УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИПЛОВДИВ
ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА
И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА“

Началото
1973 г.
С решение на Академичния съвет на
Висшия институт по хранителна и вкусова
промишленост (ВИХВП) се създава катедра
“Автоматизация на производството”
Мисия:
- осигуряване на обучението по дисциплината
„Основи на автоматизацията” за всички
технологични специалности;
- провеждане на профилиращо обучение на
студентите
от
разкритата
специалност
“Автоматизация на производството”.

В Страната
КАТЕДРИ „Автоматизация на производството“
Технически университет - София
- 1970 г.
Факултет Автоматика (44 години), включва пет катедри.
Технически университет - Варна
- 1970 г.
кат. Автоматизация на производството
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
- 1970 г.
кат. Автоматизация на производството
Минно-геоложки университет
- 1970 г.
кат. Автоматизация на минното производство
Русенски университет ”Ангел Кънчев”
- 1973 г.
кат. Автоматика и мехатроника
Технически университет – София - филиал Пловдив
Технически университет – Габрово
Факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол, Тракийски Университет
Национален военен университет - Велико Търново
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

Създатели и основни преподаватели
При създаването
преподавателите:

Илия Попов

Бузи Кац

на

катедрата

Димитър Цанков

основното

ядро

Величко Величков

формират

Иван Шопов

Дотогава те са преподаватели от катедра “Електротехника и топлотехника”, която
е създадена при откриването на Факултета по хранителна технология при ВСИ
“Васил Коларов” - Пловдив, от който през 1953 г. се формира ВИХВП-Пловдив, като
самостоятелно висше учебно заведение. Катедра „Топлотехника“ (45 ГОДИНИ) също се
обособява като самостоятелна.

Коцо Христов

Димитър Рашеев

Карл Хибаум

Тодор Василев

През годините
От 1973 до 1990 г. преподавателският колектив на катедрата има за
основна задача обучението на студентите в направленията:

1. Специални
учебни
дисциплини
за
специалността
“Автоматизация на производството в ХВП”.
2. Електротехника и близки до електротехниката учебни
дисциплини, обслужващи както технологичните специалности,
така и новосъздадената;
3. Компютърно програмиране и използване на изчислителна
техника;
През 1975г. на база катедра “Автоматизация на производството”, която
има първата цифрова електронно-изчислителна машина в Института (ИЗОТ
310) се разкрива Учебно-изчислителния център (УИЦ) на ВИХВП, който
започва да функционира като самостоятелно звено от 1979г. Негови първи
ръководители са преподавателите от катедрата:
гл.ас. Кръстю Попов (1975-1979г.) и доц. Тодор Пройчев (1979-1986г.).
Катедрата е сред основателите на Техническия факултет (35 ГОДИНИ) през
1983 г.

През 1978г. се дипломират 42 абсолвенти от първия
випуск инженери по автоматизация.
Катедрата достига своя връх в
развитието си със своя 30 членен
академичен
състав.
Особено
съществена е учебно-методичната
помощ на привлечените от столицата
преподаватели: Доц. Иван Драготинов
Иванов и Доц. Тодор Пройчев.

Те със своя опит имат неоценим принос за въвеждането на
новите дисциплини и качеството на учебния процес.

Иван Драготинов

Тодор Пройчев

През 1990 г. от катедрата се отделя групата преподаватели, основно свързани
с извеждането на близки до електротехниката учебни
дисциплини,
компютърно програмиране и използване на изчислителна техника:
- проф. дтн Георги Кривошиев
- проф. дтн Димитър Цанков
- доц. Иван Шопов
- доц. Величко Величков
- доц. Костадин Илиев
- доц. Иван Маслинков
- гл. ас. Кръстьо Попов
- гл.ас. Ангел Костов
- гл.ас. Георги Динков
- гл.ас. Кольо Онков
- ст. ас. Тодор Велчев
- ст.ас. Олга Рахнева
- ст. ас. Нанко Бозуков
- ст. ас. Мария Динкова
Те стават основата на нова катедра
- ст. ас. Георги Михов
“Електротехника, електроника и програмиране”.
- ст. ас. Ал. Манлиев
- ст.ас. Христо Динков

