцсква твор-

чsсrfi мЕслещ ЕIIfiеЕерцп осЕозЕо Ilачало за.осъществriваýе

яа заJIоtIваJiото всвu€lро,шо преустройство в услов&gта на coiEla-

лЕстIнеското нш обцество.

2. 0сIювАlЕли I]A lulЕддтА ll прЕiIOддзАтЕш,l с

сOmшi зАUi,ут!i зА }шiшOтO ?АзБiiтlЕ.

ГЛOФЕСOР i,];l1]O lВOРПiВ ГОI]0Б - осiIозател I: ръковоiJiтел
на кател)ата от осýоваването fi до 19?6г.
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IIFOФЕСOР ЦВВГАН jЦ3АЮВ JЦЗАЮВ - основател Еа мтедЕ
"Самолетостроене', Iюято впоследствие бе обедтнена с катод)а

"ХлдюаеIю.щнаtrща'.
IIЮФЕСOР ИВАН I]EIT{OB IЩДfiJIКOВ - първи рдовоЕ асистеЕт от

1948т.

ImФВСOР ВЕНIЕСЛДВ ХIИСТOВ ШАДеIРСКИ - асистеЕт от 1952г.

и завеж,дащ итед)а от ,1976T. до сета.

IIЮФЕСOР JIЮБЕН ЯIIАКI4ЕВ ШАIЮВ - постъtrIдI в мтеш)ата тФез

1952т. мто първи редове}1 асшrрант.

ДOIЕНI' EIIIAIryIfiI JIАЗАЮВ WiЧOВ - асистеЕт в мт€ш)ата от

1952г.

3. крАтй БЕш]mfld п0 истOрlятА нА съвдвАIЕ10 и

рдзшlтIшт0 ш IuтЕ.щд u)0,IдрOдЕюд{lцмшц"

съэдазането Еа IатедЕта е свързано с откриваfiето прз.

1945г, на trЙпmlirьтехнологгlев фкултет към .Щържавното висше тех-

шfiIеско уfiuiище, прЕмецrваЕо впOсдедствЕе Iя !ършавна политех-

нщса "СталпЕ", а оt 1953г. и поriастоfiцем ВIШ1 "З.И.JIЕНИIiП. IIръв

ръководител на катед)ата е доцеЕт [r!пrsо Попов, хабиrштrдвн през

1946т.,в I€тед)а "Хишввлrтш лдашgтги'. 3вацието пlюфсор по.lry-

чаза през 1950т.

През 194'7/48т, Ьl.Попов чете щуilс по "Хffш)оаеродrнамиIаlt

прд ЕъtrвиJI вЕtrуск на студеIiтЕте по },яшдitgо lIfifiенерство в сц)а-

дата Еа ДtrУ ,/дiес ВI,ШС,/; Катедвта не разполага с tсtтepиa/Iнa

баэа :l се*пчваfiни упра}ýения се водят от асистентите mж.Борис

i,,лрr.пов Попов от к,ат. "i,iatmlHtfit еле}€Ети" ,/впоследствие профсор

по lfrТИ, поýастояцет.{ пенсrонвр,/ и иttхi.Дд,штър Славчев Въшtов от

мт."ХидЕвлtннj; l,иiiиlвl" /от 1969т. прlесор, сеrа пенс}Iонерr/ и

за ;ipaTiio вреI.€ от lпш.Iiцл:олаji Г,iонков ,Колев, KoiiTo през '1948г.

заuсчва iабота в HoвoociloвaЕeтa i:*1тедра "СамолетостроеЕе".

il
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Щреэ 1948т. за пцвп редовsЕ асЕстоЕт.е Irа9ЕачвЕ ытп.Ьая

IЪtТОВ Ьдяшов Удървпiт дшлоlпщlал се в Вьлтарпя lltвпмт€Е ЕЕýо-

вер./, коftло проs 1952г. цостъпв€l на рабmа в юуrо звеЕо.

Прв съцвта 1952г. за редовнЕ асЕствЕгЕ са ЕазЕачеЕЕ EEIýB-

пев ЩFryлп JIаэаров tlrsов r пч.Воýцвс"lаэ XllTcToB lrlа.щtrюrш, а

rато рвдов9s аспЕр8Iп пос:гъЕва шв.JIюбеu ЯsаIспев IIаяов.

IIрп освоваэаввто сЕ катедвта разЕолага в эаIазоЕата част

ша dившата Дъртавва о"*"rЙ" с€lшо с едш rабшет ш ладко поме-

, щенrе, което се rзпо7Iзува за работп.пща и лабоlвтория. До 1952т.

Чюз JDIчшц вIБзкЕ па пдюф.Попов еа доставени ЕtIкои лабораторни
'l

урд, с която сs цравят демOнстрацши при деIщдЕте. IТрез това

врцв дрдпочriдщло от тртЕЕ вигуск на спеlиаJIЕостта ''Салдолето-

строеЕе" цостроЕват учебев аеродинашFIен канал, коfiто чрз вя-
коr подобрЕЕf,, ýапtrввеЕr црз 195Зт. и до дtес слухи при лабо-

1вторшто уцаlвЕвЕЕя.
В вовопострвЕото rrpxJlo на сIрадата при паlI. ''Левскц'' м-

тедвта 1взцолага воче с два мбшнета, еди зЕачцте,тно IIо-Iоля-
lлa лабо]вторЕя /зам Ю2/ и още едIо по}lещеýие /трезара/ в ста-
1вта част.

Шроз уqобЕата 1952/5Зт. в учебната работа са вruiючени за

цIьв Еът вавrrгЕя с rзра.ботеrла в катед)ата стеiцове за осЕовýи

.пабораторш Jщралfiеншя, Еякои от Ko]iTo съответýо усъвършенс?ву-
ваIilr, се пэподзJват Е IIоЕастощелd.

. ПървоЕачаJIно трф.Попов чете за всýчки т.lацti{нни IIHj:€HepI:

кп)с по ПХдшюаеро,щдаt'Irм'. При създаваЕето гq)ез 1953г. на Е,LЕИ

с отлsд дщфsршFране на учебшtте шлаЕове по епеIýlалности, за

fiякоЕ от тffi се форлш .щсIЕтплдната ''Хи.щlаз:шкд L хид)авrgпнs
ItIадиЕи". Тя впоследетБЕе стаЕа осgовна за повечето спеIшалности

пзвън тезЕ от Е}.tr. Това вrнагтТ налатано не по во,тIята Еа мтед)а-
та дркферещлгране на общотехнитIесм рIсцЕплrЕа и обеjшlяването Ё



!

il

ll
l
l

_ь

с дýrr,и оро*Йрчщ.тохЕпIескЕ ЕсIщIлtrIIЕ, щ)актпIесшl бв щводо-
JIяно след окодо 30 ющ r е.ва в послsЕо Bpвlдв за воптlЕ тех-
ЕдтIескff м€шинЕЕ сгеI$аJIностп се четв обц освовен кур с вж,щжо-

тото вече ЕазвапЕе пшЕNд-IIиIц нд ФJIп,шшЕп.

През ,1954 т. Iатед)Еlта се обеlшква със съществуващата от

194?т. I€теш)а "сдiюJш'IСстРOЕпв''х се EaprtTa ЩшOдаюшндмикА
}i АВ}ИШ{OШ]А ТЕХНИIЦu. СъстЙът "" 

*.r"ф"rа от 4 човопа /вм.
асп. Панов/ се JBeJIEIIaBa с още четrрЕ ýч - щlф. IJBeTarr JIаза-

ров Дазаров, доц. 5орrс Хршстов Стоfrов, ас. Хрпсто Савов flшto.1IoB

/доцент от 1963 т./ ч ас. Ifuколаfi fiошtов Колев ,/доцевт от 1967г./

I,Iатериалната база се увелr{Iава с оце два кабrвета Е заJи за

уrц)аffiнеЕrя, която оdслу,tва IFсцш.пицпте по авЕациоЕЕ€l тохЕшва.

През този период колективът на катед)ата проектщ)а tr построяв8

iIо-Iодям аероlшнаtrшrчеЕ мнаJI и трЕкомпоЕеЕтЕа мехаЕЕlIIи везЕа ва

Еето. Тези съорьвения гредrазяачеЕи за основfiа лабораторва база

към ддсIдплиЁата "Опитна aepo,щHaмElrа'l бяа шоЕтrIяЕr в "ц)езора"-
сварата част ва qIрадата и от 1956 г. бва gусЕатr в двfiствце.

Впосле.дствие тозЕ канал бе щ)оЕесеЕ в хаЕето ша фiок 2, мто се

съоркý със ýъврмеЕеЕ промеЕ.rlrвотопов .lрпгатед с бвзстепеlво

реIуJIиIвне.

