
ОБЩО УНИВЕРСИТЕТСКА ЛАБОРАТОРИЯ „CAD/CAM/CNC СИСТЕМИ” 
 

На основание решение на ОС на ТУ-Варна от май 2008 год. за изграждане на 
общоуниверситетски лаборатории (ОУЛ) и на решение на АС от 02.11.2009 год. със 
заповед №112/06.04.2010 год. на територията на катедрата с обща площ 170 м2 е 
създадена ОУЛ „CAD/CAM/CNC системи“, зала 718М и част от халето за разполагане 
на машини с ЦПУ. За ръководител на лабораторията е назначен инж. Георги Симеонов. 

Фирма ДиТра представя първите 30 
лиценза на SolidWorks - декември 2003 

CAD/CAM лаборатория 823М - януари 
2005  

 

Тази лаборатория в момента разполага с един вертикален обработващ център ТМ1 
НЕ с ЦПУ Haas, 20 компютърни работни места, видеопроектор и лицензен софтуер за 
обслужване и на други компютърни зали в Университета. 

Упражнение със SolidWorks в 831М, първи 
випуск КТМ - март 2008 

Компютърна зала 823М с 15 работни места 
– декември 2007 

Предоставена машина с ЦПУ със сключен 
договор за временно ползване от CAD/CAM 

лабораторията - от 2006 до 2009  

 

ОУЛ “CAD/CAM/CNC системи” – зала 718М - 
януари 2012 



На официалното откриване на лабораторията на 29.04.2010 год. фирма ДиТра 
направи поредната изненада, като предостави възможност вместо 30 академични 
лиценза на SolidWorks, да се премине към нов мрежови пакет “CAMPUS 200” от 200 
академични лиценза на SolidWorks за компютърните зали на Университета, плюс 200 за 
студентите, да могат да го ползват в домашни условия чрез подписване на декларация. 
Договора бе сключен, а чрез АНЕКС към договора от май 2011 год. подновен за 
SolidWorks 2011-2012. 

На 16.01.2012 год. е сключен нов договор с фирма ДиТра за доставка на 10 пълни 
академични лиценза на Delcam for SolidWorks 2012 и подновяване на наличните 
академични лицензи на FeatureCAM 2012. 

За една от своите многобройни 
разработки през 2003 г. доц. д-р инж. 
Красимир Средков е удостоен с Награда 
Варна за високи постижения в сферата на 
науката и висшето образование. Тази 
награда той получава за разработката си 
Виброробот ФЪСТЪЧКО 120 л. - фритиращ‚ 
бланширащ‚ сушилен‚ пекарен‚ сортиращ‚ 
стерилизиращ‚ хигиенизиращ‚ сепариращ‚ 
смесващ‚ ароматизиращ и др. 
производствени операции  –  продукт на 

мехатронната наука. 

Награда Варна връчена на доц. д-р инж. 
Красимир Средков Виброробот  ФЪСТЪЧКО 120 л. 

 
 