От 1997 г., с въвеждането на тристепенна структура на обучението,
специалността е преименувана в “Автоматика, информационна и
управляваща техника” за степени “бакалавър” и ”магистър”. Kатедрата
също се преименува (1999г.) в съответствие с наименованието на
специалността в катедра “Автоматика, информационна и управляваща
техника” (АИУТ).
През 2004 г. се създава, като специализираща катедра „Компютърни
системи и технологии“ (КСТ). Основател на специалността (през 2001г.) и
катедрата е проф. Атанас Георгиев.
Преподавателите, включени в нейния състав са:
Проф. Атанас Георгиев (Ръководител на катедрата), гл. ас. Оник
Мариносян, ст. ас. Михаил Мукарев, ас. Красимир Колев, ас. Веселин
Начев, инж. д-р Недялко Катранджиев.
През 2010 г. към катедра „Компютърни системи и технологии“ се
присъединяват също:
проф. Лена Костадинова-Георгиева, доц. Николай Шопов, доц. Радослава
Габрова.

От 1973г. до 2018г.
Дипломирани студенти: над 1200 инженери

Преподаватели (бивши): 37

(за кратки периоди 11 гостпреподаватели)

Хабилитирани доценти: 21
Хабилитирани професори: 7

Защитили степен доктор: 25
Защитили степен доктор на техническите науки: 4
Помощен персонал: 15

Ръководители
Проф. дтн Илия Василев Попов (1973-1990г.)
Доц. д-р Георги Николов Добрински (1990-1991г.)

Доц. д-р Иван Драготинов Иванов (1991-1999г.)

Проф. д-р Атанас Стефанов Георгиев (1999-2004г.)

Проф. дтн Чавдар Иванов Дамянов (2004-2014г.)

Академичен състав на катедра
АИУТ
доц. д-р инж. Веселин Начев, ръководител на
катедрата от 2014 г.;
проф. д-р инж. Диана Цанкова;
доц. д-р инж. Жеко Стойчев;
доц. д-р инж. Таня Титова-Костуркова;
доц. д-р инж. Йордан Бадев;
доц. д-р инж. Божидар Марков;
доц. д-р инж. Веселин Станчев.
гл. ас. д-р инж. Георги Терзийски;
помощно-технически персонал:
- маг. инж. Желязка Николова
- Любомир Василев Запрянов
- инж. д-р Николай Комитов

Инженерна база
- Висша математика I и Iч.

- Физика I и Iч.
- Химия
- Техническо документиране
- Материалознание
- Техническа механика
- Електрически измервания
- Английски език
- Теоретична електротехника I и Iч.
- Основни процеси и апарати в ХВП

- Полупроводникови елементи
- Импулсна и цифрова схемотехника
- Електрически машини и апарати
- Микропроцесорна техника
- Техническа безопасност
- CAD-CAM системи
- Икономика на фирмите от ХВП
- Вградени микропроцесорни системи
- Икономика
- Програмируеми логически контролери

- Програмиране и използване на компютри
- Технология на хранителните продукти

21 дисциплини
17 преподавателя
от 7 катедри

Важно за катедрата
- Акредитации
ПН 5.2, АИУТ, ОКС „бакалавър“ и
„магистър“
От: 12.05.2017г., оценка: 9,19
Докторска програма
“Автоматизация на производството“
От: 24.11.2014г., оценка: 9,03

- Партньори
„SMC-България“, „Индекс-6“, „Микросист”,
„Комеко“, „Мега инженеринг“ OOД , „САТ“,
„Викиват“, „Цеян”, „Либхер“,
„Винпром Пещера”, „Синако“, МС Холд, Елект,
Вайд-Бул, Kostal, Оптикс, ЕVN, Кингс Табако,
Айгер, Ти ар проект, Вектор 1 и др.

Лаборатория
доц. Бузи Кац

Лаборатория
проф. Илия Попов

Лаборатория
SMC

Честит ЮБИЛЕЙ!