В 1959 т. oпeIEaJIIrocTTa "Саллолетостроенеп бе закрrта Е Itа-

тед)ата възоОноQЕ първоначаJIното си Еазванgе, което в заIIазиJIа

до дIес. Прф.Лазаров остава в мтеш)ата, доц.Стояпов Е ас.Колев

Ермиflават към мтеш)а 'СъЕрот,лат', а ас.Христо Савов - в мтед)а

".trзигатели с вътрешшrо торне".
С наtrвстваяе броя на обучаваЕ}lте студеЕти съответЪо со уве-

лгlаза х преподавателскЕя състаа. 0т '1959г. постътва t€To асис-

тQцт ltrrж.Кузо Пвтров Гцrзов, а тDез 1960г. от I€тед)а ППiежrпrЕаП

се rrре:вЪрlи аспстента fiнко Лаааров [frгхайпов. Iодтша по-късЕо

li
tl

I
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посlРыtша,,като астстеЕтЕ, ФзЕка Jlюбеs IbaHoB Щраганов ш дrrк.Iев

то GЕояяоэ rЪrпев, а елед то8а в 196Зт. последовате.шо.инх.liприл

IЪорrтев Варамов, аял.Iеорти Стефавов Впайковсклл, шiк.Тодор }Ii,I-

полоЁ Чаrьров', ша. Baer.ll fiордднов JIлбенов, иЕш.Мександьр 1Мко-

лов Кръставов - '1965T., шл.Изав Фtазеfсtов Антонов, шлi.Петър

Стащов fiоIlдапэв - 1968г., тfiт.fuкола fiорданов Леков, - 19?2г.,
пм.Ешrтушл IIавлов .Алощев - ,l97?T. /от 19?6r. н.с. по HllC,/,

пвк.Детеш Ihячев Шарr.ов - 1986т. frорлап Стил,rянов Бачовсклt -
м.шrп 198?г. /от 1986г. Е.с. в катедэата/.

Сетащппят греподавателски състав е 1 прфесор, В доцевти,
2 тлавrtr асистецтп, 2 аспстептп и,1 научен сътрудЕlIк, които участ-
вуват и в учебЕата работа.

, Стажант аспстентц в мтед)ата еа бш.lш пнк.Арсен Крикор IФ-
ликов, впоследствие от 19В2 до 1986 I. и trнш. }thт:гчо CToлtoB Ан-
Iелов, пошастояцем тц)еподавател във В]о(ВП - IИовдлтв.

t В мтедlата поЕастоящем r}iи 'l Е.с. - лгtiх.IЬан Добрв /поетъ-
ПlШ ПРеЗ 1965Г.r/ и.щаlд инасiЕер]r fiъм катед)ата - пgяt,jчiддена Ло_

занова на 1вбота отл198Зг. п ITEE. Красипвгр Коста.щнов ,/на раdота
от 1987т./. 0свен това като я.с. в катед)ата са 1вботшпl иак.Idrдт-

мент Александюв Шахов - по НИС от ,1966 г. до1976г., а след това

до 19Ббг. по ВУЗ /от ,1959 до i966г. тоfi е xoнotrIyвafi асистент/,

ишк.Ifuколаft Яшсов .Ii"чардазанов - по НИС от 19?6 до ]986г., след

което става асцqтеЕт в катед)а "Топло и масообменна техЕим'' ,Е

тдн;i:.Дlексаgдьр .tдr,мтров - иIIfi. по Н!{С от 1982 т. до 1984 т.
0свен от fiа]пr!п]те сътрудrиIЕ в уrебната работа п;вз разлlп-

Еите период}1 Iитед)ата е била ЕодпопаIаtiа и от хоЕоруваЕите асис-
тенти ивх.},lарrн Начев Ьдяков, тлЕя.IIавIЕпI Iеортиев Шнов, иHr:l.

Симеон Боянов.

}Iаучно-техrшrчесlш помошд]: э !атед)ата от 19t2 т. е Irдitка
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КIrридова фвова ,/поваgтоfrцай э отпуск по lвfisцЕсЕво, заiвстЕа я

ryмffiа Ддштрова/. Тазп ддъшост треЕ това са заеlи.пц: Тавя Ста-

поева Ifiщева - 1948_1963г., Сфltrя СФова ilhgпяя - 196З-196?г.,

Емтергва СЕ!деоЕова JIашбрпвва - ,1967-,1983T. /в Швстrлута ё от

1949т. /.
Те:цшчвскдят персонал в работптгrцята е сдеддия: теж{.ръково-

дител KдpILrI Асевов Разrэелов - 1967т., ,м.с.н.а.Славчо Iеовтrrев

jцпштров - 1964т., м.с.Е.а.]Ьетав .IIдпмтрв Сдrдеонов - 19Вбт.

0свен това мто TexIrETF в Iатед)аЕа са работпли: IIетко Спа-

сов Сп,илов /6аft Петхо/ - 1952-,1954г., IIшtOlta lfiшсай;tов iIaHaйoToB

/6aft Колъо/ - 1954-1957т., rна.Ферер Аятонов Стратев * 1957-1-q6,1T.,

Цорrс Теоргиев Ддtшцlов - 1959-1967т., Костадrя И,пдев IЪaHoB -
196'1-19?2T.,, Борис iIeTKoB Костов - 196Ь19В4т., пат.}Ьан Дшпллт-

ров-Сапдlев - '1968-19?2г.,'fi!гвко Костов Занев - 1972-i986г., irllrв-

ко Теортшев Ihтюшков - 19?2-19?8т., .Щшt,итър Стоянов ,lI,тамштров

.'l9?4-'l986r., Д:ексавльр Асенов ýrександlов - 19В6-19В?г.

Понастсiяцем катедвта раэполаIа о 9 tабинета, 4 учебrrи ла-

боратории, 3 лабоtrвторrи за fiауIшоизсдедователсrв работа, съоtrь-.

i:ени съответно с аеромсампIеg fiан€lJI, fазо.щlамIдIец ItаHaJI, стен-

дове за цзсло.щаае Еа вентиJIатори, струftrп течениЕ и турбулент-

ност на .течеЕшята. 0т 1982г. Iатед)ата раэподаIа и с тиальк цеЕ-
тър с електроЕЕи ЕзlIислптелнт MEIIIIиEи.

Това. ia кратýо е rсторпята Еа трудЕия път за утвърJItдаваце

ii развfiтие на катед)а "Хидlоаеродиваr,шка', колто дчзес чествува

своята четqридесет гошillнЕна, мто еъвре}lе}fiо учебно-педаIоr,I.I-

ческо ji iiаучЕо звено на Висцшя п/IапишIо-едектротехнЕIIески шIсти-

тут "В.I,1.Ленин".

4. състАз tIA мТЕ.шА")0ЦFOАпюДfi]л,iьJt".

::ATiil1 пРЕIСД!АТЕДI ПOtlACi0jniЩvi В IQщДРАТА.

liрофесор BeIfiJec"TaB XplreToB Iiадхгрскlт

Рс;еп tta 12.I}i.,r925T. в с.Созол.вно, Itостеlцллсltо. Завърш-

_

l

]..
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ва trървЕто вЕщrсм Еа спsщаляостта_ 'СашоJIетостIюоЕеП па Дьрпав-

Еата поJgЕехнпка trtrЕз 1952г. и в крм на съпiата гошна постыIва

в мтош)ата Е8то асЕстевв. От 1962т. е доцеIп, а прз 19?0г. е

избрап за трофсор. РькоЁоIЕтеJI е ва I€TemlаTa от '1976г. до сета.

IIрв 1963-1966т. е бпд зам.декан, а от ,1966 до 1968т. е декаЕ tsа

EIrФ. Првз flериода 19?Ь1972г. е ре$тор яа ВI[ЕИ - Таdрово, където

основава, орrаЕшзпра и р5ководи катедЕ "Iчlехаrпrка Еа Миддте".
ЗодF;: е упралуfiен}rя по "Хиш)одднаD!tr]€",- чел е кур и е вод{JI проект

и упlвжнешия по Пýфокоtчfiресори" и "Екiпериментална аервгнаr,м-

м". 0т 19?7т, воJш оеЕовЕите к)ц)созе по 'Liехапrгка на Рлуид,lте"}

PbKoBoJtи.lt е IIНИЛ по "Прошаш.тlеЕа аеродlнаIйм"', а понастоящеIчf

оIламза Ш]?IJI по "Пропшttшева aepoдllraмfiria и топлотехнцм". Пред-

седател е на коор.щнаIртошiия съвет за оdучеiiше по "iiiexatBtiiа ва

Фгуидтте" за ЕГУЗ в страната.

Издал е учебви:к по пгп)боколfiIрсори", "Рькозодство за упраfi
gения по Хишlодшtаьиrа" u учебнIгк по "ЬiехаЕirу€ на 1лутдтте".

