
ГАЛИН ДОБРОМИРОВ ГЕОРГИЕВ 
     През уч. 2013 / 2014 г. завършва с    
     отличен  успех II курс в специалност      
    „Електроника“.  

                            Същата уч.ебна година е  участник в           
                            олимпиадата по „Електротехника“. 
През 2015 г. Участва на Студентската Научна Сесия в 
ТУ-Варна с проект на тема „Лазерна  комуникация“. 
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Випуск 2014 

Наньо Росенов  
Нанев 

I курс на уч. 2013/2014 г. II курс на уч. 2013/2014 г. III курс на уч. 2013/2014 г. 

Випуск 2015 
 

МЯСТО ЗА 
ВАШАТА 
СНИМКА 

 
 

Нашите   изявени   студенти 

 

                                   Вписан в Книгата на изявените студенти на ТУ-Варна. 
                                   Участие в Национална студентска олимпиада по Физика , гр. Шумен 2013 г. 

Сребърен медал от Националната студентска олимпиада по Математика, 
гр. Шумен 2013 г. 
Сребърен медал от Националната студентска олимпиада по Компютърна 
математика "Акад. С. Додунеков", гр. Русе, 2013г. 

 Участие в Национална студентска олимпиада по ТЕ , гр. Пловдив 2014 г. 
 Бронзов медал от Националната студентска олимпиада по Математика, гр. Созопол, 2014г. 
 Сребърен медал от Националната студентска олимпиада по Компютърна математика, гр.    
Хисаря, 2014г. 
 Участие на Студентска научна сесия през 2013 г. и 2015 г. 
 Зам. Председател на ФОССД към ФЕ. 
 Член на: НПСС; ОС на ТУ от ФОССД; АС. 
 Вносител на промени в учебни планове, активен участник в мероприятията на катедра  
„ЕТМ“ и факултет „Електроника“. 

ГЕОРГИ ЦАНЕВ ГОСПОДИНОВ 
                    През уч. 2013 / 2014 г. завършва с пълен     

отличен III курс в специалност 
„Електроника“. 

                    През уч. 2012 / 2013 г. заема второ 
място с доклада си на Студентската 
научна сесия в ТУ-Варна. 

   

                                   

УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В  
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ – 

2015 г. 
 

Инж. Иван Дончев – ОКС „Магистър“ 

Инж. Димитър Златев – ОКС „Магистър“ 

 

Георги Господинов – ОКС „Бакалавър“ 

Здравко Здравков – ОКС „Бакалавър“ 

Йордан Димитров – ОКС „Бакалавър“ 

Максимилиан Маринов – ОКС „Бакалавър“ 

Милен Фирков – ОКС „Бакалавър“ 

Николай Николов – ОКС „Бакалавър“ 

Тони Маринов – ОКС „Бакалавър“ 

Животът   в   ТУ - Варна 

УЧАСТИЕ  НА СТУДЕНТИ В  
СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – 2015 г. 

 
Секция „Комуникации и електроника“ 
I – во място 
Атанас Христов и Иван Косев 
 

II – ро място 
Галин Георгиев 
 

III – то място 
Тони Маринов 
 

IV - VI – то място 
Ивелин Митев 
Георги Ангелов 
Стойко Маринов 
 

Други секции  
Йордан Димитров  
Максимилиан Маринов 

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ 
 
Дейността на отдел «Международно 
сътрудничество и евроинтеграция» включва: 
 
 

• Подкрепа на студенти в бакалавърска и 
магистърска степен на обучение, на кандидат- 
докторанти и преподаватели за  обучението 
им  в чужбина и осъществяване на мобилност; 
• Сътрудничество в образователната сфера – 
обмен на студенти, преподаватели и 
административни служители;  
• Подпомагане на участието на екипи от ТУ 
Варна в международни програми на 
Европейската комисия и други организации, 
ERASMUS, LEONARDO. 

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ 
 
                                  През уч. 2013 / 2014 г. завършва  
                                 с  най-висок успех сред  

първокурсниците 
                                  на специалност „Електроника“. 
 
 

СТУДЕНТСКИ КЛУБ 
КИНО И ФОТО ТЕХНОЛОГИИ 

Випуск 2016 
 

МЯСТО ЗА 
ВАШАТА 
СНИМКА 

 
 

Студентски клуб „Кино и фото технологии“ е учреден на 
4.12.2013. В него са записани над 20 члена – студенти и 
докторанти от различни специалности и факултети на ТУ-
Варна. Дейността  на  Клуба  се  фокусира  в  областта  на 
кинематографското и фотографското изкуство 
и  технологии , и  свързаните  с  нея научни и творчески 
области. Основна цел на клуба е, чрез дейността си да 
подпомага научното и професионалното развитие на 
своите членове, както и да развива творческото им 
мислене и креативност. 
Клубът работи в две направления – научно и творческо – 
реализират се различни семинари за основи на 
фотографията , практики на закрито и открито. За 
ентусиастите искащи да се занимават с реализиране на 
различни схемни решения за управление и обработка. 
За  контакти: ас. д-р инж. Мариана Шотова, стая 506 ЕФ 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРАТА 
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