Ilаучноизследомтедска работа започва в областта ýа цеЕтро-

dеr*штте вен?иJатори, а от яачалото на 60-те rодрш}I се вкдючэа в

напразJIението по изследване на струfши течеfiия, което впослед-

ств!]е се Jвзвива като eдIa от ocHoBIILTTe областrт в научно!Iзследо-

вателската деfulост на мтед)ата.
Понастоящем е член на б науrвлt съвета. За aKTl,BHaTa лry деfr

ност е Еац)аJii,даван с високи пlивrтелствешI нац)адr. AKTIBeH бо-

рц пIютrв (чпшзtлtа и капиталIзтJа, засду;i],lл деятел н{ образова-

lII1eTo.

Доцеirт Iiузо Петров ýзов I

Роден на 'l7.IX.1933T. в гр.Варва. Висшето си образоваiпiе

завърIIIва през 1957г. в 0ССР - Харков. liaTo асистент з I€тед)ата

постъпва през 1959г. В 1965г. заl]Е{тава мцц{датека .щсертац.я в

мтед)ата! а през 1970г. е iiзбран за доцеLIт по "Хш.щюдиfiалfiIка".
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Вом зпрашеппв r.елед това чЬте JЕеrщ:по ПТ*/гýgдпрqtlmдП;

Д}l, ХХ3, а според посдg,пFпто учебш IIJtaEoBo за обцо оdучввие по

ЕаграэJIешЕ BoJtrE IvIю по "Шехашса на флзrпдтоО.

IIаувата си деfttост заuотва в областта ца лопатъqЕпте Iвпот-
кЕ, какмто е r тепвта Еа мсера.ЕЕоЕЕия ,ry труд. След дълтосроч-

Еа спеIц.Iализаlшя във ФРТ, след 19?2т. оргаIизrра ЕалIЕвIIоЕЕе и съз-

дава дабораторшrI по турбулентност, по тазЕ телятцка е Е осЕовната

lry IrаJпЕоязследователсва деfttост до сега.

hiнотlэ, актквоЕ е в научЕо-популярпзаторIfдта tr щц)налисти'Iесм-
та дейfiост. Дtтrrвпо участвува в работата на ФOп. 0сноэатед е на

спещаш{остта "IlEяенерна пrурвалистимfi към ФOП, а от 198?г. е за-

шеетЕrк демi{ lia този фаrtултет.

Доцент IМрил Геортиев Варсамов

Родев е на ZS.irr.,1939т. в цl.Сандански. Прgз 1963r. завърш-

ва с последIЕя виЕуск спеццАдността "Самодбтостроене" па ВШ,IЕШ и съ-

цата годЕЕа п9стъпва като асистеЕт в катед)ата. IйцдидатсI€ Jшсер-

талпЕ защтава през '1971г., а от '1975г. е доцент.

Воýш е упра.tшеЕЕя IIо осковЕите ддсщjulиsп на ItаTeдlаTa ц е
чел лекЕIr по "Газодrirа!,оIка" на фанспоулrия Фщултет. Рьководра

пректIФаЕето и шзработванеiо fiа тазо.щнамшtЕия каЕаJI, 9а орIа-

ЕЕзIФаfiата от неIо ед}Iоименна лаборатория. Участвувал е в напис-

ваЕето ва ръководство за упраlшеншя }1 в съавторство е Еаписал

учёбшiк по,"0снови на хиш)о и тазодшlамиката".

0сновнцте l!ry IIнтер€си са в област8 на теорт!пп{ата улд)одg-

вал,firа, на iоято те}Е са преоdладамцото т,но.,::ество от пу6.тшrаIиIt-

те l,ry.

Грез тер:тода 1979-19В'lг. по съвLrcстителство е на основна

раСота в iiHcTl:TyTa по корабlrа xIiý)oдrllai.l{Ka, I;аTo rтзвестно BpeTire

е аа:-.естнiж д:реi€тор пс Iiауч}Iата част. }ToplT г,аtlц?т е прдстаздтел

на сстЕ:зJI;Iст:яес!;Iтте cтpa;t;{ в I.T.T.C. /т;е::::ryнародtа конфереtпs;л

аа o:j:i::fiTe ёесеiл,,::/.

|+.
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Заеlвл в ]ЕзлЕtIЕи иэборш оdщественs дпъшlости и .понастоri-

щем е ceкtrleтap на IIIЮ при ElrE.

Доцент rЬrпо Стояяоэ IЬвчев

Роден в ва 2.I.'l934T. в r11.IЪзаш.lьк. През 1961г. завъIшва

спец."Сашодето,стровве" м ВfШ{ - София и същата гЬдина постъпва

като асистент в I€тед)ата. ДдсеулаtЕя защдтава тцlез 'l9?1г. , а

прз 19?6т. е rзбlяв за доцеgт.

Водд упралmеЕдя по основните Jшсiщплини в катед)ата. .rЪк-

IиoпJiиTe [ry irypcoв€ са най-често съосiразеtш със спеIЕаJI}Iостите от

.}Травспортшrя фкултет.

Дейяо е участвуваII в шзrраfiдаЕето на съзре}/!еЕттата лrатёриал-

на база за учебна Е научноизследователсм работа. ОтIq)ояза се

дейността му по модернизrраве fiа аерIинамичнгя канал, съэдзв[т-

}Ie.Ha стеIцове за изслеIраЕе Еа осевII всiiтплатори, деЙtо е уqа-
ствувал при създаваце Еа rазодЕЕам!firния канал. По негова иi{иJпта-

тива II главItо с нетови сиJIи се поставJгI основIше Еа катед)ен цеЕ-

1ър по елехтроЕЕо изч,пслЕтоJIЕа тешfiгка.

Основrптте ш/ Еаучtш rнтереси са в оdластта IIа лопатъчIЕ.тте

решетки, Iiaтo в Еоследtо време аItтивЕо изподзlва съвреil{еIцilI

изчлсд:телни методI и срдства.
Заелвд е оттоворни проt!съюзr:и и партиГши постове.

Лоцент Iеорги Стефанов В;таiковсшl

Роден на 14.ХII.1930г. в гр.Роtлан. Odра,зомrпте?о qи завърtr-

ва Ерез '1954г. по спецталността ''Пропшlliлена ToImoтelý1llкa''. Рабо-
ти последователно в хцаJшлвдяt завод ''ДIтон liJBaнoв'', ТЕi]''Соt,ч:я''

л "Хранпроект". Асистент в катеш)ата е от 1963г. Канд;датсrэ д:-
сертаЩи заilштава прз 19?iг., }ато задочеIl сiспIi)аIIт в 0,]ccJ;,;.",,

I;HоTI;TyT по "Хпад:tлна TexHI,IItа'', а 11рез 1979т. е гзбран за,цо-
цент.

.&
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УчебЕата l4y работа обхваща упра.шевпя по осЕоввЕге IЕсIцtп-

дипи, а в посде,що време лекЕите са орцонтщ)аlIЕ къlll опещадIIЕя

допыващ lwpc за студвЕтЕте от спеIЕаJIЕост ПТопло и rвсообденна

те]Gfiтка". дктшно е участвJ,]вал и в създаваЕв яа rпатврrа.шата ба-

за Еа катед)ата, както и в цроектrраЕе на аерIOrЕамшIнЕя каЕыI.

Iлавната Еасом в ЕаJrчно-изследователсмта цу деfuiост е в
цзучаваýе $а тоIIJIо&iЕlсообмешпцте процеси при струйнш тsчеЕЕя.

0т 1984г. е заместЕик ръководител на катед)ата.

Доцент Васил i,iорланов Любенов

Роден е на 22.III.'l94CI,. в Iр.Ловеч. През 1963г. завърIlIва

спец. "ТехяолотIui Еа машmlостроеýето" при ВhШ4 - София и съliзта

тод}lна постъЕва, IйTo асиетент, в катед)ата. 0т 1966 до'1969T. е

редовеЕ асп!грант в ЛенинградскиfI полите]GIиtlесшл иЕститут и trолу-

чава цayrTвa степеfi iаццддат на физикоплатеI\дlтичесмте Еауки. За до-

цеЕт е лтзбран през 19?9г.
' 0сзен упра.ЕrеЕдяiта Ео ocнoвitиTe .цисIшплинц, лешиите I\4y э

посдедItо вре}lе са върry л,{атерIiала, вI(Jiючен в спецrалвЕrl допъдващ

}т/jю за студеЕти от спеlрдалността ПТоп.по и яд)ена енерIетим".

Iфове;аа лешп,rи и уIФаr.,}Iеirия по "Теорлтя Еа л€tмиIарнлtч и турбулен-

теЕ траЕичеЕ слой" за стtециализаl{тите от fuoK "Б" Еа i{ентъра по

пpLLToItHa !,,lатэмёlтIfi€ lT инiорллатl:ка.

0сновната Iду Haytiнa деiiноСт е върry IIзползузането Еа съвре-

I"€HHII т,ЕтеýхатIп!ескп 11етодт и iредства'прп решаваýе на )rидIюд{на-

ill,iЧЕЦ За.Щ8ЧI1.

Заеллал е отговорш1 паlrтпiiни постове. 0т 198?г. е зал,,rестЕIIк

деllа:l gа Zi,:Ф.

Доцент Тодор iiltколоз Ъи,ъров

Роден е на 4.iI].19З7 г. в гр.iИлоiiер. Oазърttва,Вli,Е!I през

i9,tr3г. по cnelцa-TiiiocTTa "}i:t.щlав"ц.пЕIт l,{El[цi}EI" ,J съцата To.ryIHa по-

aтъ:lва :ia:o aTa:_ai-iT aci:cт€ilT. Ac:tcTeHT е от ,1963г. л:еертацrл
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залщава rр€э 1976г., i звашето доцбЕт пoJýпlaEa щвз 1979г.
' Учвбпата цу деiзост свързаЕа с 1mlвкrекшята е по осЕовЕпте

дпсцдIиЕЕп в катодЕва, а в посJI9.щтв Еякодко гощя лвI@ите

lry са орпеЕтrраяц към сtrецдаJIIIостште от }Е ш lШD.

Участвува актЕвЕо в обsовяваgе Ва rатерпадIата база на ка-

твдЕта.

Цаучuопзследователската lry деЙост е тдавЕо в областта rTa

лопатъlIнýте, Iвшеткп, Еа BaIGaTo тема е r ддсертациоIiЕия It{у тtr}уд.

0т '1982г. е зашестнпк декаs на Е[iФ.

Доцент Петър CTalшoB fiорданов

Роден е Еа 22.V1.1942T, в rр,София. През 196Вr. завърillва

специаJIността "Проrмшпена топлотех}шка" и съшата Iодина постъпва

на работа в мтеш)ата. Iiан.трtдатска дЕеертациа зацUrтава през ]9?6r.

а за доцент е избран през 19В4г.

Учебната лду работа оdхваща всlтчки осЕовни Iili_оloв€ в катед-

рата. Iйучноизследователсмта rury дейност е главЕо в областта i-la

тотшо и масообмена при струйни теченgя.

Заепдал е отговорЕи постове по лиЕия ва Кот,лсол.лола. През пе-

риола 1980 - 1985т. е секретар ца Кошттета на ЕКП щlп W3, а от
'1987г. е заместfirк рек?ор на В[ЕИ "В.И.Ленин".

Доцент -IЬаil Славеfiков Антонов

Роден е на ?.Y. 1942т. в с.Трекляно, Кюстендтлсlu: сltэъг. {ja-

върImа ВМЕИ спец."Проллшшена топлотехним" през 1968г. II .cl-т€ý

което постъпва IиTo асистент в катед)ата. Кандтдатска дiсертацI;я
защ4тава през 19?6г. а от ]9Вбг, е доцент.

Учеdната щr рбота е върху осЕовЕите курсове Еа Iитед)ата.

}IаучноизследователсItата lry деfiност е свт,рзэна :редIпЕIо с топло },

писооdмеяа при струйнil теченIiя, като в последЕо Bpel]te се opj]erITrpa

rъN,I вуфаэJIJ; ст ;I],

\
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' 3аешд е oTToBoIlEи щ)офъDвш постове, з Феэ периодд 198Щ
'l981r. е Ъr.lr залд.деIан аа доброво.тш начли кыr Etr@.

Тл.ас.Iiшола fiорданов Леков

Родев е lra 25.rT. 1944г. в с.Вшrпце, lhсаfi.товцвдсrа оdласт.

Прз 19?2г. завцшва ВШ{Ш, спец.пХидвддrчш trдпЕfu"и сшвта Iо-

д,тýа постыIва вfiатедЕта като мучеЕ сътру.щt. 0т 1.rV.ý'72T.
е избlвн за редоввш асgстеЕт, а от 'l978T. - Iл.асшстечт. 0т

1.Х. 19ВЗт. е назначеЕ заэея,тиц отдел "Itrayrв ц ВУ3п къш РК на БКII,

раfiон "Х!э. Ботев', а в мтед)ата 1вботш като съвilIестител..

Учеб:rата и ЕаJпЕо-Езсдедователската ftry работа са свързанш.

пpeJEMIio със спеIцаJIностtr, които из)чават по-чошlобно IазоЕгIIа-

тrIпши:ге проФtеtш.

Iл.ас. ЕМаlrуил IIaBgroB Ато:щев

,Родеп е на 27.rY. 194?т. в тр.Стшже fuплитров. Заэърпва спе-

циадlостта "Пpolr,EtImteнa топлотехндjа" на BIliШI през 19?0г. Раdоти

мто проектант, от 19?6т. Еостъiва в катед)ата кдgо н.с. по НИС,

а от ]9??г. е асистеЕт.

Учебната tlry работа е по осЕовЕцте IшсIЕплиЕи, като з после.ri,

но вре[lе се ориеflт!гра към д{сцшIUIини, които итйат отЕошение къ},д

спеlЕлалtостта " IIрошшллвна т оплотехЕI4ка " .

В научлIата си деftliост се fiасочва къпi турбуrтевтнлt струi,шu

течеgiiя в свободiо и оц)аЕиIIено проетранство.

i]ае}дл ,е отIоворшi партиi,irш постЬве.

Ас.ДетедцIl Iанчев i.ap;toB

Роден'Irа 0t.09.1956 т. в цl.Lаэарна. 5авъ_оI_:tл Ej,Д}i "Леп;::'

спец. "ТоЕто Ii яд)еr:а е}iеDгетilка" през 19t3г., а през 19В4т. -.

б"ток "j]," ]i "С" Iia ifi,,;lрп ];нст::тута. I;рез 19е5г. е IpeIiE]EaJl II(,.-

;eDa с:ет:аJ;:зец;я l]Q J'j,b?eт,aT;эecýo ilc.L.pjljpafie ;т il}Lt:eнepнo rnii-

ло:-эо п:Dоц)ат:нD oC;Ii,p.EaHe". 0т 'l .].19iбг. е ;;зб_lан за aclic,",
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в Мтед)а "ТоплиItrIа r ьдасообменна те]Glика", а от 'l .II.1987г. -
асrётент в катед)а ПХядюаероддЕаIчЕrм".

Работи в областта "Чисдено иэсдsдване на триi,tерни турбулент.

ни струп".

Ас.fiордан Сти;шшов Бачовски

Родеg на 24.08.1960г. в с.Бреrшrв. 3аэърпш.,l M.lo.Iш ]985т.

ВМЕРI "JIеЕшtп, спещалtsост "Хишlав.lЕтка и пЕевIIтатIтIи".

Прз м.сеuтетiври 1986т. завърпил блок "Б" на lШvi ц)и инсти-

тута. Работпп от'l .ШI.'1986г. като Е.с. III ст. в IIНИП по "Про-

MBIIlJIeHa хцдюаерод{намим s ToIUIoTe)fiиKa". 0т 1.VII.'|98?T. -
аспстент в I€тед)а "ХишюаеродтнаItд-rм".

. Заrшпцм се с теорпя на лопатъчЕите решеtкш.

БиЕllи пmпOддзАltsли в мтц[лАтА

Iiроф. Iчimrчо Георглlев Попов

Родея е gа 21.1Х. 1912т. в гв..фяiово. Висшето си образо-

ваЕrе завърIiва Iryеэ 1936r. в Ьluштн, след което остава ila работ:

Taм и эащтава докторска TetEl. В Бъlшария се заврща прз 'l944i,

r rбвесrно време работs в Самолетната фабрrrм - Ловеч. През 1945

постъпва, мто асистент по физика, при ДВТУ, след което прмЕIIа-

Ьа в KaTepq "Хи,щlавллтчк{ IладrrЕr" gа,новосъздадендя }iалп;нgо-

технологшtIен фаrtултет и през 1946г. е избрав за доцент. Зваr*rеТО

прфсор по4rчава прз i950г. През 1947г. е Еазначен за ръководr
тел на новосъвдадеЕата катеш)а "Хllцюаерод.Iна}Етка", KoiiTb пост

заеппa до 1976г. 0т 1977г. е пеЕсионер

I1роф Попов първоначалЕо чете обшцдя за всiпци },lаImliIнr спе-

IиалЕости кл)с по "Хт,tцlод.{fiашrка", а по Bper,€To на дi:фрешдаlЕдя

на д{сlшпш{ните по спеIýiалgоетlI ш ":',лtдрадлi!п€ и xliдpaвJliяIfi: Lа-

шини". йшtсал е учебш,тк по "ХидlоднапЕIiiа" - 4 lтздаtл:я, }}i,, - З
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ивдания и съвместgо с прф.Л.IIаЕов - tlгазоща}rтца'l и пХидюга-

водпЕалдгм"

Телятrгчно оргаfiиз!цава ЕфпIЕо-пзследователсr<а 1вбота в Ь,z-
гарЕfI злIоqм с изслеItsаЕе на gTpyiМ течешя, с оглед веЕтrа,и-

ране па ж.п. тп)ели. Сдед 1960т. ооЕовýата W Еауwа деftIоет е

в офrастта на лопатъчЕIIте решетки и създаваяе на впсокофективЕц

вентилатори.

0т 195З до 195Вг. проф.Попов е първшя декан Еа повооенова-

rqя- "[,aшIEro-Te]G{oJIoг}fiIeK" фrrултет. През перЕода 196Ь1968г.

е заместшж ректор по НИД па EvjШ{. 0т основаваЕето Еа IilC по lлa-

шиностроене в IIрIьлБенiIе на 9 тоJини е Еетов прдсемтел и до-

принася мЕоIо за утвърждаваЕе Еа тазЕ оргакизащя в обществения

хивот. За съвtryпяата лry учебна, Еаучно-иэсдедователсм и общест-

вена деfttост е }Iатрадеп с зисоки правителствешI отлrтlия и зваЕrя.

зш.

Профсор liBeTaH JIазаров Лазаров

Рсlдеч е на 25.II.1896т. в тр.Ilлеввн.Като запасен фшдер

взепд 1trtастце в първата световна воfuа. Фез 1918/19 т. се обуча-

ва в АзlTarproliнoтo {чц.rlшце - БоrrурЙ. и до 'tg20 г. слуým ItаTo

летец. След това започва да следва I,BIIиEHo инженеIютво във BltBHa,

а после уш във Вtсшето техIIЕчес&о учпJIицiб - Ьlriшн, кьдето прз
1926г. се шпломrра със спеIрIа,iизаrЕя 

"аЙлетостроеЕе. 
След за-

врьщаяето си в Българпя до 1932г. работи в [ърхазвата аероплаlrrа

работшлiпгrц в ýояурlще, I€To KoEcTpJrKTop ц сдвд това ЕачаJiIIЕк

контро.{на с.тдунба. 0т ,l9З3 до 1936г. е бшt те:мчесм .щIЕкгор на

самолетшIя завод ПБьлIарсItи мпрошI" - Fйзъtцъв.

През 1936г. постъЕва отЕово эъв ВВС Е Irай-про,флх.итеJшо Bpellв

padoil: като TexшпeclflI ЕачалIiirк на ДърiавЕата самолетна фабриsа-

Довеч. През 1948т. е избlвн за rцlофесор ]{ рьковод4тел fiа мтед-

рата "Сал,,lолетостроене " IlpII тогавацшата Irърпавм по.l.тштехrglа. Iie-

t
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т9 хуIюове по lФпст16rщя Еа cEtiilэ.'Ieтa, Аерщалмка па салюлета,

Саrrолвтостlюптешr rвr9рхалЕ.

IIрез дшrгопощьта еп деf,поgт е създап рдща еобствеви

ЕоЕегрщщ с8lадотr. 0соdопо вЕпЕцrо эасJгуfiават dойтпа:п мЕою-

цедев сашолет лд? ,t(F д, коfrло тryез 1941 г. показва,достЕшеЕЕя

от световЕо значенrе. УчебIшяЕ Ivry самоllет jIАЗ-? е произвещдаý в

нас серйgо от 1949 до 1955т. Със същдя самоJIет през ,1946г. пече-

ли втор JяIтsда в KoIFvpc Ilа Iфославското въздЕошЕваце.

За ботатата W те]ш!FIесrа дейност и Ееповторимпя }ry сти.,I

в учэбната рбота шrоIоIqвтЁо е нац)ашдаван с вЕсоки прав!rгел-

cTBeEr отлгIIЕя. фез 1951 г. }ry е присъдено звание лауреат Еа I,д-

}:цIгровсItа Еаграда.

IIочинад е на 'l3.I.196,|T.

Профсор IЪаrt Петков iЪдвJдtов

Родев е на 15.YI.,l921T. в гр.Сопот. СлеItsа.чето сII започм

в Термаtшя, но пора.щ развцтцето Еа военшmе деfiствяя препъсва

и се вtrшца в Вь.тпария. С.пед отбшане Еа BoeIEiaTa си с4унба през

194&-1948г. учи Е завърIва тчrацIинЕо Lшr.еЕерство в fiър;:lавтата по-

лIIтехЕика. феэ 1948г. е назЕачен за редове$ ac].IcTeHT в }]атещ)а-

Tar където 1вботп до 1952т., след което преItIgЕава ЕоследоватеjтIо

в катед)ите "йтематиltа' и "ТехItrqеска лtехашj;tа". fрез 195?г. е

rзбран за доцент. 0т 1960т. запоtIва раdота в I,iricTиTyT по атот,Е{а

фпзiшtа на EA}l, където през 1970з. е избран за професор.
, Основната !.ry научна деiiдост е в oCrTacTTa "ile::cpe:.:T}l]I зада-

чII в теорпята ца trотешs{ала". 3а тезI: ЕаучЕш np],lltocii през 19iбг.
псоtБртно TJry 9 трIIсъдеfiо зван];етс .--а1,;:еат He,i ;jjт,flтровс-l:д :iaIpa-

да. хочлнац е аа 27.ХiI.'l9t4r.

,Грqюеор ";;оен .,даltцев Ганоэ

Роден е на 7.I..'iЭiýг. ; i:::::j';товгlЬ.:. i::c:;e,;i; с:.;iтазо-



ваЕие завърпва през 'l95,Iг., мто учп_в цървЕя вптуск IIа сЕещаJI-

Еостта 'Самo.петостроене". Прв 1952з. постътrRа ýато рвдовеЕ

аспи]ЕЕт в Iитед)ата,п заrцитава ItrсоуlаIЕята сп трез 1956г.

0т 1962т. в доцеЕt, а през ,1968г. е пзбран эа щlфесор.
0т 1970г. прминава на работЬ в IЩr{. 0сноввата lry ЕаучЕошзследо-

-ЪаТйЭй фбота Ероэ послвддите Iсдщ € вьрry }ятеlвтtrчоското

модеJмране на хид)одЕнамЕtIЕи явrlеЕrя.

Ilрез периода 1966-1969г. е залЕстЕЕк, рктор във ВМШI - Вар-

на, където оргаЕизиIв д рководд катед)а по "Хидlоаеlюдтяаtwгrа". i
Iiзпьтlнвал в отrоворЕи парлшfuш задължеЕия.

За flрliirоси към създаване на беэtлоторни саýlолети е наIIЕ-

ден с fijжв}iтелствена натрада"

iIочиаад е на 6.У. ,i980г.

Доцент Е\лануил JIазаров Ъiпов _ е- '---
Роден е на 13.YI]I.192Зт. Ь цl.Кrостенддл. ЗавършЬ ilElIIlIHHo

tiшl:eнepcтBo на J{ърrавната поJIитехЕим с Еilвая вцrryск прз 1951г.

Ст 195i]г. е €систеЕт в I€тед)ата. За доцент е изdtrвн през 1966т.

УчеdЕата lry работа е свързаsа с осЕовЕrте дисIЕплини на

мтед)ата Е през перtrода ,1960-1975г. е водrл цдю пс "Пневмо-

траtlспорт". 0т ,1956r. до 1980г. е водил rrJrр"о"a свързаiil] С,.i€Хэ

EIпta Еа спеIЕалността'tir,[ехаtm-чхс }?едостроеяе ".

IIрез '1956T- започва паучноизследовhтелска дейност по изсле-

дваi{е iia сlруf_ии течеЕиrI с ог.лед BelпgJmpaнe на fi.п. ?унелЕ, коя-

то впоследствие преlаства в ед{о от осЕовЕпте ваучй наIФавJIе-

jIIlя в катедт)ата и в която оdласт са flсвече от тIiудовоте lry.

-1,?-
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щоЕЕат тохЕпка в деrIщата. IIрз 1948г. 1цто съвместдтел е наз-
E$IeE в катвдв rС&шолотостроЕеП. Iфез 1949г. Еапуска ВВС и ра-
боти ло кЕшЕта.rвото стрЕт€лство.R систелвта flа промпuшеаостта.

IIрз 1953r. св хаdпштщrа Е остава Еа постоянна работа в t/hпино-

сцюrте.шпля фryлтвт. Ътв rrypcoBeтe "Статим и якост Еа са}iюле-

та". ш "Борди вшшrроэкаП. След закриване на сцециалýостта "CaIv!Ф-

- JIетосfроеяеТ г;вlшЕвза tя работа в катед)а "Съпlюматff.

Починал е ва 26.YIII.'1973т.

Д9цент Христо Савов Iiшколов

Роден е ша 26.Y1. 19,10г. э Гtроваýlя. Висшето си обра,зовапте

з€lвърпва в Берш,тн прз 'l942T. - спеш.Iаш{ост авиаlsjоtlно IiЕfiеЕе]Ё

ство. Същата Iод{Ееl постъпв€l на работа във ЗВС. Прлт oTttplTBaEe ва

спеryIад{остта "Самолетостроене" през 1948т. rtо съвл.tестителство

поетъпва в JЪрJfiазната полптехнцм. Бодд $урсоtsе по 'АэиациошIи

.шшгатеJц,I" и "Е&сп.доатаIщя }Ia дв]{гателпте". През 1956г. вапусм
ВВС. С;rед зfiФив9lrе ва спеIý{алността "Самолетостроене" Iц)е}Фfilа-

ва rta раdота къпl катед)а "jТFлтгате.l:lт с вътредfiо r'ореЕе", където

прз 1963г. е хаdшлитлrран

0т 1979т. е пенсЕонер.

Доцонт Ifiтпо"тай i,ioHlcoB },олев

Родек е на 5.XII.'I915T. в с.фабево, .[овепшсо" Вл;сшетс сц

образованgе завърпва през 194Зг. в Бер,ъгн сЕеIр]ацност "СаIлслето-

строене". Ilрез 1947г. постъпва на работа rа?с acLrcTeIIT по "TeD-
модфаtд.ка" в $атед)а "Прот,Етlь.iеца топлоте]ýi!ffiа". През 1946т. sа
Iq)атко Bpetle вод упраIfirенIffi в мтед)а "Хцлэодlнаl,,зtr€" :: т:ре-

шгдам на раdота з новообразуваната iитеJра "Callo-Teтoeтpoeнet'.

Сле+ заевхваi]е Еа тазlт aпец;алност прееflназа Еа работа в

мтед)а "СъгOоlIат', Еъдето се занIпjззе. с ЕъЕэосIi пред:т.но от

областта на строЁтелна!а l€xa}{E}a.
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Доцент Яrшо Лазаров }Фсай.пов

Родеп е на 9.II.1926г. в с.Поцовяне, Сgфйоrю. Впсшвто си

.lбlвэоваriие завърIЕва трез 1955т. в цl.Харков. Прз 1956г. постъп-

ва като асистент в мтед)а "Текстилна техшtrм' и тц)ез 1960г. се

trрхвърJIfi в катед)а "Хицюаеродgшал.ш(а". 3а доцент е шзбран тryез

'l968г.
'0сноввата 

l,y уlебна и нфввоЕзследователска дейriоет е в
офtастта Еа елементЕ и системи за fiЕевiясзадЕgлва!!е.

Заелдл е оттоворlпт партиfim постове, а Iц)ез Еериода 1968-
'l9?0T. е биii заtт.демн на ЕIyФ.

Гrошшал е на 19.VII. 1985г.

Ст.н.с. II ст.Jiюбеll IЪацсв фагаilов
-РЬ}ен-g ца 4.П.Т925з. в цl.Попюрие. Завърпва фйзrка в С,Щ

през 1950г. !4 цез 196,!г. постъIва като асистеgт в мтеш)ата.

Учебната пу работа е по основтЙi-.вý{ЩЩLЕИl а яаlrq.g;li"л<lва-
телемта tv деfrност е,тлавЕо върry уýъвършеЁстВуваfiе Еа уредI ц

!,1етодI за дз},{ерване на хид)одд{ампIни велfftIЕlIи с Е [ещIвнската

техни]iа.

1Iрез 1963т. е избран за ст.н.с. в Щенtъра пГrrпtена r цо-
стътва на работа fам, IйTo до 19?0г. продъJtyава д8 вод| }пракне-,=-=jк,д.*по 

"Iазодrнапfiтка'' в 1атедрата.

'0т 1905г. е пе}lсЁонер

ДоцеЕт АлсiiСзlЦър }hr;o,Tcrl _Кръстанов

Родеfi е на 5.Г;'. 19З8т. 
" 

..'".j}*.r*---ýдlgско. Оdразова-\ч
нýето eil завърIiва през ,1964T. във BIlEli, спец.''ХlтдввлиsЪЧЧl-__
tш:". Б Iа?ед)ата постъпва мто cTaj:iaяT acI]cTeET през 1965г. РЪ.-

дOвЁо lrllcTo Еа асIIстент заеI{ц црез 1967r. 0т i969 до 19?2г. е

0сl:]юант във EaputaBc}iaтa поJЕт?е;тfl:ка, iiнститут по пpoмIrEmeнa

Д!'lOLiаTi]Iia, КЪДеТО ЗаЩ,IТаВа ДrСеРТаIЕlЯТ& С$;

;/чеdната Ii iiаJлtIоIfзследователсIiаТа r,4r деiяо( т е осноэно в
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оdfiастта М lвsвпо8lоtдlтЕпата. IЬрадд сцrýпсторнц rцюмевr в Ш@

Е Еатодвта щЕз 1984r. црýлшýаза па работа в катед)а "ХпФав-
лшвп цяпrqЁтЁ; Еьдвво в 1985г. е пзdlвв за доценТ.

5. }чЕБш, ýАJпIюпзсщдOвАIЕ.IIскА и IIриJIO,f,ц

ШOст ffА ItАтЕдрА "]ц.щодлюд4liА!Iиiil,,

Ссновва зада%l па колектшва прз цеJIи;I четrридесет тодI-

шен периоД е dдда, Еа Еэрво ппя!ато да се постиIЕат пдаксит{адни ре-
зултатЕ в прIрса м обученше. С талацта си Еа педапэт щюф.IIо-
пов от саI!юто начешо създаде леIfiшоЕЕи цц)сове, ЕрцзватII мто
прдмерш от преподавателп r от студеЕти. Той. успя да предаде

тазr mбов към учеdната 1вбота Е Еа тOзи, ýоито врёlvето бе опре-

деIиIlо да try сътруддiчат в оргаЕизатчто1+шlя процес ш по сgлата

на обстоятелствата вuосJIедствпе да IФпелдт _qв9l111 във възпи-
-----=-.=--g*tсдцзтаtработа на студецтпте. В тsва отношение iё--т,цу отстъп-

ваше и гФф.Да9аров, който с Ееповторmlо съвърuеЕство умееше да

вшIёilе .теIqщояЕпя IlElTepиaJI с патрIlотrtlЕото зъзпЕтание, за да за-

пазят до сега неговите учевЕIIц толкова f,дrв спомена ва лекщdgте

W. _В ддха E€l тOзц традщи и сеrа стре}D]fiа на вс]аIк!I е да се

1вботи за повишаване ЕЕвото ва о6;лешtе, като шlгроко се прила-

ГаТ И СЪВРеМеЕНВТе ПОМоЕriО-Те]ШИtlеСКИ СlВДСТВа.

IiaKTo бе спомеЕато първоЕачаJIнця щпю по"illеха}цтiа ila ,+ryи-

Jprтe", дъrIхо нариtIан "ХлтшlоднаIшм", бе обц за во студеЕ-
--tý по 1l!ашrнIIо il}lTeEeDcTBo. ГiDц Ьа ilалдrвно-е.тектро.

техшпесIшЕ !fltст]]-гIут п,рз 195Зг. заijочва процес Еа дlФереifl.ЕIа-

Е4?: Ъа обуrеrпrетс по спёlF]д;-Еiост:;. Ь{есто "Iзд)од;lнаi,Еза" за

IrяIкоý епецrаrlЕости се въведе lrypc по "iЗ:двв,,тrка iI }iищввлпЕт

trа!шIп;". Бтос.тедствi:е с oтttpiiмHeтo iia HoBi, ciieia-laлHocr,ji проце-

сът на проiшллцlано обреш:е се заýъ.тбЬчЕ, Еато със съотве.т:ý;те

пIю},:е}i:т з ijjюц)аLп{IIте Irylюазе се riага:.::_1iа според ]Iз;Ic:iBaHý,gTa

Еа CттeIIITa;]]iocT?a. Tai*l се lогrзlха Ig,:cý:]iic.r;;:?e: "rез;;;;;i!li.;:i:е"
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за спещиаlrността ЧоплоеЕерrвтЕкаП, ПYц,lцtо.цгя4rгrттг 
реIЕтIшП sа

спеIшалността ПItrдЬзJщ ,Еr**!, а&хаша ва фщцдтеП за
спеIиаJдtостта "}Iвхашщо JцЕдосц)оеве'т р. 0свеЕ тоЕа тшsЕове-

те Еа Iятед)ата чодrотвл8а Е ФIещадЕЕ.ýýц)соэе, пато IТл#окоь

прсори", "IIЕезlЕатшчеп TpaEcIIo1lTП, ТдsIвЕдв rя Iяовл[оЕщюавто-

лпатlлита" и шl.

[Io врмето когато същsствраше спёща.пsостта ПСаlдqlrотостIюе-

нё" ETreHoBe на rclтед)ата водеха ц спейв.ш ý|рсове, като ПГоп-

стр}тfiц!я на caтdo.rleтa', "CbaTlпta х якост пi салюлета', ПАвроIЕ-

нам!па па самолета", "Теоретична аврддЕамикаП, "ЕrсперЕмеЕтал-
на aepoдlrlalшKa",. "Двшаlgояш буталrш вrгатаlи", "rhзотуфшtпlи

;рЁгатеJпi" п дl. Пpll последната рефорm основнЕtrг ццю отЕовэ

стала оdщ за всички м€шинострсmелнЕ специапности със оъiфмешь
то Еазвание "hlеханика ца ФгуиIЕте', IиTo за вЕItоIт спеqиаlЕIости

от nliФ се чете съобразена с TJE( BToIlа sаст на ед{ои}rеяЁЕ q])c.
Liaмp през по-толяшцта чЕlст от съцеатвJгвiпетс си катедв-

та j1а lifiIl,{ame спещrалЕост, мто част от учебтата ;ladoT4 вицаl:и е

1I&}1ло по i0 до 15 дпшr д,тпло'мантЕ гомIво. Разработмзе са бпли

imi с практIпеска насочеЕост кьм коýкретЕr заддчs 0т съответIrета,

спеrд,lалност илiI пъIt в поьющ на 1вебноизсJrsдоватмската деfuост э
мтедрата. Работпте вЕIIаги са се отлпIазаJш с llшого добро во,оЬ я

в не l..{Еtлко .сл5rчаи са определили и 0ъдецЁта деiаост Ezl эъзIIЕтани-

цrlте къl",{ проблелш от MexaEEI€ на флутдщте

fмdва д1 се спомене, че по BperДe Еа същесfЕуваЕето Iи спе-

цiалността "Сат,толетостроgЕе' са подIlэтвеЕи в дпrir,tовrгра;rи 1P шже-
нерII по аэиаIцоЕIlа тв]GIrм.

Iiачеството на учебпата работа очевЕ.во ё свързано с ifiате-
pjia.тllaTa база. Сщ:олшtите възмохшости в IItэвЕге годrяs. sе бtr(а

тlрчiй за 'еýтус!тазли, с KoflTo преподавателЕ ч сlудеЕтЕ-rръкочЕи-

Idи рабOтеха за, създаваяе на аай-иеобхоiЕтиото ва онагледЕване

на 1чебtiilя тдтер];а.t !l 1jpoвe;J|.aIle на лаdорторни у lраýнениfr.l

l

l
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0т щьлочlтгrв dпа врботеш двйствуващ модеJIи за леriIЕоЕЕЕ

дешоЕсrIЯщ Еа харашерЕI февомеlш. АсЕстентите

пIЕIеrпqесIш собстэеноlьwо швраdотваtа стевдове за уЕtrвfiнеЕЕя,

ЕЕкоц от копто tдодорЕшцраЕr гJввао в пзмsрптелЕата апаIЕтJц)а, се

изцоJIзуsат r Еоýастоящрь тази деfiяост се извършваше под нЬпосрел-

ствецото IБководство Еа прф. IIопов,, коftrо за врмето си ипдаше

oIpolfioн оппт в лаборторвата цIЕктЕка. 0т уs.1952/5Зг. пооледова-

TarIHo започват да се вк.rlючват лабораторlя упраJкIrения по дзIиерваЕе,

на скоростЕ, дебrтомерg, фотоцвфиtrlане Еа течеЕI1яIта, }IcTrIHcки вII-

хър, вискозиллотрЕ, електtrю]gпдюдднамитша аЕалотi4ri, определяне ко-

е{шпцлентите ва лrнейно и TdecTHo съпротивJIеЕие, xapaýTepllcт]rкa на

BeIlTIиaTop и ,щl. Вгiоследствпе и тJIазво след преместването в Дър-

веflrца Еrщоц от тЕ( отпадат Il на тяJG{о l!{ftсто се вк"шOцват друти,

като Еацр. отlит на Реiпrоддс, деаюнетраIЕ-н ;l ласjораторна работа по

IйзитагIiтоЕнп J{B'IeE}Tя, цзслеЕаае на гранIfiеII с,rой по цлосм ilлас-

тпlа, опреде.тяне коеФлцЕеЕта на съпDотивленце на оdтечено тядо

л др.

Щяdва да се отбелеji]I, че катеш)ата е eдia от Еърз!'lте, Iiоя-

то въведе електркЕо-изтIцслитетна те]шиýа в обучетлtето и на лfi-

це са вече и първиtе резултати гryЕ тФIrJIаIането на тозIl съвреlхенен

!детод пря учебrпте заЕятия по "Iriexaшlм на фгулт,dтте".

В последrо време иlrа еъобрзев с новЕте H_acolii: в обlчен;:е-

то едfiен план за развитие на лабораторшIте заЕ{гl.tt. ]]ред;азна-

чешIето }ry е да заЕозi{ае студентите със съtsрет.,!енянте средотва

за обучеiше и jjзсле.ФаIgш. Разраdотени са за}i.стl:я за лаdо_ратоlь

Ео IIзслеItsане на cTpyftrrT теченIтя, газо&чаIrтичlili явlен!iя, осЕоэ-

fiи IIзIIервате"тюI IrIeToдI прfi L:зследване на турбllлеятност?а :; дJ.

Iiaпl;cBaнeTo на ;rчебкплl il уtебвrт пот{агала еъцо е с::ло обеат

на осоdено BHý,,.!aEI;e. .ilp:r лi:аса на iиjiъвтс i.l да б;;;с oTlilT с l,Ёо-

то труд iI за ci,Ie,iýa на свобо;;::оrо Bpel,,,ie ссi]оэатэ.]i;,iэ -jзS-:r];i.:а

il:ioнepc;{a деijост ;: зсiпЁо, :;оетс эе ::з.Iаtsа в;со-;е;зтв::е в :1аз-
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лIпна степеЕ е етъпIIJIо Еа таqп ЕърэоЕачалIIЕt осЕова.

Р€зависпцо от заетостта Еа първrге цреподавателЕ по орIа-

низIrрff{е на уrlебЕаlа дейноет Ери осiбдlЕте [датериалнц възмолшости,

първите'сътрудIff,IfiJ под trьководството на проt!.Попов направпха и

пързите сЕ стъпi,л в нФгчноIIзсдедоватеJIсмта работа. Проф. Попов

прдьJIl!аваше ра,ботата си върrу'теIlЕта на доктормта lшсеуIаtrшя,

отЕаеще се до trвзпtrьскване на cтpyl4. С отлед на тц)акттсескЕ за-

дачи под Heloвo ]ьководетво Е.Чичов и дryги сътрудIтIЕ запоtша-

ха изследването Еа струд в оrраflи,qеяо IгpocTtr)аEcTBo. Тазш теIЕтЕ-

ка впос"тедствi{е се развш зЕачитеJIно ц сега е ешо от основЕrге

паправдеЕия в катед)ата. По същото врме В.Шадtшрски започЕа rзсде-

домтелска и fiраItтшIеска деftiост в областта Еа веrtгЕ.rиторпто. Фtед

1964т. той се вк.iючи акгtrвно в стlrуfuште течеЕпя и щ)акгrtlескЕ

uзведе теrtlатшtата на ведпцо liясто. С веЕт!латорЕIе заIочЕа работа

прф.I1опов, коЙто я съчетаваше с теорпяЕа Еа лопатыIЕ!те ,ршетки.

В теоретшната част по тазп деfuiост се вкJIIяи наfi-аrtвшво Д.IIаяов,

който rгlьв в Страната започна да IryЕJIага д развЕва lётода на потеЕ-

]ФaJEO{Te течеЕия в тази област. Впоследствде та9п деftilост се рашIп-

ри, об5мrжа се тлного от сътрýrдщте и тя стаЕа ш)упэ ссЕовgо Еа-

пpаBJIeEпe в Ilаучноизследователсfiата деfuост.

Научноцзследователската р,бота особено се аЕrивизцра сJtед

бо-те тодлшт, котато qе попмни осЕовýЕят състав ва мтеш}ата и се
подобрIi зЕачително пдатерrадIата база. ,Създадоlи се съвIвменЕи стеЕ-

дозе за 1Iзсле.шдIе на доЕатъчюr },,1ашипи. Създадеtште от НИС вЬзrдоя-

ностlт за връзIа с практIfiйта доведо)и до дъJIгосIючlII4те ]IJiодотворни

отношежц със завод "Спартак", * 
""о"rr"оarвпе 

и със звеЕата, които

оглавяват развптието ва веЕтидЕшцIоЕната и ,*riTдTI,*Hu ,"ой. Ъr,ч

създаде;fl, образlдт за вентЕлатор]т с върхови пост}IБеЁIIfi fiа помза-

телllте trlJ, lIc за съ:iалекrlе, по незавIrсеЕtr от r€тед)ата Еричини,

внедр"lваllето'iil; tr:-ш: се забави j.iли i{e моаа да се осъцестви.
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Теортrчвото Еэсдв,вав9 ва пот8ща.шrе течgЕпЕ освеts цItа8-

TEiIecKoTo cr поIq)ЕЕЕе с B€ltoTKETe ва во8тшвтOр!Ее вЕосдодствrо

ее Iвзпростря т в шryгr областЕ, къдвто в Еа Jще възмоrвостlЕа

за щ)швrане Еа тоза Iвтод - воfiм рввтм, цевтроотрлште.rцы

вентеЕаторш, взаrrлодейотвпе :1вбев вtrЕl-юва Е Ф. В посД9Ео

врем€ итяа вече успехtr r прr репЕваЕ€ Еа ЕrI8ош trIюстlвЕствевr за-

дачд.

Съцо в Е€lчалото на 60+е годдЕг В.i,Ълмрсltи ц Е.Чдчов за-
поч{аха по-активfiа работа цри Езсле;рапе Еа коаксиешЕи струп в

затвореЕо цилиЕд)ичЕо пpocтpaiicтBo с огдед Ераýти!Iеско щ)шIоав-
Ilfie пр!I веЕтил}l1вне gа провtипшеrш обекти. Работата се активtrзи-

ра към края на същото десетшJ{етпе, коIато колективът се попъJва

с ilъtиди сътруд{шц tT тазrI дейпост стаýа основа за бъдещата шм

наJцноrзследователска работа. Даdораторвата база се оботати, те-
lиатиката се раз[ирява ц всестраr*"'"" изlпrават различни с.цrчаи

яа эза!ýюдеitствие лле;rду струйвц течениrl с от'лед BeHTILTиII?He,

тоliлоо6,тдеш*д апарати fi.]I}I елет/еýтli за логшIесruт дейстппя. 1Iатра-

BeHi] са LT пързIтте стъпкfi Iiъi{ }iэсле,шане на .ФуФазни течения.

Б началото ва ?0-те годлlнц К.ýзов започЕа да се заншr4ава

с IIзслеFане турбулентнцте характеристики па струfoiи течеtшя. ih-
те.щ)ата разполага еъс съвре&Iенна лабораторна база и gзмеригеJrца

апаратура и вече са iIa л]шIе определвЕи резуJIrатr в тази оФrаст.

0т 1975т. щтеш)ата ипда газодlЕамичеЕ канал, осЕовЕа зас-
луха за ijocтpoяBaнeTo па който mаат К.Варамов и I.Iенчев.

През периода 196Ь19Е2т. тиTeJpaTa се,разв:rваше по яаIц)а-

влеIffе. пневL!оавтол,{€tтцiа ц IЕтед)ата разподаташе със сравнI4гел_

но добра IдTepITa,THa база i: Irliiаme успе]gl в разв!]тIiето яа оФiает-

та. Порадl cтpyкTopi{и промеЕII след тазrт дата оеfiовната работа
пс тази TeldaтIlкa ýаI,,1аля и след сl,Бртта ýа доц.rl.i,{хаr'iлов в tta-

тел)ата пт,ла дei-iilocT в това }tаправлеж:е.

ni,iecтHo е да се cпol;ieýe, че i] в трЕте ocl{oB}m ItаIц)авrIеiýн
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за науIщои9сJIедомтеJIсмта деfoост в мтед)ата I\,IHor,o се използу-

ва съвреI/вЕIIата изчпс.lитеJIна те)Glика, за което поl€tIа и eJIeKTpofi

но пзIшсJIитеJIяия цептър на катедвта, създаден блатодаренпе иНИ-

IщатшвЕостта gа доц.I. Гешlев.

3а да бъде I€теш)ата основна цкола за подтотовм Еа Iадц.r

в оФrастта uа ф4уидtата механика винаIи IIа челно IlEIcTo е стоял

въjросът за повицвваЕе ква.lшфшаrшята и}т преддшIо по лиЕм Еа

аспIцвнтлЕта. До този I\roMeET в катеш)ата са запп,iтщIlп кандIч9-
ските сш лшсератЕтш З4 човеrа. 0т състава Еа мтедЕта ,Фама lýr-

ши са залитилII дисертflиите сд в чукбrва и rрактпIоски всички,

които са trостъпи.lЕI около и след 60-те годиrrи са кан.@датII па

Еауките.

Прп прф.Попов са защдтиlм б дшлт, при трф.Панов - ? ,ry-

пи, при прф.I,вддгрски до момента - 10 щrпш, при доц.Варамов -
7 дrпш и тцlи лоu.ýзов - 3 дroи.

В мопвнта катещ}ата лп.в 7 човека, които раdотят върцу дI-
сертаIиок{и трудовё.

Idатешtата вЕЕаги е отшшквала своеврет,€впо Еа поаедЕта эа

вIьзм с црактш€та и gа разлиtrrпr нива и в 1выrшчflа степен TJi,

като цяliо иJIи разJIичшт нейши чlrенове активцо да уч€iствуват в

КОНIЦ)еТНИ ПРа$ТIПеСКИ ВЪПРОСИ С ПРДIОfiеIrИЯ За РШаВаЕеТО triтv1.

Достатъчно е да се спомеЕат дьдгоIо.щдните деловL вIьзкЕ

на проф.Попов lт HeiToBlTTe сътрудшI]и със завод ПСпартаfi" r впос-

ледствIIе с }Нститута пс кл]filатична, вентIIлаLpIоIIна U прёчиства-

TerIHa технши. I]lecT от разраdотrш:те IIа ръr"оводешiя от него ко-

лектив са предадени с rотовнос1, за внед)яваýс.

EФta от наfi-колорптнл,:те tliитпцlлт в те)fi!гIеското rш: образова,

Еие про,:J.Шетап Лазаров актпвно е участэувад в създаване !{а са-,

MoJieтocTpc{TeлttaTa }Iu npolEilllrleпocт !I ];т{а значитедiЕI зас.iгупI прi,

оргаЕизIФаЕето на завода в Iовеч. 0свен тов9 Toti е елин от пър_
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вите авЕоЕонструiстори в Ьлгартtя. Гвто rrgj{or от моделите лцу dя-

Ха С ВЪРХОВЦ За ВРМеТО СИ ПОСТ]ЕtеНИЯ И С lrrеr,ЩrЕаРОДIО IФИЗНа-

нде. Той е създател на dългарските саil{олеттт Лаз 7, Jiаз 9 и Лаз 12.

Съобlвзно условЕrIта на развитие по Еетовия път върв.rD(а !I

IifIK,oE от пзявоЕцте try учеЕrIF. ýiоде.lштте на dезтлоторgите са&толе-

тш ПЯстрdП r ffКометаП са пIюектrрацп от Iюлектrв, в :cofrro Л.Гtа-

нов е осЕовЕа фrrура. Съцото lдoяte да се Ka,.:ie u за К.Варсашtов,

акrmЕq 1яdотшл в по-къспо Bpel\{e по създаваЕе fiа .без}dотор}tr{..l *яе-
бев саrлшrвт "Бшсеý".

iIрф.I4адмраRЕ също участвува Haii-arcTrгBHo прII реIцаваЕе на

rp€l$TиtIBcкE задаqg. 0це през 50-rе то,Еrrш актIIвно съдействува

Еа тогаваIIIЕото trредf,риlIтие "Урал" при създаване Е изсле.Фане Еа

сgрЕлI от ценцюбвжи вентuJЕлтори. По същото эрел,р реRостр;пгра

тунвlшште супшIЕи Ira кеlвмичuýя завод ПАл.Войников" li чрез подоd-

рffiаЕе аердrнап,шtата им Еовшlава проlIзводтте-цЕостта над 4 пъти.

IIо същото Bpoti€ пусI€ в действие ш първата бъ;тарсrа пец за на-

бъбgм перjIшт в цl.Кърпаля. Заедо с доц.Чrчов са омзвЬдli по-

моц Еа 1вышчнш щ)едF{риятýя при лоýа]ша вентilлацIя li ilЕевl,ютран-,

спорт.

Кодектrвът на катед)а "Хидроаерод;лIiaLЕ,iiiзl' с !адост :1 за*

довоJIство п9среца своя четiIрIlдесет тодпilен пбi,;леЁ. Това е повод

да се оdьрнеш Еазад и да направхт-1 равносi:етl.д ila ::з].frнат:i.ч i]ъ,I.

Iордп сше, че ЕостиfiIатЕте успе)G] Б ocнoвiieтa шl деiпссэ a:rтl{B*

ýо са доприЕесли за оdразова::;ето :: Бъз;r,-а:{:;ето' i_a всl]чь:]: за-

върIIIUш до сеIа [aIIIEmý miiei{epli.

Тезя успе:<r ни да.ват oci{oBaiiгe да I.Ееда:э оптri,цlстlэrrg

напред. Въз основа на богат:lч oi]:TT, l]р:: добр оiiганr:зац:!1 ]: е

пь'Iна лlобшлзаlЕq на сi:лIте :.-оле:tтхзl.т Еа jэтедрата за]]аtrрел

Ще РабОТr в Съзв}п{:iе с ,з::с:вýI]:та :а эа;е?о зре;.Iе, за .Le

j:з,ш{l,ýе оdцеството Hii lla вl:сота, пс ;{aaiaJic оI]!]еделе;iа о? ;ътя

:

i

t

'
;

I
l
l.
r:




