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ПРЕДГОВОР
Първоначалният ми план беше да напиша книга със заглавие “История на електрическото осветление и Националния комитет по осветление (НКО) в България”, но поради редица причини това не стана. През
2004 г. се отпечата само “История на електрическото осветление в България”, а едва сега, след повече от 3 години стана готова “Историята на
НКО в България”, която се отпечатва като отделна книга.
Трябва да призная, че очакванията ми за по-лесно и по-бързо написване на втората книга не се сбъднаха, въпреки, че съм бил свидетел на
всички събития и действия свързани с изграждането и живота на Българския национален комитет по осветление (БНКО) – от зараждането на
идеята през 1963 г. до 2004 г. Причините бяха главно две: първа – липсата на систематизиране, пълна и точна документация събрана на едно
място, или малко места; втора – на вече изневеряващата ми памет.
И така, с много търсене и усилия написах нещо, за да съхраним споменът за борбата водена от българската светлотехническа интелигенция за издигане и подържане знанията на своите специалисти, през втората половина на 20-ти век, на световно ниво.
Посочени са някои организационни, колегиални и приятелски връзки
установени и поддържани между наши и чужди водещи организации и
специалисти, а така също прояви на БНКО и отделни наши специалисти,
вътре в страната и извън нея.
Отпечатването на книгата стана възможно, благодарение на ръководството на БНКО от 2004-2007 г. и неговият председател д-р инж. Мони
Монев, за което изказвам моята гореща благодарност.
Изказвам благодарност и на колегите, които ми представиха лични
архивни и др. материали (Г. Диканаров, А. Пачаманов, Кр. Велинов и
др.). Изказвам благодарност на инж. Т. Христова от Издателска къща
“Св. Иван Рилски” при МГУ за изключителното внимание към началната
предпечатна подготовка на ръкописа.
Особено гореща благодарност дължа на доц. Стойо Платиканов за
голямата помощ при събиране на архивни, снимкови и др. материали,
честите консултации и моралната подкрепа през тези 3 години, а накрая
и за редакцията и отпечатването на книгата.
От направения преглед за 40 годишната дейност на БНКО се вижда,
че направеното не е малко, и че не са отишли напразно усилията и труда на 2-3 поколения ентусиазирани светлотехници в България.
Пожелавам още по-големи успехи и на бъдещите деятели на БНКО.
Авторът
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1. ПРЕДИСЛОВИЕ
Ако се приеме тезата на Д. Менделеев, че науката във всяка област и
направление на човешката дейност води началото си от момента, в който
започват измерванията, науката за светлината е започнала през 1758 г.
Тогава за първи път е започнал своите опити да измерва силата на светлината французина Пиер Бугер. По това време като източник за изкуствена светлина се е използвал пламъкът на свещ, получаван от горенето
на твърди или течни вещества. Естествено е било, като единица мярка
за сила на светлината да се използва термина “свещ”, а за еталон –
“пламенна свещ”.
След него в продължение на повече от 100 години са правени много
измервания на светлината във всички технически напреднали страни по
това време – Англия, Франция, Германия, САЩ и др., от учени и изследователи, но все с еталони “пламенна свещ”, с различни конструкции и
размери на пламъка, различни вещества на горене и др. Усилията са били насочени предимно към отстраняване на основните недостатъци на
“пламенните свещи” – непостоянна сила на светлината във времето и
влияние на атмосферните фактори. По тези въпроси е имало различия
между учените и изследователите както в самите страни, така и от отделните страни, извън тях и в тях. Това е довело до различия в конструкциите на еталоните, така и за стойностите на единиците мерки, за сила на светлината. Някои приели Корселовата свещ, други – Хефнерова,
трети – Пентанова, Международна и т.н., което е създавало известен
хаос и затруднения в науката за светлината и нейното измерване и приложение.
За преодоляване на различията в мерките и недостатъците на “пламенните еталони”, учените са започнали да търсят източници на светлина работещи на други принципи.
В 1879 г. Виол е предложил като еталон и стойност на единица мярка
за светлосила да се приеме “излъчването на 1 cm2 повърхност на разтопена платина като се поддържа температура 2042 К”. Това предложение на Виол е било прието на Международна електротехническа конференция, състояла се през 1884 г. и утвърдено през 1889 г. от Международния конгрес на бюрото по мерки и теглилки в Париж.
През 1884 г. Прис използвал за първи път при измерване на светлосила като еталон електрическа лампа с нажежаване – лампата на А. Лодигин.
През 1892 г. Блондел предложил за еталон “дъгова лампа” и стойност
за светлосила “излъчването на 1 mm2 от повърхността на кратера на положителния въгленов електрод на волтова дъга”, но поради сложността
на конструкцията този метод не е получил приложение.
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През 1896 г. Флеминг е създал специална електрическа нажежаема
лампа за измерване на светлосила, която е била използвана в лабораторията на заводите “Едисон” десетина години. Но едва с появата на
електрическата лампа с волфрамовата нажежаема жичка въпросът с
еталоните за светлинни измервания е бил радикално разрешен.
През 1896 г. в Женева се състоял Международен конгрес по фотометрия, където са дефинирани и приети основните фотометрични величини и техните единици мерки – за сила на светлината, светлинен поток,
яркост и др.
През 1900 г. към Международното бюро за мерки и теглилки в Париж
е създадена Международна комисия по фотометрия (МКФ). Нейни основни задачи са били да дефинира и формулира единни светлинни величини и показатели, единици мерки, методи и еталони за тяхното измерване и всичко друго отнасящо се до фотометрията.
За председател на МКФ е бил избран френският учен П. Вотие. Под
негово ръководство комисията е приела следния основен принцип на
структура и работа на организацията. Всяка страна, членка на МКФ да
изгради национална комисия по фотометрия (НКФ), която да работи по
определени и формулирани от МКФ актуални теми. НКФ са изпращали
своите разработки в МКФ и през няколко години представители на страните работещи по еднакви теми са се събирали и приемали единно решение. За покриване на финансовите нужди на МКФ, НКФ са внасяли
определен членски внос. На учредителния конгрес на МКФ девет страни
са потвърдили своето членство и са изградили свои НКФ.
След повече от 10 години активна и ползотворна работа, НКФ на отделните страни са стигнали до извода, че за света ще бъде по-полезна
една по-широка организация, която да работи за развитие във всички
области и насоки на осветлението и осветителната техника. При единодушно съгласие през м. август 1913 г. в Берлин се е свикал учредителен
конгрес, на който на базата на МКФ се е създала организацията Международна комисия по осветлението (МКО) със седалище в Париж, която е
станала известна в света с инициалите “CIE” (Commission Internationale
de J`Eclairage). Учредители са станали девет страни. За председател е
бил избран бившият председател на МКФ П. Вотие.
Дейността на МКО е прекъснала в края на 1914 г. преди истински да
е започнала работа, поради избухване на първата световна война. Била
е подновена едва през 1920 г. от председателя П. Вотие. През 1921 г. се
е организирал вторият конгрес на МКО, на който е избрано ново ръководство с председател Ел Хайд от САЩ.
През следващите 20 години, до започване на втората световна война, МКО е развила твърде активна дейност, както организационна, така
и научно-информационна. Направени са и някои организационни промени и форми на работа, за да се отговори на изискванията на времето
след 6 годишното прекъсване. МКО е станала вече известна организа7

ция в много страни, чиито НКО са нейни членове или са използвали нейни разработки и препоръки. Други страни са използвали разработките
без да са членове или са знаели повече за МКО. Например, у нас са били използвани широко нормите за осветеност по метода “w/m2” без да
се знаели нещо повече за МКО.
През 1939 г. членки на МКО са 15 страни. Те са имали изградени свои
НКО и повечето от тях са участвали активно в работата и мероприятията на МКО. Започналата през 1939 г. война е прекъснала за повече от 8
години дейността на МКО.
През 1948 г. в Париж се е провел “възродителен” конгрес на МКО, на
който е било избрано Управително тяло с четиригодишен мандат състоящо се от президент, вицепрезидент и 7 директори на отдели, като седалището му е останало в Париж. Конгресът е потвърдил поставените от
основателите на CIE цели – да бъде международен форум за дискусии и
информатор по всички въпроси и новости свързани, със светлината и
осветлението. Към Националните комитети по осветление (НКО) се е
поставило изискването да сътрудничат с всички национални институции,
имащи отношение към светлината и осветлението. Тези комитети ставали пълноправни членове на МКО след внасяне на определения им
членски внос. При честване на 70 годишнината от създаването на МКО
се е отчело, че организацията е постигнала сериозни успехи, като найважният показател е този, че нейни членове през 1983 г. са НКО на 36
страни от света.
МКО е имала голям принос за производството на светлотехническите
изделия в годините след 1980 г., за да стане светлотехниката един от
най-динамично развиващите се отрасли в света.
От учредяването, през 1913 г. до 1983 г., МКО е имала 14 президенти –
3 от Англия, 3 от Холандия, 2 от Франция, 2 от Германия, 2 от САЩ, 1 от
Швеция и избраният през 1983 г. на юбилейния конгрес Г. Вишецки от
Канада.
През 1987 г. на конгреса във Венеция в Италия, се е направила решителна стъпка към подобряване работата на МКО, като се взема решение от 1 януари 1988 г. да се учреди “Централно бюро на МКО (CIE)” със
седалище във Виена с платен изпълнителен персонал, който да движи
всички организационни и технически задачи. Ръководното бюро се е
състояло от президент, заместник президент и 7 директори на технически отдели, които са ръководели техническите комитети разработващи
съответни теми. Броят на тези комитети е бил голям(винаги повече от
100), а доброволците в тях участващи в разработката на темите са достигали до 1000. Готовите теми, заглавията на нови теми са приемани
през 4 години на отчетно – изборните конгреси на МКО. За тяхното качество и актуалност са отговаряли директорите на отдели.
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Наименованията на отделите са:
1. Виждане и цвят;
2. Измерване на светлината и лъчението;
3. Вътрешно осветление и проектиране;
4. Осветление и сигнализация в транспорта;
5. Външно осветление;
6. Фотобиология и фотохимия;
7. Разни други.
Независимо от всички реформи, МКО си запазва своята същност –
прокламирана от учредяването в 1913 г. – да бъде организация, която
не налага, а само препоръчва на националните комитети и техните страни своите разработки.
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2. ВЪВЕДЕНИЕ
Годините след 1949 г. са били години, в които в учебните заведения,
проектантските и строителните организации, производствените предприятия и др. са се учели светлотехническите кадри на България.
Нуждата от светлотехническите специалисти след 1960 г. е започнала да се чувства вече все по-силно във всички направления. Значителна
част от тях са имали теоретични знания на световно ниво, но е било необходимо те да се поддържат и развиват. Поради липса на специализирана организация и малки международни контакти, те не са могли да показват и сравняват своите знания и възможности с чуждестранни специалисти и по-трудно и по-бавно са научавали новостите на светлотехническата наука, практика и производство.
Затова бързо е възприета идеята за създаване на обществени светлотехническа организация, която чрез конференции, симпозиуми, семинари, изложби и др. да съдейства за повече контакти между български и
чуждестранни специалисти.
Възможност за създаване на светлотехническа организация или дружество, някои са виждали да стане в рамките на НТС. Появила се е,
обаче и алтернатива – създаване на национален комитет по осветление
(НКО), като самостоятелна организация или прикрепена към някое ведомство. Тази алтернатива е била предложена от инж. Борис Бракалов,
по това време ръководител група “Градски мрежи и улично осветление”
към “Енергопроект” – София. Тази алтернатива е имала това предимство, че НКО е можел да стане колективен член на Международната комисия по осветление, която е обединявала и подпомагала дейността. Нейното седалище е било в Париж. Тя е събирала информация за новостите от целия свят и в обобщен вид ги е изпращала на НКО на страните
нейни членове.
Оказало се е, че и други специалисти, работещи в областта на светлината и осветлението са дочули или знаели за съществуването и дейността на МКО и бързо са заели положително отношение към идеята за
създаване на НКО. Към тях се е присъединила по-голямата част от българската светлотехническа интелигенция.
Особено присърце са приели идеята за създаване на НКО и са заработили за осъществяването й проф. Разум Андрейчин и н.с. Тодор Кехлибаров от “Физически институт” на БАН и доц. Кирил Богатев от катедра “Ел. централи и мрежи” на ВМЕИ-София, които са станали “двигатели” в създаването на бъдещата светлотехническа организация.
Предстояло е да се решат някои важни и трудни за онова време въпроси, а именно:
а) да се намери ведомство, което да приюти и финансира НКО;
б) да се разработи проекто-устав;
в) да се влезе във връзка с МКО, за да се проучат условията за членство;
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г) да се намерят, подберат и организирани хора, които да работят като доброволци за осъществяване на идеята.
В настоящата книга, в предисловието, е проследена накратко историята на зараждането и развитието на МКО и малко по-подробно зараждането и развитието на нашия НКО. Отделено е повече място на неговата културно-просветна дейност в България, като са посочени отчасти
и някои международни прояви на отделни негови членове. Всичко е в
периода до 2004 г. т.е. за 40 години съществуване на НКО, за които авторът е бил непосредствен свидетел и участник или са останали някои
документи.
Ще се припомни и за някои следи в организацията на българските
светлотехници. Ще се спомене и за онова което е могло, но не е било
направено или е могло да бъде направено по-добре.
Голям дял в израстването, укрепването и успехите на НКО в тези 40
години имат членовете му от катедра “Електрически мрежи и системи”,
респ. “Електроснабдяване е електрообзавеждане” на ВМЕИ (сега ТУ) –
София. В техните кабинети и лаборатории на бул. “В. Левски” 95 са се
провели 50% от заседанията на Оперативното бюро (ОБ) на НКО и 70%
от заседанията на Организационните комитети на Националните конференции с международно участие и другите мероприятия на НКО по осветление. Също така срещите с активисти на НКО от провинцията при
командировките им в София са ставали обикновено там, тъй като са били в центъра на София.
Конференции, симпозиуми, семинари, изложби и др. В София са се
провеждали главно в зали на НТС (ул. Раковски 108) без наем. Без наем
са били използвани и зали в сградата на съюза на архитектите (на
ул. Кракра).
В провинцията са ползвани зали, главно на НТС, профсъюзите, учебни заведения, безплатно или със символичен наем. В някои случаи наемите са били чувствителни, като например в Международния дом на
учените във Варна.
Други изходни данни при написване на книгата са някои запазени
протоколи от заседания, програми на мероприятия, разказани спомени
от живи дейци, докладите на проф. Андрейчин изнесени по случай 20- и
30- годишния юбилей на НКО, доклада на доц. Платиканов по случай 40
годишния юбилей и мои лични спомени.
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3. ОБЗОР НА СЪЗДАВАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА НКО ДО 2004 г.
КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВЕТЛОТЕХНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
3.1. Въведение
В тази глава накратко ще се опишат зараждането на идеята, учредяването, развитието и същността на светлотехническата организация на
България, наречена “Национален комитет по осветление” (НКО). Ще се
посочат и имената на хората, които са допринесли най-много за нейното
изграждане и дейност, ще се спомене и за “лутанията” в търсене на найполезни и успешни пътища и мероприятия, както и за онова, което е
било “добро”, но не е направено.
В повечето страни от света Националните комитети по осветление
(НКО) са звена с не голям брой членове (30-40 утвърдени специалисти)
главно за връзка и взаимодействие с МКО. Те са финансирани от ведомства, фирми, сдружения и други (държавни или частни), които са заинтересовани от развитието на светлотехниката.
У нас НКО е техническа организация с много членове и сътрудници,
която има две основни функции – да развива и поддържа отношенията с
МКО и да бъде научно-техническо дружество на светлотехниците в
България.
3.2. Зараждане на идеята за създаване на светлотехническа
организация
За НКО и за неговите аналогични национални организации в отделните страни, наречени “Национален комитет по осветление”, у нас първи е
заговорил инж. Борис Бракалов в началото на седемдесетата година на
миналия век. Той е предлагал и у нас да се изгради такъв комитет, който
да стане член на МКО, за да се получава бърза и достоверна информация за световните новости в областта на светлотехниката.
Инж. Б. Бракалов по това време е ръководител на проектантска група
“Градски мрежи” към “Енергопроект”, която е проектирала уличното
осветление в населените места. Той е роден през 1907 г. в гр. Петербург,
завършил е електроинженерство във Франция през 1933 г. и е ползвал
три чужди езици – руски, френски и английски. Починал е в София през
1979 година.
България се е нуждаела от светлотехническа организация. По това
време вече идеята на инж. Б. Бракалов е била назряла и затова е предизвикала интерес сред специалистите, занимаващи се или интересуващи се от светлината и осветлението.
Оказало се е, че и други наши инженери, завършили в чужбина, малко или повече са били запознати с работата и мероприятията на МКО.
Идеята за създаването на светлотехническа организация, от рода на съществуващите вече НКО в другите страни, е била приета бързо и с ентусиазъм от много наши специалисти.
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Много дейно са подкрепили и заработили за създаване на НКО ел.
инж. Борис Вариклечков (контролен инженер в авторитетната по това
време проектантска организация “Машелектропроект”, ел. инж. Антон
Стефанов (син на един от основателите на първата фабрика за електрически лампи “Белфа” в Сливен), ел. инж. Борис Кусев (началник на електроотдела към “Главпроект”) и много други.
Тази идея са приели присърце и проф. Разум Андрейчин (завеждащ
Светлотехническа лаборатория на Физическия институт към БАН) и
доц. Кирил Богатев (преподавател по “Осветителна и инсталационна
техника” към ВМЕИ-София).
3.3. Учредяване на Националния комитет по осветление (НКО) в
България
Водеща и решаваща роля в подготовката и създаването на българската светлотехническа организация имат проф. физ. Разум Андрейчин
от Физическия институт към БАН и доц. Кирил Богатев, преподавател по
“Осветителна и инсталационна техника” (ОИТ) към ВМЕИ-София.
Желанието на повечето от нашите светлотехници е било да се създаде организация, която да бъде член на МКО, да работи за нейната кауза,
но да изпълнява ролята и на светлотехническо дружество за страната –
да разпространява знания и подпомага техническия прогрес в производството и да съдейства за научно-изследователската работа на заводи, институти, учебни заведения, проектантски организации и други.
Очаквайки по-голяма подкрепа и престижност за създаването на такава организация, предложението е било отправено към Държавния комитет за наука и технически прогрес (ДКНТП) – НКО да бъде учреден
към него. Първият доклад с такова предложение е бил изготвен от името
на Физическия институт към БАН, подписан от проф. физ. Разум
Андрейчин и н.с. физ. Тодор Кехлибаров и е бил депозиран в канцеларията на ДКНТП на 26 октомври 1963 година. Вторият доклад е бил изготвен и подписан от доц. инж. Кирил Богатев и инж. Борис Бракалов от
името на ВМЕИ и “Енергопроект” и е депозиран в ДКНТП няколко дни покъсно от първия. В тези доклади е била обоснована необходимостта и
ползата от създаването на такава обществена организация.
Ръководството на ДКНТП, след близо една година обсъждане и подготовка, е издало заповед за учредяване на Национална комисия по
осветление. Предложението и в двата доклада е било организацията да
се нарече “комитет”, но е преценено, че не е целесъобразно към ДКНТП
да се създава друг комитет. Затова тя е наречена Национална комисия
по осветление, като накратко се използва съкращението НКО. Когато покъсно, при преминаването и към НТС, е преименувана в “комитет” се е
запазило съкращението НКО и с него организацията е станала известна
в България и в чужбина.
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3.4. Развитие и основни дейности и начинания
Заповедта за учредяването на Националната комисия по осветление
към ДКНТП е била подписана от тогавашния председател проф. Иван
Попов на 12 септември 1964 г. Това е датата, от която е започнало летоброенето си светлотехническата организация в България, станала покъсно популярна у нас с името – Национален комитет по осветление и
по-точно с началните си букви НКО.
За председател на НКО е бил назначен доц. Богомил Гъдев (преподавател във ВМЕИ и зам.-председател на ДКНТП), а за зам.-председател – доц. Кирил Богатев(преподавател по “Осветителна и инсталационна техника” (ОИТ) към ВМЕИ), и за секретар – инж. Димитър Пармаклиев
(служител на ДКНТП).
В същата заповед са били посочени и основните задачи, структура,
оперативно ръководство(бюро) и управителен съвет на НКО.
Основните задачи на комисията са били формулирани накратко така:
1. Да разработва перспективите на развитие на осветителната техника в страната.
2. Да координира научно-изследователската работа в производството и експлоатацията на светлинните източници, осветителните тела и осветителните инсталации.
3. Да организира международно сътрудничество и осигурява информация в областта на светлината и осветлението.
4. Да следи и подпомага бързото внедряване в практиката на световните научни постижения и разработки.
Предвидено е ръководството на комисията да се състои от две звена –
Оперативно бюро(ОБ) и Управителен съвет (УС). Първото – да движи
всички текущи задачи, а второто – да разработва годишните планове.
Тази структура на НКО се е запазила почти неизменно в продължение
на 40 години.
Веднага след излизане на заповедта за учредяване на НКО е започнала много интензивна работа по нейното изпълнение. Основни деятели
и изпълнители в комисията са били доц. К. Богатев(неин заместникпредседател), проф. Р. Андрейчин (ръководител на направление),
инж. Б. Бракалов, физ. Т. Кехлибаров и други ентусиазирани светлотехници.
Още през първите един-два месеци са били разработени: Правилник
за работа на НКО; Направления от светлотехниката, по които ще работи
НКО и техните отговорници; Списък на членовете на УС и други.
Наименованията на работните направления и техните ръководители
са били утвърдени с две последователни заповеди от 23 октомври 1964 г.
и от 26 ноември 1964 г. на председателя на ДКНТП.
Имената на работните групи не са съвпадали напълно с тези на МКО
(тогава все още не е получавана информация от там), но са били обхва-
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нати всички проблеми, свързани (директно или периферно) със светлотехниката.
Първите ръководители на съответните групи са били:
1. Светлинни величини – проф. Р. Андрейчин
2. Светлинни измерения – проф. Р. Андрейчин
3. Светлинни източници – инж. Хр. Начев
4. Източници на ултравиолетово и инфрачервено излъчване –
инж. Хр. Начев
5. Фотометрични изисквания към осветителите – инж. П. Пенчев
6. Характеристики на светлотехническите материали – инж. Д. Добрев
7. Изчисления на светлотехнически величини – доц. инж. К. Богатев
8. Санитарно-хигиенна оценка на осветлението – ст.н.с. инж. Б.
Машкаров
9. Улично осветление – инж. Б. Бракалов
10. Осветление на стадиони, гари, пристанища – инж. Ив. Чучков
11. Осветление на жилища, хотели и обществени сгради – инж. Б.
Кусев
Една от приоритетните задачи на ръководството е била българската
НКО да стане член на МКО. Затова бързо са били проучени необходимите процедури и условия за това и през 1966 г. са били направени официални постъпки, за да може конгресът на МКО във Вашингтон през
1967 г. да гласува приемането на България за член.
Първата публична проява на НКО е била през м.май 1967 г. в София,
когато е проведена “Националната конференция по улично осветление”. По това време уличното осветление е било особено актуална тема
за по-големите градове в България. Например: през тези години в
София по много главни улици е започнала масовата подмяна на
“аксиалното” осветление със “стълбовно” (бул. “Христо Ботев”,
бул. “П. Евтимий” и други). Ето защо тази конференция е предизвикала
голям интерес и е била посетена от много специалисти от цяла
България. Успехът на конференцията “Уличното осветление” е импулсирал НКО и още по време на нейното закриване е направено съобщение, че през м. юни на следващата година ще се организира “Национална конференция по промишлено осветление” с международно участие.
Решено е било конференцията да се проведе в София, с продължителност 2-3 дни и да бъде придружена с изложба на светлотехнически изделия. Подготовката й е започнала веднага с изпращане на покани до известни специалисти в България и от чужбина за участие в конференцията с доклади.
През м.септември на 1967 г., Конгресът на МКО във Вашингтон е гласувал приемането на БНКО за член. За оформяне на редовното членство
е било необходимо да се внесе определеният членски внос. Въпросът с
парите за членски внос е останал да се решава през 1968 г.
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По неизвестни за мен причини и съображения, в края на 1967 г.,
председателят на ДКНТП проф. Иван Попов е подписал заповед, с която
от 1 януари 1968 г. НКО се прехвърля към НТСЕС (НТС по електротехника и съобщения) – с нов председател доц. Петко Влъчков. В тази промяна има някакъв смисъл, защото задачите на НКО и неговата същност
са по-близки до тези на НТС. С преминаването на НКО към НТСЕС, тя е
попаднала в по-благоприятни условия за изпълнение на основните си
задачи – разпространение на съвременни светлотехнически знания в
науката и практиката, а от там и ефективно електрическо осветление в
България. Определеният за председател на УС доц. П. Влъчков, който
тогава е бил председател и на НТСЕС, е приел новия пост с желание и
отговорност. НКО е преминал в НТСЕС с изградени вече структури и с
някои срочно поети, но не изпълнени още задачи. Особено важни са били две от тях, по които е следвало да се работи бързо и отговорно –
подготовка и провеждане на “Националната конференция по промишлено осветление” с международно участие през м.юни 1968 г. и оформяне
членството на НКО в МКО.
Почти цялото време и внимание на НКО, след решаването на два организационни въпроса преименуването на организацията от “комисия” в
“комитет”, (т.е. в Национален комитет по осветление) и изборът на
доц. Николай Василев за секретар (на мястото на инж. Пармаклиев), са
били използвани за изпълнение на най-важните задачи – конференцията и членството.
За подготовката и провеждането на конференцията е бил избран Организационен комитет с председател доц. П. Влъчков, който незабавно,
още в края на 1967 г., е продължил започнатото по организацията й. Вече са били получени и заявки от чужбина за участие с доклади: от Германска демократична република (ГДР), Чехословакия, Полша и СССР
(Съюз на съветските социалистически републики), и в изложбата от
Швейцария.
Като съорганизатор на конференцията е бил привлечен НТСЕС, който е оказал съществена помощ със своя опит в провеждането на конференции. Конференцията е била проведена от 6 до 8 юни 1968 г. в зали
на Дома на техниката – ул. “Раковска” 108. Тя е имала по-големи успехи
от очакваните. Изложбата, подредена в съседната зала № 3, е била
главно от лампи и осветителни тела, произвеждани от 4 български и
една швейцарска фирма на инж. Рименшнайдер. Участниците в конференцията са 238 души, от които 18 чужденци. След закриването на конференцията ОК е организирал среща с чуждестранните участници, за да
чуе тяхната оценка и препоръки. Всички изказали се са изразили задоволство от организацията, от актуалността на обсъжданите проблемите
и нивото на изнесените доклади. Представителят на делегацията на
ГДР, която е била най-голяма, проф. Ернст Риман – преподавател от
Берлинската политехника, е благодарил за сърдечния прием от името
на всички чуждестранни участници. Той е направил предложение след16

ващите конференции с международно участие в България (по възможност) да се провеждат във Варна, като добавил: “Това би привлякло повече докладчици и участници от чужбина и би станало място за среща
на светлотехниците от ГДР и ГФР (Германска федерална република)
(респ. среща между изтока и запада)”. Предложението на проф. Риман
са подкрепили и други изказали се чуждестранни гости. Така се е зародила идеята националните конференции на БНКО с международно участие да се провеждат във Варна.
През същата 1968 година Българският НКО е станал редовен член на
МКО, след внасяне на определения членски внос.
На общото събрание на НКО, в края на 1968 г., е било отчетено, че
преминаването му към НТС се е отразило благоприятно за развитие на
неговата дейност. По време на същото събрание, при отчитане на резултата от проведената “Конференция по промишлено осветление“, е
съобщено, че следващата конференция с международно участие ще се
проведе през 1972 г. и ще започне организация с цел тя да бъде във
Варна.
На общото събрание през 1968 г. е разгледано и предложението на
Научно-методичния съвет по охрана на труда към ЦСП да се проведе
съвместна “Национална конференция по проектиране на осветителни
уредби в работни помещения”. Такава конференция е била проведена
на 25 и 26 февруари 1971 г. в Дома на техниката в София. На нея са били изнесени 15 доклада от видни наши проектанти(инж. А. Стефанов от
“Машелектропроект”, инж. М. Лазаровска от “Промпроект”, инж. Б. Кусев
от “Главпроект”, инж. Б. Калайджиев от “Транспроект” и др.) и научни
работници – доц. К. Богатев, доц. Н. Василев от ВМЕИ, ст.н.с. Б.
Машкаров, ст.н.с. Т. Тодоров и др. Имало е и 2 доклада от ГДР – “Изисквания при съгласуване на проектите за осветление, климатизация и шумозаглушаване” от проф. Е. Риман и “Осветление на учебни помещения” от инж. Г. Бушендорф от гр. Хале. С тази конференция НКО слага
началото на традицията ежегодно да се организира по една национална
конференция и по няколко (5-6) регионални конференции или семинари
в различни градове на страната.
Така за изминалите 33 години от 1971–2004 г. са проведени десетки
конференции, семинари и други в градовете: Сливен, Стара Загора,
Пловдив, Габрово, Русе, Велико Търново, Шумен, Добрич, Плевен,
Пазарджик, Казанлък, Бургас, Хасково, Смолян, Търговище, Разград,
Вършец, Враца, Видин, Монтана, Кюстендил, Благоевград и други.
Навсякъде, където са провеждани мероприятия, НКО е намирал
местни активисти, организации, заводи, ведомства и др. (НТС, БПС,
ВУЗ, СУБ, ТПК и т.н.), които са ставали съорганизатори и са съдействали за неговия успех. При провеждането на някои мероприятия са използвани благоприятните възможности за създаване на контакти и връзки с
различни предприятия, институции, организации и у нас или в съседни
страни и за получаване на различна информация, както и за организи17

ране на посещения за запознаване с производството на заводи и разглеждане на музеи или исторически обекти. Например: мероприятие в
Бургас – посещение на Кабелния завод, Пловдив – на Завод “Искра”,
Сливен – на Ламповия завод и т.н. На общото отчетно събрание на НКО
през декември 1968 г. в София, ОБ (Оперативно бюро) е задължено да
направи всичко необходимо, за да може през 1972 г. Втората национална конференция по осветление с международно участие да се проведе
във Варна. На това общо събрание е взето и друго много полезно и благоприятно за дейността на НКО решение – да се изградят окръжни секции в регионите, където има интерес и потенциал от специалисти, т.е.
предприятия и институции, занимаващи се със светлотехнически въпроси (проектиране, производство, експлоатация и др.п.). Един от най-горещите привърженици на тази идея и деятел при реализирането й е бил
доц. К. Богатев. Първата окръжна секция към НКО е била учредена на
еднодневен семинар на тема “Улично и парково осветление” в Бургас
през май 1969 г. За неин председател е бил избран инж. Сава Чакъров,
а за секретар техн. Николай Цуцуманов – и двамата от Окръжната
проектантска организация.
През 1970 г. е започнала подготовката за провеждане на Националната конференция с международно участие – “Осветление '72” във
Варна. Оказало се е, че трябва да се проведе и Националната конференция по фотометрия с международно участие, планирана и разгласена още през 1967 г. За нея, на споменатото вече общо събрание, се е
взело решение да се проведе през 1973 г. в курорта “Златни пясъци”
край Варна. Така работата по подготовката на тези две конференции е
заангажирала цялото време и внимание на ОБ (Оперативно бюро).
За да се облекчи и подобри работата на ОБ, на Общото събрание
през декември 1970 г., е било решено да се увеличи екипът на ОБ, като
стане общо 8 души – председател, двама зам.-председатели, двама секретари и трима членове. Такива са структурата и броят на ОБ за периода от 1970 до 1975 година. Всичко това е дало възможност след конференцията във Варна през 1972 г. да започне активна работа по изграждането на окръжните секции на НКО. До 1978 г. са създадени секции в
много градове в България, като се започне от Бургас, Шумен, Пловдив,
Стара Загора, Сливен, Смолян, Габрово, Велико Търново, Русе, Добрич,
Варна, Вършец, Благоевград и др. – около 17. Учредяването на секциите
е ставало обикновено на конференции или семинари (еднодневни или
двудневни) с няколко доклади, като в повечето случаи основен докладчик е бил доц. К. Богатев. До края на живота си (починал е на 13 септември 1978 г.) той работи упорито и ентусиазирано за привличане в тези
секции на сътрудници от различни предприятия, ведомства и служби НТС, профсъюзи, учебни заведения, противопожарна защита, ХЕИ и с
различни специалности и професии (инженери, лекари, физици и др.
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Много от тези секции са инициатори в техните градове да се провеждат различни конференции, семинари, съвещания и др. или са ставали
техни активни съорганизатори.
Втората окръжна секция е учредена в Шумен на 11 и 12 май 1973 г.
Конференцията и учредяването на секцията са били по инициатива на
шуменци. Секцията е прикрепена към ОР на НТС и е наречена “Секция
осветление”. Председател е станал д-р инж. Сл. Славчев (по-късно
доцент във ВМЕИ-Варна). Учредяването на секцията е придружено от
конференция, организирана от името на ОНС и ОС на БПС – Шумен на
тема: “Научно-практическа конференция по проблемите на промишленото осветление”. Организационният комитет е бил в състав:
1. Председател: Йордан Цанев – секретар на ОК на БКП
2. Зам.-председатели: 1. инж. М. Колев – председател на ОС на БСП
инж. В. Христов – зам.-председател на ОНС
3. Организационен секретар: Йордан Гроздев
4. Технически секретар: инж. В. Рашкова
5. Членове: к.т.н. инж. Сл. Славчев, инж. В. Жеков, инж. Ст. Стоичкова,
инж. М. Николов, инж. Н. Христов, инж. Л. Лазаров и арх. Ахмедов
На конференцията са били изнесени следните доклади:
1. “Влияние на спектъра на живачните лампи върху производителността на труда и здравословното състояние на работниците”
от колектив: инж. Сл. Славчев, д-р Вълчанова,
д-р Ангелов и инж. Рашкова
2. “Състояние на осветеността в промишлените предприятия на
Шуменски окръг”
от инж. Рашкова
3. “Нови насоки в проектирането и експлоатацията на осветителните уредби в промишленото предприятие”
от доц. К. Богатев
4. “Ръководещи указания за изчисляване на количествените и качествените показатели на осветителните уредби”
от доц. К. Богатев
5. “Технико-икономическа оценка на вариантите при проектиране
на осветителните уредби в промишлените предприятия”
от инж. Д. Деянов
6. “Оцветяване на помещенията с оглед постигане на оптимален
цветови климат”
от ст.н.с. инж. Т. Тодоров
След приключване на докладите и разискванията по тях е била основана секция “Осветление” към ОР на НТСЕ.
Третата окръжна секция “Осветление” е основана към ОР на НТСЕ в
гр. Пловдив през есента на 1973 г. и за неин председател е избран
инж. Трайко Кушев, а за секретар – инж. Росица Сомлева.
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През 40-те години, НКО е направил много за информиране на нашите
специалисти за иновациите в светлотехническата наука и практика в целия свят. Ежегодно той е създавал възможности за изяви и доказване на
българските светлотехници, като е организирал конференции у нас или
е информирал членовете си за такива в чужбина, на които те са имали
възможност да изнасят доклади или да правят изказвания.
За съжаление НКО не е могъл да осъществи или продължи някои полезни и важни свои замисли или начинания:
– не е доставил и съхранил всички материали, получавани или издавани от МКО;
– не е направил архив от протоколи и други документи от заседания
на УС, ОБ, на планове и програми от и за важни мероприятия на
НКО и от съвещанията на НКО на социалистическите страни;
– не е продължено провеждането на конкурси за най-добри проекти
за осветителни уредби, строени в България.
– не е продължено едно друго интересно и полезно начинание. През
зимата на 1997 г. е създаден в София Клуб на светлотехниците.
Замисълът е бил да се осигурят условия, за да могат там – за 1-2
часа, 1 път в месеца, да се срещат бивши и настоящи дейци и симпатизанти на НКО. На тези срещи е трябвало да се изнасят кратки
доклади или информации за проблеми от светлотехническата
област, за проведени конференции, семинари и изложби, да се
провеждат свободни разговори между приятели, колеги и други.
НТСЕ е осигурил безплатно ползване на зала в Дома на техниката.
Избрана е “тройка” от специалисти, която да извършва необходимата подготовка и организация. Проведени са няколко срещи до
началото на лятото, които през есента не са подновени. За съжаление тази много добра идея е била забравена.
– не е осъществено решението за създаване на библиотека от светлотехническа литература, подарена от членове на НКО. (По-долу
е дадено емоционалното обръщение на УС, публикувано в бр. 5 от
1995 г. на “Бюлетина” за това полезно мероприятие за опазване на
ценна стара светлотехническа литература.)
“Драги Колеги,
Не е изминала още и година от честването на 30 години НКО!
Това не са малко години. НКО бе основан в зората на информационния век, в който живеем сега. В нашето общество информацията е
основната движеща сила на развитието и усъвършенстването, тя е
ключа към всеки успех, напредък и знание, тя е мост между хора, народи, култури, цивилизации и светове.
Следвайки духа на нашето време на ускорена тотална информираност, в духа на основната мисия на НКО – просветителската, УС на
НКО призовава всички свои членове към съдействие и помощ за изграждане на Светлотехническа библиотека НКО.
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Желанието ни е да се събере на едно място съществуващата у
всеки от нас ценна литература (книги, публикации, публикации на
НКО, стандарти, проспекти и каталози на фирми, реферати на дисертации, научни разработки и др.), отнасяща се до всички области
на светлотехниката, да се систематизира и след това по установен
ред всеки специалист да може да я ползва.
Дарителството е свято дело! Всички помним и тачим Строителите на съвременна България! Нека всеки от нас стане дарител и
учредител на Светлотехническа библиотека на НКО!
Нека духът на съзиданието ни води в това благородно дело!
Точният брой на членовете на НКО в България не би могъл да се
каже, тъй като не е имало точен критерий за определянето му.
До 1986 г. членски внос за НКО не е бил събиран. След това броят на
плащалите членски внос се е движел между 120 и 160. Ако се вземе за
критерий присъствалите на националните конференции, или платилите
такса за участие, то той в посочените години се движи между 150 и 450
души.
От година на година средствата, отделяни от бюджета на НТСЕ за
НКО, са намалявали, въпреки разширяването на неговата дейност, особено след като проф. П. Влъчков е бил сменен като председател на
НТСЕ през 1977 година. Търсейки възможности за по-добро финансиране от 1986 г., по собствено желание, НКО е преминал на самостоятелна
сметка към счетоводството на Съюза на учените в България (СУБ).
Официалните счетоводни документи – писма до ведомства, предприятия и др., на НКО са били подпечатвани с печата на СУБ. За неофициални документи, за облекчаване на работата на ОБ, през 1986 г. НКО е направил свой печат.
Това означавало повече грижи за реализиране на собствени приходи.
Били са въведени такси за: участие в национални и в районни конференции, семинари, изложби и др.; членски внос (индивидуален и колективен за предприятия); спонсориране от ведомства и фирми и др. Всичко това е било свързано с много допълнителна работа и разходи. Нека
за пример се посочи писмото, изпратено от Изпълнителното бюро на
НКО до над 200 адреса през януари 1998 г. Ето копие от него:
“Уважаеми колеги,
НКО е организация на самоиздръжка и средствата за провеждане
на всички свои мероприятия и дейности се набавят главно от индивидуален и фирмен членски внос.
За 1998 г. е определен членски внос в следните размери:
1. Индивидуален
а/ за работещ – 8000 лв.
б/ за пенсионери, студенти и безработни – 2000 лв.
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2. Фирмен
а/ за фирми до 5 работни места – 50 000 лв.
(с право на 2-ма участници в мероприятията, намалена такса за
правоучастие и др.)
б/ от 5 до 10 работни места – 3 гласа –100 000 лв.
в/ от 10 до 30 работни места – 4 гласа – 200 000 лв.
г/ от 30 до 100 работни места – 5 гласа – 350 000 лв.
д/ над 100 работни места – 6 гласа – 500 000 лв.
При заплатен членски внос се издават фактури.
Забележка:
1. Към коя категория от посочените да се причисли решава ръководството на Вашата фирма.
2. Желателно е заплащането на фирмения членски внос да
стане до 15 април т.г. Това може да стане или на мероприятията на
НКО, в касата на СУБ (ул. “Оборище” 35 – София), или по банкова
сметка: РДСК – 5, клон “Оборище”, банков код 30021056, сметка на
СУБ 1000 190319 – за НКО.
Членове на НКО – физически и юридически лица /фирми/ получават
безплатно (заплащат се само разходите за копиране) всички доклади
на НКО, европейски стандарти (EN, DIN и др.), бюлетина на НКО, плащат намалена такса за правоучастие в семинарите и изложбите, организирани от НКО. Също така заплащат средно с 5% по-ниска цена на
всички пътувания, организирани от НКО (Хановер, Милано, Истанбул и
др.).
Всички средства, които се получават в НКО, отиват основно за заплащане на годишния членски внос в Международната комисия по
осветление, който е в размер на 2400 USD. Останалите средства се
изразходват за организирането (средно годишно) на 5 семинара в
страната + 1 изложба-семинар и издаването на 4-5 бюлетина.
Уважаеми колеги, станете членове на НКО!
С Вашия индивидуален или фирмен членски внос Вие подпомагате
развитието на светлотехниката в България.
От Изпълнителното бюро на НКО”
Замислено е организиране и на издателска дейност на светлотехническа литература чрез печатната база на СУБ, но тази идея не е могла
да бъде осъществена. Само са отпечатвани сборници с доклади за някои регионални конференции и семинари, които са се продавали в дните
на конференциите.
Като пример може да се даде семинарът, проведен в гр. Сливен на
10 и 11 май 1996 г., където са изнесени 8 доклада. Сборникът от доклади
се е продавал за 400 лв., а таксата за правоучастие за делегат е била:
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– за индивидуални и колективни членове на НКО – 100 лв.
– за тези, които не са членове на НКО – 200 лв.
– за пенсионери, които не са членове на НКО
– 100 лв. – за студенти и пенсионери, членове на НКО – без такса
(За сравнение може да се посочи, че едно легло в хотела за една
нощ е струвало 250 лв.)
Приблизително по този начин е продължила дейността си НКО до
2004 г. с много финансови затруднения и проблеми. Благодарение на
ентусиазма на членовете на ОБ-ра и УС-ти, помощта на много ведомства,
заводи и фирми и сътрудничеството на НКО с НТСЕ, БПС, СУБ и др.
успехите през тези години са били забележителни.
Още през 1971 г. тогавашният член на УС и касиер на ОБ инж. Руси
Златев е направил предложение НКО да се регистрира като самостоятелна “юридическа личност”, като ръководството поеме изцяло отговорността и тежестите за неговата дейност. Това предложение не е било
прието с мотива, че не се разполага с материална база и ще се появят
повече финансови затруднения. В следващите години, по различни поводи и с различни мотиви, въпросът с юридическата самостоятелност е
бил неколкократно поставян и отново отхвърлян (за последен път на отчетно-изборното събрание във Варна през 2001 г.). Избраното ново ръководство на НКО на отчетно-изборното събрание през 2004 г., с председател д-р инж. Мони Монев, е решило и регистрирало през 2005 г.
Дружеството на българските светлотехници като самостоятелна
“юридическа личност”.
На общото отчетно събрание през декември 1970 г. е било решено,
ОБ да провежда заседания всеки месец (с изключение на м. юли и м.
август), а общо събрание да се прави 1 път годишно (декември или
януари) и само в краен случай – 2 пъти. Отделни членове на УС е можело да бъдат канени на отделни заседания на ОБ, за да помогнат при решаване на въпроси от тяхната компетенция. При желание всеки член на
УС е могъл да присъства на заседание на ОБ. Горните решения са се
спазвали, почти без изключение, от всички ръководства. На първото си
заседание, през януари 1971 г., новото Оперативно бюро е приело годишния си план за заседанията с основните точки от дневния им ред. На
него е било решено конференцията “Осветление ' 72” във Варна да се
проведе в периода между 15 май и 15 юни и е избран временен Организационен комитет, който да се заеме с най-спешните задачи – заангажиране на зали, изпращане на покани за участие с доклади в конференцията на видни специалисти от страната и чужбина и други най-неотложни задачи. С това първо заседание през януари и с приетия план за работа през първото полугодие на 1971 г. на новоизбраното ОБ на НКО за
периода 1971/1975 г. окончателно е решен въпросът за мястото на провеждане на Втората национална конференция по осветление с международно участие през 1972 г. Така се е зародила традицията – всички
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следващи конференции на НКО с международно участие да се провеждат само във Варна.
Изключително голяма помощ при провеждането на конференции, семинари и др. на окръжните звена на НКО е оказвана от окръжните ръководства на НТСЕ и от българските профсъюзи (БПС). Навсякъде те са
осигурявали помещения за провеждане на мероприятията и са съдействали за разгласяването им сред специалисти и интересуващи се от тези
мероприятия. След промените през 1990 г. връзките с БПС са отслабнали, дори прекъснати, но с НТС те са се запазили и дори засилили.
До 1990 г. НКО е подържал тесни контакти и с противопожарните
служби в София и някои други окръжни градове, като техни служителиелектроинженери са изнасяли доклади по пожаробезопасност при проектиране и експлоатация на осветителните уредби на много конференции
и семинари.
До 1988 г. ежегодно се е свиквало общо събрание на НКО, на което
УС е давал отчет за дейността си през изминалата година и е предлагал
план за работа през следващата. Структурни и персонални промени в
ръководството (УС) обикновено са се правели през 4 години (след конгресите на МКО), за да се отразят промените, направени в техническите
отдели, работните групи или структурата на НКО.
На 2 декември 1988 г. в София се е състояло заседание на УС на
НКО, на което е присъствало и ръководството, и специалисти от СК
“Светлина” – Сливен. На него са били определени отговорниците в българския НКО за новите технически отдели към МКО, учредени на конгреса във Венеция през 1987 г. Тогава е било решено седалището на НКО
да се премести от Париж във Виена.
За отговорници на отдели към БНКО са определени следните наши
специалисти:
1. Виждане и колориметрия – физ. Т. Кехлибаров
2. Физическо измерване на светлината и радиацията – физ. В.
Константинова
3. Вътрешна среда и проектиране на осветлението – доц. Г. Диканаров
4. Осветление и сигнализация на транспорта – доц. Хр. Василев
5. Външно осветление – проф. Н. Василев
6. Фототехнология и фотохимия – проф. Р. Андрейчин
7. Общи аспекти на осветителната техника – доц. Г. Ганчев
На 22 май 1989 г. по предложение на проф. П. Влъчков е било проведено извънредно изборно събрание на НКО за избор на нов председател и ново ръководство, поради влошеното му здравословно състояние.
На това събрание за председател, с мандат от 3 години, е бил избран
проф. Николай Василев и членове на УС – доц. Г. Диканаров, проф. Р.
Андрейчин, физ. В. Константинова, доц. Хр. Василев, доц. Г. Ганчев,
инж. Д. Деянов, физ. А. Иванов, проф. Д. Димитров, инж. Хаджидиев,
проф. В. Гаврийски, физ. Т. Кехлибаров, инж. Р. Калайджиева, инж. К.
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Герасимова, инж. Р. Сомлева, физ. В. Стефанова, физ. В. Илиева,
доц. С. Платиканов, физ. Ц. Цветков и инж. Соколов.
На 12 юни 1989 г. се е състояло съвещание на УС, на което е било
избрано Оперативно бюро (ОБ). То е имало следния състав:
Председател – проф. Н. Василев;
Зам.-председатели – инж. Люцкан Капелов и проф. Вельо Гаврийски;
Секретари – физ. Александър Иванов и доц. Хр. Василев
Членове – проф. Р. Андрейчин, доц. Г. Диканаров и доц. Г. Ганчев
Георги Диканаров е бил дългогодишен член на УС и деен участник в
организацията на всички мероприятия на НКО от 1972 г. до 2004 г. Работил е “безшумно” и без претенциозно.
Роден е през 1938 г. в гр. Разград, където е
завършил основното си образование. Средното
си образование е получил в МЕТУ-София. През
1965 г. е завършил ВМЕИ в София, специалност
“Електрически централи и мрежи”. От 1966 г. е
избран за асистент по “Осветителна и инсталационна техника”, а през 1978 г. защитава докторска дисертация. През 1980 г. се хабилитира
за доцент. Представител е на БНКО в ТК-3 на
CIE (МКО).
доц. д-р Георги
С този състав на Оперативно бюро и с този
Диканаров
Управителен съвет НКО е навлязъл в периода на
големите политически, икономически и социални промени след януари
1990 година. Неизбежно тези промени са дали своето отражение върху
работата на НКО, защото повечето от неговите най-активните кадри и
дейци са идвали от проектантските организации и научно-изследователските институти (НИИ), които в този период са започнали да преустановяват или да намаляват рязко своята дейност и кадрови състав.
Но въпреки тези неблагоприятни условия НКО е продължил своята
просветна дейност с предишните темпове и упоритост, благодарение на
ентусиазма и всеотдайността на новите млади попълнения към светлотехниката.
През това време много успешно е била проведена VІІІ-та национална конференция с международно участие през 1990 г. във Варна и още
много други мероприятия, както през изминалите години.
През 1992 г. се е провело отчетно-изборното събрание, на което
проф. Василев и Управителният съвет (почти в същия състав) са били
преизбрани за още един мандат (до 1995 г.). През 1993 г. проф. Н.
Василев е бил избран и за председател на ФНТД, което се е отразило
до известна степен благоприятно на работата на НКО.
През 1995 г. за председател на НКО е бил избран доц. Хр. Василев,
който през 1998 г. е бил преизбран за още 3 години. Той има най-голям
принос за учредяване на Балканската светлотехническа конференция
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и за доброто сътрудничество на БНКО с НКО на Турция, който се е оказал много коректен партньор.
Дълги години проф. Р. Андрейчин се е
борил за реализирането на идеята за издаване на информационен бюлетин на
НКО, чрез който членовете на НКО да
имат възможност да се осведомяват за
проведени и предстоящи конференции,
семинари, изложения и други у нас и в
чужбина; за нови производства и открития
и да научават всичко интересно в областта на осветителната техника. Това би
улеснило както организаторите, така и
онези, които искат да получат повече светлотехнически знания. Първият брой е
бил подготвен от проф. Р. Андрейчин и
отпечатан на циклостил през юли 1974 г.
под наименованието “Съобщение № 1 на
НКО”. За съжаление втори брой не е последвал, поради появата на редица трудности. През февруари 1980 г. пак проф. Андрейчин е подготвил и
съдействал за издаването на бюлетин под името “Информационно съобщение № 1” – също на циклостил. Отново втори брой не последвал, тъй
като не срещнал подкрепа. През следващите години последвали: “Информационно съобщение №1 на НКО” – октомври 1986 г. и “Информационен бюлетин №1” – декември 1988 г.
Едва в началото на 1994 г. е излязъл в
редовен печат “Бюлетин НКО” брой №1,
който е съдържал обръщение от тогавашния председател на НКО проф. Н.
Василев към колегите си. Бюлетинът е
продължил да излиза до 2000 година и е
станал твърде популярен и търсен от
светлотехническата колегия. Излизал е
ежемесечно, обикновено в 4 страници и
негов редактор е инж. Зорница Начева.
За съжаление, по неизвестни за мен причини, един полезен и желан от специалистите информационен бюлетин е
спрял да се отпечатва. Може би причините са били финансови, защото е бил разпространяван безплатно.
През 2000 година е започнало да излиза списание “АВС Осветителни системи”, чиято основна задача и съдържание
са били по-различни. Затова бюлетинът е имал свое място и предназна26

чение. И все пак през януари 1994 г.
проф. Андрейчин, е доживял да види своята
дългогодишна мечта осъществена и усилията му увенчани с успех. Приветствието на
челната страница на първия брой на бюлетина говори, че мечтата за бюлетин не е била
само на проф. Андрейчин, а и на много други
дейци на НКО. Обръщението на проф. Василев към светлотехническата колегия, дадено
по-долу, потвърждава това, а така също – и
ползата от Бюлетина за развитието на светлотехниката и изборът на ефективни осветителни уредби.
“Скъпи колеги,
Радостен съм, че мога да Ви приветствам от страниците на първия брой на нашия бюлетин. В
изключително тежките времена, които изживяваме, издаването на
бюлетин е “манифест” на съществуването на НКО и на намеренията
ни да активизираме, разширим и обновим нашата дейност. Техническият прогрес набира голяма скорост в светлотехниката. Ние се “задъхваме” от мощния поток на иновационни изделия. В никакъв случай
не трябва да допуснем техническо изоставане. Една от главните задачи на НКО и занапред ще бъде разпространението на техническата
информация, популяризирането на най-новите светлотехнически изделия и непрекъснатото повишаване на професионалното ниво на
българските светлотехници. В трудни условия се намира нашата
светлотехническа промишленост. Конкурентната борба с чуждестранните фирми става все по-остра и безкомпромисна. Нашите закони и митнически ограничения не могат да се справят с дъмпинговия
внос. В действителност се контролира качеството на малка част
от внасяните светлотехнически изделия, поради което на пазара
изобилстват неефективни и некачествени лампи и осветители. Съобразно своите възможности НКО активно ще защитава интересите
на българските производители пред законодателни и контролни органи.
Енергетиката и екологията стават приоритети за нашата страна. Около 30% от нашия бюджет се изразходва за внос на енергийни
ресурси. Производството на 1 Мвтч електрическа енергия се съпровожда с емитирането на 965 кг. въглероден двуокис в атмосферата.
Какъв може да бъде приносът на българските светлотехници и НКО?
В електроенергийния баланс електрическото осветление участва с
11%. Консумацията на електрическа енергия за осветление може да
бъде намалена два пъти при използване на достиженията на светло27

техническия прогрес, без да се намали осветеността и да се влоши
качеството на осветлението. Това е особено валидно за физически и
морално остарели осветителни уредби в бита, обществените сгради, промишлеността и уличното осветление. Модернизирането на
електрическото осветление е предстояща голяма задача, която ще
стимулира светлотехническото производство, пазара, проектантската дейност, строително-монтажните работи.
Предвид на това повишаването на енергийната ефективност и
качество на електрическото осветление, защитата на българските
светлотехнически изделия от некоректна конкуренция и възможно
най-пълно и експресно разпространяване на светлотехническата информация от Международната комисия по осветление и всички възможни други източници ще бъдат главните насоки на НКО през настоящата година.
Проф. Николай Василев – председател на НКО
Участието на БНКО в мероприятията на МКО (СІЕ) за тези 40 години
е общо взето слабо. В началото на своето членство(1968 до 1975 г.) е
имало известно време по-голяма активност, главно в участие на конгресите на МКО и кореспонденцията с нея, което постепенно е затихвало.
Задоволявали сме се главно с получаване на материали, изпращани от
НКО и отговорите на някои запитвания. На конгресите на МКО, които от
приемането на нашия НКО за член до сега са били 9, наши официални
представители са участвали само на 4 от тях – в Барселона, Лондон,
Брюксел и Венеция. В Барселона през 1971 г. са участвали 5 българи
(П. Влъчков, Р. Андрейчин, К. Богатев, Н. Василев и Т. Кехлибаров), като
4-мата са били официални представители на НКО.
На следващия конгрес (след 4 години през 1975 г.) в Лондон, българските представители са били 6 души (П. Влъчков, Р. Андрейчин, Н.
Василев, В. Стефанова от Завода за осветителни тела в Стара Загора,
Р. Калайджиева от Завода за лампи в Сливен и Т. Кехлибаров от БАН).
На конгреса в Амстердам през 1979 г. е имало 2 представители (Н.
Василев и В. Стефанова), а на конгреса във Венеция през 1987 г. – един
представител (Н. Василев).
На останалите конгреси на МКО (1983 г. в Токио и след това в Делхи,
Мелбърн и т.н.) официален представител на НКО от България не е имало.
Не само слабото участие в конгресите, но много малко са и личните контакти и участието на наши специалисти в разработките на теми, предложени от техническите отдели на МКО. С изключение на проф.
Андрейчин, н.с. Т. Кехлибаров и частичното участие на някои други специалисти, друго наше участие не е имало.
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Тодор Кехлибаров, като научен сътрудник І ст., през 1963 г. подписал
докладът на проф. Андрейчин до ДКНТП за учредяване на НКО и е негов член в продължение на 40 години.
Роден е през 1934 г. в гр. Ловеч. Висшето
си образование е получил в СУ, специалност
“Физика” през 1958 г., след което е постъпил
на работа към Физическия институт на БАН,
където се е пенсионирал като ст.н.с. ІІ ст.
през 1994г.
Все пак, БНКО и други ведомства са изпращали сравнително малко участници и докладчици на конференции в капиталистичесст.н.с. Тодор Кехлибаров ките страни (главно по валутни причини), но
са участвали сравнително активно в мероприятия на социалистическите страни. В последните, често са използвани участия на обменни начала. Освен това отпускането на валута и получаването на визи за социалистическите страни е било по-лесно в
сравнение с капиталистическите. За капиталистическите страни до 1989 г.
професорите са имали право да обменят свободно валута до 200 лв. на
година за участие в международни мероприятия. Останалите са получавали валута от квотата на ведомствата, които ги командироват за определено мероприятие.
Следва се отбележи, че, независимо от слабото участие в работата
на отделите на МКО, много от нейните ръководители са забелязали и
оценили нашите активни прояви в разпространението на съвременните
светлотехнически знания и култура. Освен това много “бивши, настоящи
и бъдещи председатели на НКО” са присъствали, изнасяли са доклади
или са поднасяли приветствия на наши конференции с международно
участие и то някои от тях повече от един път. Например: Г. Вишецки, С.
Гът, Я. Де Бур, Х. Бодман, Х. Льовберг и В. ван Бомел.
На Международната конференция по осветителна техника през
1977 г. във Варшава се е оказало, че присъстват видни деятели на НКО
от почти всички социалистически страни, някои от които заемащи ръководни постове и в МКО (проф. Т. Олешински, инж. Швехла, инж. Ян Косоковски). Тази конференция е дала възможност да станат много лични
запознанства между участниците – дейци на НКО, на МКО и известни
светлотехници от много страни на света. Там се е зародила и идеята за
бъдещо “Съвещание на председателите и секретарите на НКО от социалистическите страни“, което да улесни международната им дейност. Тогава се е решило, Чехословашкият НКО да организира в Прага учредително събрание, на което са били поканени НКО на 8 страни – България,
ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия и Югославия. Повече подробности, доколкото е в състояние да даде авторът, за съвещанията на председателите и секретарите на НКО от социалистическите
страни са разгледани в отделна глава, тъй като това е бил един полезен
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етап в международните връзки на Българския НКО, който е изпращал
делегации на всички срещи, които са се провеждали последователно
във всяка социалистическа страна.
След 1972 година, благодарение на връзките на нашите специалисти,
установени с чуждестранни участници по време на наши конференции, и
на конгресите на МКО, с помощта на НКО, НТС и други ведомства и
предприятия, българските специалисти и научни работници са започнали да участват все по-често с доклади в светлотехнически конференции
в чужбина. Трудно, даже невъзможно, е да се изброят всички докладчици, теми на доклади и наименования на конференции и мястото на тяхното провеждане, в които е имало наши участници, защото няма водена
статистика. Но по случайно запазени документи (програми от конференции, сборници или единични доклади, отпечатани в списания и др.) и по
мои лични и на колеги спомени, би могло да се каже, че участието на
българските учени е било значително – не по-малко от 50 участници и
докладчици и не по-малко от 70 изнесени доклади. Известно ми е, че е
имало наше присъствие на конференции в Страсбург, Братислава,
Прага, Лайпциг, Берлин, Хале, Дрезден, Рощок, Карлсруе, Илменау,
Варшава, Брюксел, Копенхаген, Лондон, Париж, Познан, Будапеща,
Охрид, Милано, Венеция, Рига, Тбилиси, Киев, Москва, Истанбул и други
(в някои от тях по няколко пъти).
Един от първите българи, който е изнесъл доклад в чужбина на светлотехническа конференция, е бил доц. К. Богатев. Това е било в
Страсбург (Франция) на 22-23 септември 1969 г. Конференцията в
гр. Страсбург е била наречена Първи европейски конгрес на светлината. Той е бил организиран от МКО с цел “да се обединят усилията на
всички електроинженери, физици, архитекти и физиолози от европейските страни с оглед създаване на едни съвършени осветителни инсталации”. Заслужава да бъдат цитирани и думите от встъпителния доклад на
конгреса: “От огъня на първобитния човек до наши дни историята на цивилизацията – това е борбата на хората за повече светлина.” На този
конгрес са присъствали делегации от почти всички европейски страни,
включително и от България, а като наблюдатели е имало делегации от
Япония и САЩ. Българската делегация е била в състав от 7 души, командировани със заповед на председателя на Държавния комитет за
наука и технически прогрес (ДКНТП). Подробна информация за конгреса
в Страсбург, за авторите, за заглавията и резюметата на докладите,
преведени на български език, е направил един от делегатите на тази
конференция – инж. Сава В. Чакъров – проектант в Районна проектантска организация – Бургас. Това е акт на изключителна добросъвестност и
отговорност към поставените задачи, за разлика от другите делегати,
повечето от които са правили това по-формално. Заслужава да се отбележи и положителното отношение и усилия на ДКНТП, в лицето на тогавашния му председател – проф. Ив. Попов, да подпомогне развитието
на светлотехническата наука и култура.
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Друго наше активно участие е в едно много полезно международно мероприятие – Конференция
за младите светлотехници от Източна Европа и
Германия, Lux Junior която се организира редовно
от 1995 г. от ТУ в Илменау. Инициативата за организиране на тази конференция е на ръководителя
на катедра “Осветителна техника” – проф. Дитрих
Гал. Като млад преподавател в новооткрития ТУ в
проф. Дитрих Гал Илменау – ГДР, той е бил за малко време в София
за обмяна на опит, като гост на Катедра “Електрически мрежи и системи” към ВМЕИ. Оттогава датират и неговите симпатии към България. Негов асистент по светлотехника е българинът от гр.
Добрич – инж. Владимир Йорданов. Българско присъствие е имало в ТУ
в Илменау още от времето на неговото създаване и изграждане. Това е
бил проф. Евгений Филипов – преподавател в него до края на живота си.
Два мандата е бил декан на Електротехническия факултет. Починал е
през 1991 г. и е погребан в Илменау. Преподавателите от ТУ в Илменау –
проф. Манфред Риман, проф. Д. Гал, д-р Фиш и инж. В. Йорданов са
чести докладчици на нашите конференции по осветление във Варна.
Един от забележителните успехи на НКО, който главно го е направил
известен в много страни по света, е провеждането на Националните
конференции по осветление с международно участие във Варна. По
традиция те са се провеждали (с малки изключения) през 3 години в
Международния дом на учените “Ф. Ж. Кюри”, намиращ се в курорта
“Свети Константин и Елена” край Варна. На тези конференции се е осигурявал симултанен превод на докладите и дискусиите на български,
немски, руски и английски език. Почти всички конференции са придружавани от изложби на светлотехнически изделия и литература от чужди и
наши производители и издатели. Организирали са се обсъждания (“кръгли маси”) на проблемни и актуални въпроси от областта на светлотехниката, а също така и конкурси за най-добри български проекти на осветителни уредби и туристически посещения на интересни и забележителни
обекти около Варна. Разходите за тези конференции са били покривани
винаги от такси за правоучастие и спонсориране. Най-много участници в
провежданите до 2004 г. 14 конференции с международно участие е
имало в периода от 1972 до 1993 година. Тогава за отделните години
броят на регистриралите се участници се е движел между 200 и 500
българи и между 40 и 100 чужденци. От чуждестранните участници наймногобройни са делегациите от Германия (ГДР и ГФР), СССР, Унгария,
Чехословакия и Полша. Имало е по един, а понякога и повече участници
от Франция, Япония, Холандия, Аржентина, Румъния, Югославия, САЩ,
Дания, Канада, Австрия, Гърция, Турция, Израел, Сирия, Швейцария,
Италия, Австрия, Швеция, Финландия, Испания и Египет. Доклади са изнасяли изтъкнати учени (професори, доценти, научни сътрудници) и специалисти от светлотехническото производство (изследователи, лекари,
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конструктори, технолози и други) от 26 страни на петте континента –
Европа, Америка, Азия, Австралия и Африка.
На Националната конференция с международно участие във Варна
през 1996 г. за първи път са взели участие представители на Турция –
група от 6 преподаватели от Политехниката в Истанбул. Самостоятелен
доклад е изнесъл проф. Л. Оъртюрк, ръководител на групата, а е имало
и един колективен доклад от останалите участници.
На среща с турските, румънските и македонските участници в конференцията, председателят на Българския НКО доц. Хр. Василев е споделил препоръката, дадена от проф. Х. Бодман (председател на МКО) на
една от предишните ни конференции, за целесъобразността да бъде организирана една районна конференция по осветление, която да бъде наречена “Балканска”, която да бъде провеждана последователно във
всички страни. Те са приели идеята като полезна и осъществима и са
направили предложение първата конференция да се проведе в България.
Нашият НКО е приел да я организира и проведе в Международния дом
на учените “Ф. Ж. Кюри” във Варна през 1999 г., като е пренасрочил
своята традиционна национална конференция за 2001 г.
През 1997 г. Истанбулската политехника, от името на Турския НКО, е
провела конференция по осветление, придружена с голяма изложба на
светлотехнически изделия. В нея са участвали и 6 членове и активисти
на българския НКО, водени от председателя доц. Хр. Василев. Там са
обсъдени всички подробности по провеждането на Първата балканска
конференция по осветление, включително и членовете на Организационния комитет (ОК) от всички страни. Тази конференция е проведена
с голям успех на 6-8 октомври 1999 г. в МДУ – Варна. На нея са изнесени доклади от учени от почти всички балкански страни (Турция – 4,
Гърция – 1, Македония – 1, Румъния – 6 и Югославия – 4). Изнесени доклади е имало и от много други страни, традиционно участвали в българските национални конференции (от Швеция, Италия, Холандия,
Германия, Украйна, Русия, Словакия, Швейцария, Полша, Австрия,
Унгария, Япония, Аржентина, и Канада). По брой доклади и по брой на
участващите тя е съперничела на най-успешните наши конференции с
международно участие. Били са изнесени общо 83 доклада, 16 от които
са от балканските страни (без България), 29 – от другите чужди страни и
38 – от България. Имало е и един общо доклад на 9 учени от Франция,
Германия, Англия, Норвегия и Швейцария, който е бил на тема: “Естественото осветление и слънчевата радиация за Западна и Централна
Европа”. Докладът е предизвикал голям интерес.
Младите участници в тази конференция, впечатлени силно от нея и
от преживяванията в курорта “Св. Константин и Елена”, са пожелали
през следващата година отново да се срещнат там и да проведат своя
младежка конференция по осветление. От тяхно име инж. Ф. Шкембов е
оповестил, че през следващата – 2000 г., ще се проведе Младежка балканска конференция по осветление. Още там са изградили нейния бъ32

дещ ОК. Въпреки малкото време, което те са имали за подготовка, подпомогнати от председателя и от други активисти на Българския НКО,
конференцията е била проведена успешно. Чрез непрекъснато включване на млади дейци в проявите на НКО се поддържат ентусиазмът и огънят у по-старите.
През 2001 г., от 13 до 15 юни, е била проведена Единадесетата национална конференция по осветление с международно участие. В края
на 2001 г. е изтичал мандатът на ръководството на НКО, с председател
Хр. Василев, за периода 1998–2001 г. Ръководството е намерило едно
изключително удачно решение – да проведе отчетно-изборното събрание в дните на конференцията. По този начин се използва кворумът,
пестят се време и средства, има осигурена зала, налице е настроение за
обществена работа.
По-долу е показан образецът на поканата за провеждане на отчетноизборното събрание на НКО на 13 юни 2001 г.
НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ – БЪЛГАРИЯ
ДО …………………………………
…………………………………
Уведомяваме Ви, че на 13 юни 2001 г. (сряда), първия ден на ХІ
Национална конференция по осветление от 17 ч. в зала … на МДУ
“Фр. Жулио Кюри” в курорта “Св. Константин и Елена”, гр. Варна,
Управителният съвет на Националния комитет по осветление –
България, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на УС на НКО – България, за дейността на комитета
за периода …1998 г. – май 2001 г.
Докл.: Председателят на УС
2. Отчет на Контролния съвет на НКО
Докл.: Председателят на КС
3. Приемане Устав на НКО
Докл.: Председателят на Комисията по съставянето на Устава
4. Обсъждане и вземане на решение по въпроса за регистрацията на НКО като СДРУЖЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА по смисъла
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ бр.81,
2000г.).
5. Насоки за развитие на НКО и план за 2001 г.
Докл.: Председателят на Комисията по насоките за развитие
6. Утвърждаване на бюджет и членски внос
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Докл.: Председателят на Комисията по бюджета
7. Избор на ръководни органи на НКО
Докл.: Председателят на Комисията по избора
Във връзка с това Ви каним да вземете участие в работата на
Общото събрание.
Вашето присъствие е необходимо, за да се осигури легитимността на събранието.
Регистрацията ще бъде в деня на Общото събрание от 13 ч. във
фоайето пред зала №1 на МДУ.
Разчитаме на Вашата акуратност и Ви очакваме на 13.06.2001 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКО:
(доц. д-р инж. Христо Василев)
На това Отчетно-изборно събрание е избрано новото ръководство за
периода 2001–2004 г. За председател е избран доц. д-р Стойо
Платиканов от Технически университет – Габрово. Неговият мандат е
също успешен, макар че той е от Габрово, а цялото Оперативно бюро на
НКО – от София. През мандата се провеждаха открити работни заседания на УС със светлотехници от всички поколения. Организират се семинари в София, Хасково, Пловдив, Ловеч, Варна и др. и фирмени изяви
на Osram, Филипс, Ситеко, Мегалукс, Денима, Поларис, Тридоник и др.
Съвместно с “Булгарреклама” се организира за първи път през 2003 г.
“Expo Light”. Много успешна е била и ХІІ-та конференция “Осветление
'2004”, на която е участвал президента на МКО Вот ван Бомeл, Холандия
и е изнесъл два доклада. На тази конференция е чествана и 40-годишната от учредяването на Българския НКО. Доклад за тържествения случай е бил изнесен от председателя – доц. Ст. Платиканов.
В дните на конференцията е проведено и Отчетно-изборното събрание, на което е избрано и ново ръководство на НКО за периода 2004–
2007 г., с председател д-р инж. М. Монев. Това ръководство е сложило
началото на нов етап в развитието на НКО, като го регистрира като сдружение с нестопанска цел със същото име.
През месец октомври 2002 г. в хотел Hilton в Истанбул, турския НКО
организира Втората балканска конференция по осветление, на която
присъстват представители от Турция, България, Сърбия и Черна Гора,
Румъния, Холандия, Германия, Япония, Аржентина и Австрия. На конференцията са представени 34 доклада, от които 14 са български. Българската група имаше среща с президента на МКО В. ван Боммел.
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Втора балканска конференция по осветителна техника. Истанбул, 2002 г.

3.5. Ръководства на НКО от 1964 г. до 2007 г.
При учредяването на НКО през 1964 г. със заповед на председателя
на Държавен комитет за наука и технически прогрес (ДКНТП) е назначено и неговото ръководство. От 1 януари 1969 г. НКО е прехвърлен към
НТС и е назначено ново ръководство (нов председател и секретар) и са
направени още някои незначителни промени в тогавашния Управителен
съвет /УС/. Приети са били структурни и др. промени каквито са правени
и по-късно в търсене на по-добра ефективност в работата.
До края на 1989 г. ръководствата на НКО не са избирани на общо събрание, а са канени и избирани, за съответен пост, активно включващите се в просветната и организационна дейност колеги. При незадоволителна работа някои от тях са били подменяни преди изтичане на мандата им. През 1989 г. е проведено първото общо изборно събрание за ръководство на НКО. Избрани са: председател и УС с тригодишен мандат.
За председателите, зам.председателите, секретарите и някои други
активни дейци се дават кратки биографични данни.
Национален комитет по осветление - НКО към (ДКНТП) в периода
1964 до 1969 г.
Председател: доц. Богомил Г. Гъдев от ДКНТП
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Роден е на 18.Х.1923 г. в гр. Габрово. Завършил
е МЕТУ в Габрово през 1942 г. и електроинженерство във ВМЕИ в София през 1949 г. Защитил е дисертация през 1955 г. в Московския транспортен
институт. Хабилитирал се е като доцент в катедра
“Електрически транспорт”
Починал на 6 март 1970 г. в София.
Зам.председатели:
доц. Богомил Гъдев 1. доц. Кирил Й. Богатев

от ВМЕИ-София.
Роден е на 11.V.1914 г. в гр. Чирпан. Завършил е ІІІ-та Софийска мъжка гимназия
през 1933 г. През 1938 г. е завършил електроинженерство във Виенската политехника
където е защитил дисертация през 1940 г.
Починал е на 13 септември 1978 г. в Сливен
след автомобилна катастрофа.

доц. Кирил Богатев

2. инж. Богомил Йорданов от Комитета по машиностроене.
Секретар: Инж. Димитър Ст. Пармаклиев от
ДКНТП.
Роден е на 7.ХІ.1923 г. в с. Татьовци, Еленско.
Завършил е ІІІ-та Софийска мъжка гимназия през
1942 г. и ВМЕИ-София през 1949 г. Починал е на
9 юни 1981 г. в София.
Членове на УС:
1. проф. Разум Е. Андрейчин, от БАН – София
2. ст.н.с.Борис Машкаров, от НИИОТ – София
3. инж. Димитър А. Попов, от НТСЕ – София
инж. Димитър
Пармаклиев
4. инж. Добри Добрев, от ЗОТ “Светлина” –
Ст. Загора
5. физ. Димитър Кираджиев, от ЕЛЗ – Сливен
6. инж. Борис Бракалов, от “Енергопроект” – София
7. инж. Дико Шойков, от Енергийно у-ние – София
8. ст.н.с. Васил Кънев, от БАН – София
9. проф. Атанас Делибашев, от ВИАС – София
10. инж. Пенчо Пенчев, от ЗОТ “Светлина” – Ст. Загора
11. инж. Христо Начев, от ЕЛЗ – Сливен
12. инж. Иван Чучков, от “Софпроект” – София
13. инж. Борис Кусев, от “Главпроект” – София
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Национален комитет по осветление - НКО (към НТС) в периода
1969 до 1971 г.
Председател: Доц. Петко Влъчков от ВМЕИСофия
Роден е на 26.VІІІ.1919 г. в с. Гложене, обл. Монтана.
Завършил е електроинженерство във ВМЕИСофия през 1952 г. През 1953 г. е избран за асистент по дисциплината ”Електрически мрежи и системи” във ВМЕИ-София; през 1962 г. – за доцент, а
през 1969 г. – за професор. От 1969 г. става ръководител катедра “Електрически мрежи и системи”.
Председател е на НКО в продължение на 21 годипроф. Петко
ни. Починал е в София през 1998 г.
Влъчков
Зам.председател: Доц. Кирил Богатев
Секретар: Доц. Николай Ив. Василев от ВМЕИСофия
Роден е на 23.V.1929 г. в София. Завършил е I-ва
Софийска мъжка гимназия през 1948 г., а електроинженерство през 1953 г. в Държавна политехника –
София. От 1959 г. е асистент към катедра “Електрически мрежи и системи”. През 1966 г. става доцент, а
от 1978 г. – професор по “Осветителна техника” към
същата катедра.
проф.д-р Николай
Василев

Касиер: Инж. Руси Златев от Министерство на
строежите – София

Членове на УС:
1. проф. Разум Андрейчин
2. н.с. Тодор Кехлибаров, от БАН
3. инж. Борис Бракалов
4. инж. Борис Кусев
5. инж. Борис Калайджиев, от “Транспроект” – София
6. инж. Пенчо Пенчев
7. инж. Добри Добрев
8. инж. Христо Начев
9. физ. Димитър Кираджиев
10. ст.н.с. Борис Машкаров
11. инж. Георги Загоров, от “Киноцентър” – София
12. инж. Георги Клисаров
13. инж. Никола Люцканов, от ДКНТП
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От 1971 до 1975 г.
Председател: Проф. Петко Влъчков
Зам.председатели:
1. Доц. Кирил Богатев
2. Проф. Разум Андрейчин
Роден е на 9.ІV.1911 г. в гр. Габрово. Завършил е Априловската гимназия в Габрово през 1929 г. и физика в Софийския
университет през 1933 г. Той е направил и защитил
първия докторат по физика в СУ. По-нататък неговата научна и трудова дейност е обширна и многостранна – бил е учител по физика, асистент по астрономия, преподавател и ръководител катедра по физика към техническите ВУЗ-ове в Русе и Габрово и
др. Но все пак голямата му научно-изследователска
любов е осветлението. Не случайно през 1963 г.
прави първия доклад до ДКНТП за учредяване на
проф. д-р Разум
НКО. Починал е през 1996 г. в София.
Андрейчин
Научен секретар: Проф. Николай Василев
Организационен секретар: Инж. Деян Ив. Деянов
от ВМЕИ-София
Роден е на 17.ІV.1925 г. в с. Мирково, обл. Софийска. Завършил е МЕТУ-София през 1944 г. и
Електроинженерство във ВМЕИ-София през 1957 г.
От 1963 год. постъпва като асистент към катедра
“Електрически мрежи и централи”. През 1977 год.
защитава дисертация по осветителна техника.
Членове на УС:
1. инж. Христо Начев
д-р инж. Деян Деянов
2. инж. Росица Калайджиева от ЕЛЗ-Сливен
3. физ. Венета Стефанова от ЗОТ “Светлина”– (Ст. Загора)
Родена е на 07.Х.1936 г. Завършила е гимназия
в Ст. Загора през 1955 г., а през 1960 г. – ФМФ към
СУ. Трудовата си дейност е започнала в ЗОТ “Светлина” – Стара Загора, където е създател и дългогодишен ръководител на лабораторията по светлотехнически измервания. През 1971 г. е защитила докторска дисертация, а през 1976 г. се хабилитира като ст.н.с.по светлотехника. Тя е една от найдългогодишните и дейни членове на УС на НКО.
4. инж. Иван Чучков
5. инж. Крум Смочевски – Софпроект – София
ст.н.с. д-р Венета
6. инж. Тошко Тодоров, от ЦС на БПС – София
Стефанова
7. н.с. Тодор Кехлибаров
8. д-р Иван Попов, от Медицински институт – Пловдив
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9. физ. Денислав Минев
10. ст.н.с. Борис Машкаров
11. доц. Константин Костов, от ВИАС – София
12. инж. Георги Клисаров
В края на 1972 г. е направена корекция на наименованията на работните групи на НКО съобразно направените промени на конгреса на МКО
в Барселона. Извършени са и някои персонални промени. Работните
групи в нашия НКО са станали 14:
1. Дефиниции и речник. Дневно, вечерно и нощно виждане. Източници на ултравиолетово и инфрачервено излъчване. Ръководител: Проф.
Р. Андрейчин
2. Светлотехнически изчисления. Светлотехническо обучение. Ръководител: Доц. К. Богатев
3. Улично осветление. Ръководител: Инж. Б. Бракалов
4. Характеристики на светлотехническите материали. Ръководител:
Инж. Д. Добрев
5. Авиационно осветление. Ръководител: Инж. Б. Калайджиев
6. Фотометрия и колориметрия. Ръководител: физ. Т. Кехлибаров
7. Вътрешно осветление. Ръководител: Инж. Б. Кусев
8. Осветление и околна среда. Ръководител: Инж. Б. Машкаров
9. Източници на видима светлина. Ръководител: Инж. Хр. Начев
10. Светлинна ефективност и заслепяване. Ръководител: Доц. Н. Василев
11. Цветопредаване и светлинно законодателство Ръководител:
Доц. П. Влъчков
12. Осветление на сцени и ателиета. Ръководител: Инж. Г. Загоров,
от Киноцентър “Бояна”
13. Дневно и външно осветление. Ръководител: Р. Златев
14. Осветители. Ръководител: Инж. П. Пенчев
От 1975 до 1979 г.
Председател: Проф. Петко Влъчков
Зам.председатели: 1. Доц. Кирил Богатев
2. Проф. Разум Андрейчин
3. Инж. Христо Начев
Роден е през 1924 г. в гр. Сливен. Завършил е
Сливенската гимназия през 1943 г. и електроинженерство през 1950 г. във ВМЕИ-София. На 21 юли
1950 г. е постъпил на работа в ЕЛЗ-Сливен, като е
започна от настройчик, технолог, сменен ръководител, началник производство, главен технолог,
главен инженер и главен директор. Целият му трудов стаж е преминал там.
инж. Христо Начев
Починал е през 2004 г. в Сливен.
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Научен секретар: Проф. Николай Василев
Организационен секретар: Инж. Деян Деянов
Членове на УС:
1. физ. Тодор Кехлибанов
2. инж. Станчо Недев, от ЗОТ “Светлина” – Ст. Загора
3. ст.н.с. Венета Стефанова
4. инж. Божан Орозов, от ЦС на БПС
5. инж. Иван Чучков
6. инж. Крум Смочевски
7. физ. Ангелина Ташкова, от НИИ по “Стъкло и керамика” – София
8. инж. Росица Калайджиева
9. инж. Христо Василев, от ВМЕИ – София
10. доц. арх. Константин Костов
11. инж. Георги Диканаров, от ВМЕИ – София
От 1979 до 1983 г.
Председател: Проф. П. Влъчков
Зам.председатели:
1. Проф. Р. Андрейчин
2. Инж. Хр. Начев
Научен секретар: Проф. Н. Василев
Организационен секретар: Инж. Д. Деянов
Членове на УС:
1. физ. Т. Кехлибаров
2. инж. Ганчо Ганчев, от ВМГИ – София
3. физ. Ангелина Ташкова
4. инж. Крум Смочевски
5. доц. инж. Г. Диканаров
6. ст.н.с. Венета Стефанова
7. доц. Славчо Славчев, от ВМЕИ – Варна
8. инж. Николай Дерменджиев, от ЗОТ “Светлина”– Ст. Загора
9. проф. арх. К. Костов
10. физ. Веселина Илиева, от ССА – Институт
“Пушкаров” – София
Родена е на 24.ІV.1940 г. в гр. Добрич, където
е получила основното и средното си образование. През 1963 г. е завършила физика в СУ и е
започнала работа в “Пушкаров” – София, където
е преминал целият й трудов живот – научен сътрудник, защита на докторска дисертация през
проф. д-р Веселина
1978 г., ст.н. сътрудник ІІ ст. – 1982 г. и ст.н.с.
Илиева
І ст. – 2002 г.
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От 1975 г. е член на НКО, където е работила всеотдайно за развитие
на светлотехниката близо 30 години. От 1979 г. до 2001 г. непрекъснато
е била член на УС на НКО.
От 1983 до 1987 г.
Председател:
Проф. П. Влъчков
Зам.председател: Проф. Р. Андрейчин
Научен секретар: Проф. Н. Василев
Организационен секретар: Инж. Илия Мирков от ВМЕИ-София (от 1983
до 1985 г), а Инж. Христо Христов от ВМЕИ-София (от 1985 до 1987 г.)
Членове на УС:
1.
доц. Г. Диканаров
2.
физ. Мария Додова, от НМЦ – София
3.
проф. д-р Вельо Гаврийски, от ВИФ – София
4.
физ. Весела Константинова, от НМЦ – София
5.
инж. Г. Ганчев
6.
д-р инж. Д. Деянов
7.
доц. Хр. Василев
8.
ст.н.с. Т. Кехлибаров
9.
инж. Люцкан Капелов, от ЕЛЗ – Сливен
10. ст.н.с. физ. В. Илиева
11. инж. Никола Щерев, от ЗОТ – “Светлина” – Ст. Загора
12. ст.н.с. В. Стефанова
НКО към СУБ на самостоятелна сметка в периода:
От 1987 до 1989 г.
Председател: Проф. П. Влъчков
Зам.председатели: 1. Проф. Р. Андрейчин
2. Проф. Н. Василев
Научен секретар: Доц. Хр. Василев
Организационен секретар: Инж. Саркис Папазян
Членове на УС:
1. доц. Г. Диканаров
2. инж. Л. Капелов
3. проф. Вельо Гаврийски
4. инж. Лилия Аладжем, от “Софпроект” – София
5. инж. Калина Герасимова, от ХЕИ – Варна
6. ст.н.с. В. Илиева
7. физ. В. Константинова
8. инж. Г. Ганчев
9. доц. Стойо Платиканов, от ВМЕИ – Габрово
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От 1989 до 1992 г.
На отчетно-изборното събрание на НКО, проведено през 1989 г., е
било взето решение – изборът на ново ръководство, включително и
председател, да се прави на 3 години вместо на 4, както е ставало дотогава.
Председател:
Проф. д-р Н. Василев
Зам.председател:
Проф. д-р В. Гаврийски
Секретар по международни връзки: Физ. Александър Иванов от
НИИОТ-София
Секретар и по вътрешни въпроси: Доц. Г. Ганчев,
Доц. Хр. Василев
Членове на УС:
1. физ. В. Константинова
2. Красимир Кръстев, от НИМ – София
3. инж. Л. Аладжем
4. доц. Ст. Платиканов
5. инж. Мая Сергиева
6. ст.н.с. Т. Кехлибаров
7. инж. К. Герасимова
8. инж. Л. Капелов
9. ст.н.с. В. Илиева
10. физ. Н. Янева, от ТУ-София
11. инж. З. Начева, от изд. “Техника”
12. инж. Хр. Богданов, от ВЖПИ “Тодор Каблешков” – София
13. ст.н.с. В. Стефанова
14. проф. К. Костов
От 1992 до 1995 г.
Председател: Проф. д-р Н. Василев
Зам.председател: Проф. д-р В. Гаврийски
Секретар по международните въпроси: Физ. Ал. Иванов
Секретар по вътрешните въпроси: Доц. Хр. Василев
Членове на УС:
1. доц. Г. Диканаров
2. Кр. Кръстев
3. доц. Ст. Платиканов
4. доц. Г. Ганчев
5. физ. Т. Кехлибаров
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6. инж. К. Герасимова
7. инж. Л. Капелов
8. ст.н.с. В. Илиева
9. ст.н.с. В. Стефанова
10. инж. Хр. Богданов
11. инж. З. Начева
12. инж. В. Пенков
13. инж. П. Соколов
От 1995 до 1998 г.
Председател: Доц. д-р инж. Христо Н. Василев
Роден е на 10.Х.1945 г. в с. Дебнево, окр. Ловешки, където през 1959 г. завършва основното си
образование. Средното си образование получава
в ТМТ-Габрово през 1964 г. През 1972 г. завършва ВМЕИ в София и през 1973 г. е избран за
асистент към Катедра “Електрически мрежи и
системи”. В продължение на 2 години (1978 –
1980 г.) е на специализация в Германия – Институт по светлотехника към ТУ в Карлсруе. През
1982 г. защитава дисертация, а през 1985 г. се
хабилитира за доцент.
доц. д-р Христо
Василев

Секретар по вътрешната дейност: инж. Красимир
Велинов – от ТУ-София
Секретар по межународната дейност: Физ.
Николина Янева
Родена е на 12.Х.1952 г. в София. Завършила е
Френската езикова гимназия – София през 1971 г.
През 1976 г. е завършила висшето си образование
в СУ – специалност “Физика на твърдото тяло”. От
1987 г. работи в Лабораторията “Осветителна техника” към ТУ. Владее френски, английски, руски и
физ. Николина Янева испански езици.
Членове на УС:
1. доц. Г. Диканаров
2. доц. Ст. Платиканов
3. доц. Г. Ганчев
4. ст.н.с. Т. Кехлибаров
5. ст.н.с. В. Илиева
6. ст.н.с. В. Стефанова
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7. инж. Л. Капелов
8. инж. Ив. Димов, от фирма “Прециза”
9. инж. Зорница Начева
10. инж. Ел. Начева
От 1998 до 2001 г.
Председател: Доц. д-р инж. Хр. Василев
Секретар по вътрешната дейност: инж. Красимир Велинов
Секретар по международната дейност: физ. Николина Янева
Членове на УС:
1. доц. Г. Диканаров
2. доц. Ст. Платиканов
3. доц. Г. Ганчев
4. ст.н.с. В. Илиева
5. инж. Люцкан Капелов
6. ст.н.с. В. Стефанова
7. ст.н.с. Т. Кехлибаров
8. инж. Ив. Димов
9. инж. З. Начева
10. инж. Е. Начева
11. инж. М. Монев
От 1989 до 2001 година отчетно-изборните събрания на НКО са се
провеждали в София като самостоятелни мероприятия и посещенията
са били слаби. За да се пести време и средства на членовете и за да се
осигури по-голяма посещаемост, УС на НКО е взел решение занапред те
да се провеждат в дните на конференциите във Варна.
На 15 юни 2001 г., след закриване на конференцията, е проведено
отчетно-изборно събрание, на което при много добро посещение е
избрано ново ръководство за периода 2001–2004 г.
От 2001 до 2004 г.

доц. д-р Стойо
Платиканов

Председател: Доц. д-р инж. Стойо К. Платиканов
Роден е през 1947 г. в Габрово, където получава основното си образование. През 1966 г. завършва Техникума по механоелектротехника в
Габрово, а през 1971 г. се дипломира като електроинженер във ВМЕИ-София, специалност “Електроснабдяване”. През 1979 г. защитава дисертация на тема в областта на осветителната техника
пред Научния съвет на ВМЕИ-София, а през 1987 г.
е избран за доцент по дисциплината “Осветителна
техника” във ВМЕИ-Габрово.
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Зам.председатели: ст.н.с. д-р Кр. Велинов
инж. Ив. Димов
Секретар: физ. Н. Янева
Членове на УС:
1. доц. д-р Хр. Василев
2. ст.н.с. д-р М. Монев
3. инж. З. Начева
4. доц. д-р Р. Кючуков
5. инж. Кр. Киров
Контролен съвет:
1. д-р инж. Р. Василев, от Шумен
2. доц. д-р Д. Матев
3. инж. В. Пеков
От 2004 г. до 2007 г.
Председател: ст.н.с. д-р инж. Мони Монев
Роден е на 15.XIII.1952 г. в Стара Загора. Завършва средно образование в 21 СПУ “Хр. Ботев” –
София. През 1975 г. завършва ВМЕИ-София, специалност “Електроснабдяване”, а през 1985 г. защитава дисертация по осветителна техника. През
1989 г. се хабилитира като ст.н.с.
Зам. председател: Доц. Стойо Платиканов
Секретар: Физ. Николина Янева
ст.н.с. д-р Мони Монев

Членове на УС:
1. инж.Зорница Начева
2. доц. Ангел Пачаманов, от ТУ-София
3. инж. Николай Бърдарски, от Плевен
4. инж. Красимир Велинов
5. инж. Борислав Прегьов
6. инж. Николай Гочев, от фирма “Телетек“
7. инж. Красимир Киров
8. инж. Пламен Цанков, от ТУ-Габрово
Членове на КС:
1. д-р инж. Румен Василев – председател
2. ст.н.с. физ. Венета Стефанова
3. доц. Димитър Матев, от ТУ-Варна
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3.6. ДЕЙНОСТТА НА НКО В СТРАНАТА
Дейността на НКО за разпространение на знания и информация за
новите постижения в областта на осветителната техника за изминалите
40 години е толкова голяма и разнообразна, че трудно би могла да се
опише особено когато не е водена подробна отчетност, какъвто е случая
е при нас. Затова тук ще бъдат описани само някои по-значими прояви,
за които има данни или спомени за тях. Ще бъдат споменати населени
места, тематики, заглавия на по-интересни доклади и някои по-важни
събития.
Още в първите години от създаването на НКО са започнали и
първите му публични прояви.
Първата е била в София през 1967 г. под името “Национална конференция по улично осветление”. Имало е интересни и полезни за времето си доклади от “Софпроект”, “Главпроект”, ВМЕИ-София, ЗОТ “Светлина” – Стара Загора и други.
Втората конференция е проведена отново в София през 1968 г. под
името “Национална конференция по промишлено осветление”. На нея
са били поканени и специалисти от чужбина. Неочаквано са се отзовали
голям брой докладчици. Тази конференция е поставила началото на нашите много популярни конференции с международно участие, провеждани по традиция през 3 години във Варна (по-подробно описани в гл. 4).
През 1969 г. е започнало изграждането на “секции” на НКО в провинцията. Всъщност “секция” е наречено звеното от 2-3-ма съмишленици,
които активно са подпомагали ОБ при провеждането на мероприятията в
региона им за разпространение на светлотехническа информация и просвета.
Първата такава секция в България е била учредена в Бургас след
провеждане на регионална конференция на тема “Улично и парково
осветление” (повече подробности в глава 3). Там през следващите години са били проведени още две конференции, главно със съдействието
на окръжната проектантска организация и НТС, но с напускането на града от някои деятели на секцията повече мероприятия не са провеждани.
След 1973 г. НКО е започнал ежегодно да провежда по 3-4 регионални конференции или семинари и където е имало условия са учредявани
секции към НКО. До края на 1978 г. са били създадени още десетина
секции в градовете: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Русе, Смолян,
Варна, Добрич, Велико Търново, Габрово, Хасково, Вършец и други.
Най-горещ привърженик и деятел за създаване на секции е бил тогавашният заместник-председател на НКО доц. К. Богатев. След неговата
смърт (септември 1978 г.) темпът в създаването на секциите рязко е намалял, но не е напълно спрял. По-късно са създадени секции в Плевен,
Ловеч, Монтана, Благоевград и др. Особено ентусиазирано са работили
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за каузата на НКО инженерите и физиците от ЕЛЗ-Сливен, ЗОТ-Стара
Загора, преподавателите от ВМЕИ-София и физиците от БАН и някои
други НИИ в София.
В Пловдив през 1974 г. е била създадена секция на НКО, но пловдивските светлотехници още преди това се били вече провели няколко конференции по време и извън панаирните дни. Интересна и актуална за
времето си е била конференцията, организирана през 1972 г. от НТСЕ и
Електроснабдяване – Пловдив на тема “Улично и парково осветление”.
Изнесени са 5 доклади от специалисти на ВМЕИ-София, ЕЛЗ-Сливен,
ЗОТ “Светлина” – Стара Загора и Окръжна проектантска организация –
Пловдив. След 1974 г., в дните на Пловдивския технически панаир, почти ежегодно са били организирани конференции, семинари, обсъждания
или представяния на фирми по инициатива на НКО и НТСЕ – Пловдив.
Активни дейци на НКО в Пловдив са: инж. Трайко Кушев от ТПК “Искра”,
д-р Иван Попов – доцент от Катедра “Физиология” на ПМА, инж. Росица
Сомлева от Окръжната проектантска организация.
Сливен и Стара Загора са били градовете след София и Пловдив, в
които са били провеждани най-много светлотехнически мероприятия с
активното участие на НКО (конференции, семинари, обсъждания, изложби и др.). В тези градове вече са създадени заводите за производство на
електрически лампи в Сливен и за електрически осветителни тела в
Стара Загора. И двата завода са имали БТР и ръководства със сравнително голям брой кадри с висше и средно техническо образование. Още
преди 1970 г. тези заводи са започнали да организират и провеждат
научно-технически конференции и семинари. Техните специалисти са
едни от най-горещите привърженици за учредяването на светлотехническата организация НКО в България. Директорът инж. Хр. Начев, началникът на лабораторията физ. Д. Кираджиев от ЕЛЗ – Сливен и директорът инж. П. Пенчев и главният конструктор д-р инж. Д. Добрев на ЗОТ –
Стара Загора са едни от активните членове на първия УС на НКО. В
следващите УС многократно са избирани и активно са работили и други
представители на тези заводи – инж. Р. Калайджиева и физ. В. Стефанова.
Специалисти от същите заводи са изнасяли доклади или са участници в
обсъждането им на всички национални конференции – с или без международно участие, а също така са участвали в регионални конференции
или семинари. Най-често това са били: инж. Т. Тотев, инж. В. Кирилов,
инж. Д. Николов, физ. Евг. Иванова, физ. М. Додова от ЕЛЗ и инж. Н.
Щерев, инж. Ат. Мундров, физ. Д. Лалов, физ. А. Тонкова, инж. С.
Петкова, инж. В. Пеков от ЗОТ.
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Национална конференция по осветителна техника, Сливен, 1979 г.

В тези два града са проведени много светлотехнически мероприятия,
от които най-значими са:
1. Разширен научен съвет за обсъждане и приемане на темите, разработени и завършени в БТР на ЗОТ – Стара Загора през 1969 г. Той е
бил проведен по идея на НКО и организиран от тогавашния директор на
завода инж. П. Пенчев. В съвета са участвали по съответните теми специалисти от цялата страна (учебни и научно-изследователски институти). Това е било, може би, много полезно, но повече неповторено мероприятие!
2. Конференция на тема “Осветлението като фактор за повишаване на производителността на труда” е проведена в Стара Загора през
1971 г. Тя е двудневна и на нея са изнесени и дискутирани 9 доклада.
3. Конференция на тема “Развитие и перспективи за натриеви лампи с високо налягане” е проведена в Сливен през 1985 г. Тя е еднодневна – с 5 доклада.
4. Семинар на тема “Жилищно и местно осветление с луминесцентни лампи" е еднодневен, проведен в Сливен през 1987 г. Изнесени
са 7 доклада.
5. Семинар на тема “Качество, ефективност и контрол на светлотехническите изделия” е двудневен, проведен през 1989 г. на “Сините
камъни” в гр. Сливен. На него са изнесени 7 доклада.
6. Семинар на тема “Състояние и тенденции за развитие на производството на източниците за светлина”, проведен през 1995 г. в
Сливен, е еднодневен. На него са изнесени 4 доклада.
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7. Семинар на тема “Нови технологии, материали, конструкции и
нормативна база в осветлението” е двудневен и е проведен в Сливен
през 1996 г. На него са изнесени 7 доклада.
8. Семинар на тема “Електронни ПРА” е еднодневен, проведен е
през 1997 г. в Стара Загора. На него са изнесени 5 доклада.
За големия брой и високото ниво, на което са преминали конференциите и семинарите в Сливен след 1987 г., основната заслуга е на
инж. Люцкан Капелов, ръководител на секцията в Сливен и член на УС
на НКО от 1983 г. до 2001 г., а в Ст. Загора – на Н. Щерев и С. Петкова.
Русе е бил един от градовете, в които НКО е имал активна секция. В
нея са участвали преподавателят по осветителна техника от Русенския
университет “Ангел Кънчев” – доц. д-р инж. Р. Кючуков, инж. Здравко
Станчев и други деятели от НТСЕ. Те са основните инициатори на мероприятията в Русе, но са участвали или са подпомагали провеждането и
на други конференции в страната. В Русе са били проведени не по-малко от 5 конференции или семинари до 2005 г. Освен това организаторите им от Русе винаги са предлагали добра организация и интересни доклади. Предложили са и нова форма за увеличаване на информацията
на участниците в две конференции и са съдействали за установяване на
контакти на НКО със сродни институции от съседни страни (в случая –
Румъния). Последната конференция в Русе се е провела на 3 май 2001 г.
на тема “Съвременни тенденции в естественото осветление”, на която са изнесени 6 доклада при препълнена зала. Организирана е и еднодневна екскурзия с автобус до Букурещ.

На посещение в Технически университет-Букурещ, 1998 г.
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Посещение в център на Philips – Букурещ, 1998 г.

В Габрово, Варна, Хасково и Вършец са проведени по 3, а в някои и
повече, конференции или семинари.
В Габрово на 18 декември 1981 г., по инициатива на секретаря на ОР
на НТСЕ Пейо Пеев, е организирана национална конференция, посветена на “90 години от светването на първата електрическа лампа в
България”, на която изнасят доклади проф. д-р Н. Василев, проф. д-р Р.
Андрейчин, доц. д-р Ст. Платиканов и др.

Проф. Р. Андрейчин изнася доклад на конференцията “90 години от
светването на първата електрическа лампа с ток от водна сила”,
Габрово, 1981 г.
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Участници в конференцията “90 години от светването на първата
електрическа лампа с ток от водна сила”, Габрово, 1981 г.

Следващите конференции са организирани предимно от катедра
“Електроснабдяване и електрообзавеждане” към Технически университет – Габрово, от доц. Стойо Платиканов преподавател по “Осветителна
техника”. През 1991 г. в Технически университет-Габрово се провежда
научно-техническа конференция “Измервания в светотехниката” и посещение в новата университетска светотехническа лаборатория. На ежегодните научни сесии в ТУ-Габрово се представят през последните 20
години, доклади по тематика от осветителната техника.

Конференция “Измервания в светотехниката”. Посещение в лаборатория
“Осветителна техника” в Техническия университет, Габрово, 1991 г.
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Във Варна също са проведени регионални конференции. Едната е
била по инициатива на ХЕИ-Варна, с организатор инж. К. Герасимова.
Другите са организирани от преподавателите във ВМЕИ-Варна – проф.
д-р инж. Д. Димитров, доц. д-р инж. Р. Киров, доц. д-р инж.Матев, д-р
инж. З. Цанева и инж. Божидаров от окръжната проектантска организация.
В Хасково НКО е провел 3 светлотехнически семинара по инициатива
на д-р инж. Цезар Карафеизов, а във Вършец – на инж. Цветкова.
Някои от темите на конференциите и семинарите в тези градове са
били:
1. “Преработка на излезлите от употреба лампи”
2. “Тенденции в спортното осветление”
3. “Измерване на естественото и изкуственото осветление”
4. “Радиоуправление на уличното осветление в населените места”
5. “Тенденции в развитието на ПРА при разрядните лампи”
Провеждани са по 1-2 конференции или семинари още в Плевен,
Шумен, Добрич, Силистра, Кубрат, Ловеч, Търговище, Кюстендил, Горна
Оряховица, Смолян, Пазарджик, Казанлък, Враца, Благоевград. За провеждането на тези мероприятия в тези градове заслугата е била главно
на секциите или на местни членове на НКО. Например: В Плевен инициатори и основни организатори са били инженерите Николай и Людмила
Бърдарски; в Ловеч – инж. Нина В. Христова; в Монтана – инж. Дамян
Тодоров, в Благоевград – проф. Метев.
При провеждане на конференцията в Благоевград НКО е използвал
примерът на Русе и е организирал еднодневна екскурзия с автобус до
Скопие с 33 човека. Там група от 15 души е направила посещение на
“Електротехническия факултет” към Скопския университет “Св. св. Кирил
и Методиий”. Групата е била посрещната много сърдечно от доц. д-р
инж. Р. Талески и преподавателя по “Осветителна техника” проф. д-р
инж. Др. Райчин и е поканена от продекана на факултета на колегиална
среща. Повече информация за тази среща ще се получи от приложения
по-долу протокол, изпратен след това от Скопие до НКО в София.
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Посещение в Скопие, 1998 г.

Посещение в Скопие, 1998 г.
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УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИj”
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Карпош ІІ б.б., Пошт. Фах 574
91000 Скопjе, Р. Македониjа
Телефон: Централа 36 35 66
Деканат 36 30 36
Декан
36 22 24
Телефакс 36 42 62
Броj
03-781/1
Датум 10.04.1998 година
ПРОТОКОЛ
за средбата со гостите од Националниот комитет за осветление на Република Бугарjа и претставниците од Електротехничкиот
факултет во Скопjе, одржана на 03.04.1998 година в Скопjе.
На средбата присуствуваа:
 Проф. д-р Тодор Кехлибаров, Национален комитет за осветление, Софиjа
 Доц. д-р Д. Деjанов, Технички универзитет, Софиjа
 Доц. д-р Стоjо Платиканов, Технички универзитет, Габрово
 Асс. инж. Пламен Цанков, Технички универзитет, Габрово
 Инж. Елена Начева, “Елиос”, Софиjа
 Д-р инж. Божана Ханжиева - Флориан, “Олис”, Софиjа
 Пламен Станоев, “Олис”, Софиjа
 Инж. Керанка Николова, “Велвас”, Русе
 Инж. Jорданка Василева, “Велвас”, Русе
 Росица Дончева, “РОС”, Софиjа
 Стефан Дончев, “РОС”, Софиjа
 Инж. Албена Иванова, “Електростарт”, АД, Вршец
 Ванчо Иванов, “Електростарт”, АД, Вршец
 Инж. Иван Димов, “Прециса”, Софиjа
 Мони Монев, “Лумина”, Софиjа
 Проф. д-р Льупчо Коцарев, Електротехнички факултет Скопиjе
 Проф. д-р Драгослав Раjичик, Електротехнички факултет
Скопиjе
 Доц. д-р Рубин Талески, Електротехнички факултет Скопиjе
 Доц. д-р Кирил Коцев, Електротехнички факултет Скопиjе
На средбата гостите од Бугариjа беа запознати со организациjа
на образовниот и научноистражувачкиот процес на Електротехничкиот факултет во Скопjе. Беа разменети искуства на полето од
образованието на сродните дисциплини на техничките универзитети
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во Бугариjа и Македаниjа. На средбата исто така се разговараше за
можностите за соработка помегу стручньаците од двете земjи,
особено на полето на осветителната техника. Беше постигната
согласност за соработка и учество на стручньаци од Македониjа на
првата балканска конференциjа за осветление Balkan Light што треба
да се одржи во Варна во 1999 година. На краjот од посетата, гостите
посетиjа и разгледаа некои од лабораториите на Електротехничкиот факултет во Скопjе.
Скопjе,
03.04.1998 година Продекан за наука и мегународна соработка,
Проф. д-р Льупчо Коцарев
Най-много по брой, най-разнообразни и с най-много участници са били мероприятията и обществените прояви на НКО в София. За изминалите 40 години те са били повече от 100 – научни и информационни конференции и семинари, изложби на светлотехнически изделия, проекти и
литература, експертни обсъждания, национални и регионални съвещания по организационни и други въпроси, фирмени представяния и други.
За да се видят голямото разнообразие на темите и дълбочинното навлизане в проблемите, ще бъдат извадени от плана на НКО за 1989–1991 г.
семинарите, проведени в София:
1. “Светлинна защита на растенията”
Отговорници: Р. Андрейчин и В. Илиева
2. “Влияние на пулсациите върху видимостта”
Отговорници: Т. Кехлибаров и В. Гаврийски
3. “Влияние на УВЛ върху човешкия организъм”
Отговорници: Хр. Василев и Р. Андрейчин
4. “Измерване на дневната светлина”
Отговорници: Н. Янева, Б. Флориан
5. Семинар – информация за международната конференция в
Берлин
Отговорници: Д. Деянов и Р. Андрейчин
6. Семинар – информация за изложението в Хановер
Отговорник: Хр. Василев
7. “Естествени и изкуствени източници на лъчение за
фотосинтеза
Отговорник: В. Илиева
8. “Проблеми при работа с черно-бели и цветни екрани”
Отговорници: З. Иванов, К. Кръстев
9. “Маркетинг на светлотехнически изделия”
Отговорници: Г. Ганчев и Л. Капелов
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10. “Осветление на ресторанти и бутици”
Отговорници: Е. Начева, Л. Аладжем
11. “Необходимост от актуализиране на ценовия правилник за
проектиране на осветителните уредби”
Отговорници: Л. Аладжем, Кр. Смочевски
През периода 2001-2004 г. се проведоха следните научно-технически
семинари:
1. “Светлина и архитектура”
Отговорници: Н. Янева, Т. Кехлибаров
2. “Декоративно и рекламно осветление”
Отговорник: Н. Василев
3. “Енергийно-ефективно улично осветление”
Отговорници: С. Платиканов, Ц. Карафеизов
4. “Осветление на офиси”
5. “Иновации в светлотехническата промишленост”
Отговорник: Н. Василев, С. Платиканов
6. “Съвременна пускорегулираща апаратура”
Отговорници: З. Иванов, М. Монев
7. “Нови светлинни източници”
Отговорници: Е. Георгиев, С. Платиканов
8. “Техникоикономически аспекти при проектиране на осветителни
уредби”
Отговорник: Х. Василев
Най-често мероприятията в София са провеждани в Дома на техниката на ул. “Раковска” 108, но са използвани и други сгради, а именно:
“Енергопроект”, Японският хотел и Младежкият дом в Лозенец, ВИАС на
бул. “Хр. Смирненски”, Изложбената сграда на бул. “Цариградско шосе”,
хотел “Родина”до Руския паметник, Дом на архитектите на ул. “Кракра”
11 и др. Друга особеност на мероприятията в София е, че много от тях
са били провеждани съвместно или от името и на други съорганизатори,
имащи отношение към проблемите на осветлението и осветителната
техника. НКО винаги е приемал всяко съучастие с желание, затова в
програмите често са изброявани по 3-4 и повече съорганизатори (НТС,
СУБ, ППЗ, ЦС на ПС, НИИ, заводи и други). През изминалите 40 години
в София винаги е имало изключително ентусиазирани дейци за проявите на БНКО.
Освен споменатите в другите глави на книгата по различни поводи,
трябва да се отдаде заслуженото и на онези, които години наред безшумно работиха за каузата на БНКО. Между тях бяха: инж. Мария
Лазаровска-Дейкова, от дирекция “Архитектура”, физ. Цв. Цветков от
БДЖ, инж. З. Иванов от ВМЕИ-София, инж. Г. Георгиев от Промпроект,
физ. Д. Минев и др.
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Макар, че в тази глава е направено кратко изложение на част от проведените мероприятия, става ясно, че НКО е провел голяма дейност за
разпространение на светлотехническите знания в България – с богата и
разнообразна тематика, интересни и задълбочени доклади и многобройни и различни по характер мероприятия. Всичко това е помогнало за издигане на световно ниво на светлотехническите знания и култура на
българските светлотехници.
Тук своя дял имат и изградените в НКО структури и организация, а
също и дейните сътрудници от цялата страна. Всяка година ОБ на НКО
е разработвало план за дейността си и за ежемесечните си засадения.
По-долу са показани един годишен план за работа и извадка от един
шестмесечен план за заседанията на ОБ на НКО. През 1997 година ОБ е
провеждало по две заседания в месец, тъй като са предстояли много
важни мероприятия.
ПЛАН
за дейността на НКО през 1981 година
І. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Организационно укрепване на НКО.
2. Съдействие за по-нататъшно развитие на светлотехниката в НРБ и
в частност на производството на светлотехнически изделия, проектиране и експлоатация на осветителни уредби и научни изследвания.
ІІ. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Подготовка и издаване на брошура “Новости в областта на осветителната техника”.
Отг.: А. Ташкова и В. Стефанова
Срок: 30 май
2. Провеждане на съвещание за обсъждане на мероприятия за икономия на електрически материали в производството на светлотехнически
изделия и изграждане на осветителни уредби.
Отг.: Курдов, Д. Кираджиев, Г. Диканаров
Срок: 30 април
3. Провеждане на V-та национална конференция с международно
участие на тема “Рационално използване на електрическата енергия за
осветление” – 8-10.Х.1981 г., Варна.
Отг. П. Влъчков, Н. Василев, Г. Ганчев
4. Подготовка и участие на ръководители на работни групи в работата по техническите комитети в чужбина.
Отг.: П. Влъчков
Срок: постоянен
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5. Провеждане на светлотехническа конференция в Русе.
Отг.: Р. Кючуков, М. Додова
6. Участие в разработването на производствените планове на ДСК
“Светлина” в гр. Сливен и на ЗОТ “Светлина” в гр. Стара Загора.
Отг.: Хр. Начев
7. Организиране на обсъждане на качеството на проектите на осветителните уредби и начина на хоноруване на проектната дейност.
Отг.: К. Смочевски
Срок: 30 ноември
8. Семинари на ТС: 1, 5, 4.4, 3.4., 4.5
Отг.: М. Дейкова
Срок: 30 май
9. Обсъждане на нормите за осветление.
Отг.: П. Влъчков
Срок: 30 юни
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1. Актуализиране на картотеката на специалистите по светлотехника
в НРБ.
Отг.: Т. Кехлибаров
Срок: постоянен
2. Подготовка и провеждане на ІІ-ри пленум на НКО за 1981 г.
Отг.: Г. Ганчев
Срок: 30 юни
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКО (п):
(Проф. П. Влъчков)

ПЛАН
за заседанията на ОБ на НКО за първото полугодие на 1997 г.
8.01.1997 г. (сряда)
Дневен ред
1. Обсъждане на годишното отчетно събрание за 1996 г. и на плана
за заседания на бюрото за 1997 г.
Докладва: Секретарят
2. Подготовка на семинара по битово осветление в Стара Загора.
Докладва: Сашка Петкова
3. Информация за хода на инициативата за Балканска конференция.
Докладва: Председателят
4. Обсъждане проблемите за бюлетина.
Докладва: З. Начева
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5. Докладване на програмата за семинара “Електрически инсталационни изделия” в София.
Докладва: М. Монев
6. Разни.
22.01.1997 г. (сряда)
Дневен ред:
1. Проверка на изпълнението на възложени задачи – прочитане на
протокола.
2. Информация за подготовката на семинара в София
Докладва: М. Монев
3. Докладване на програмата на семинара за битово осветление.
Докладва: Сашка Петкова
4. Информация и обсъждане на организационни въпроси – членство,
членски внос, привличане на активисти.
Докладва: Секретарят
5. Разни
12.02.1997 г. (сряда)
Дневен ред:
1. Прочитане на протокола от 22.01.
2. Обсъждане на впечатленията от семинара в Стара Загора.
Докладва: С.Петкова
3. Информация за хода на подготовката на семинара в София.
Докладва: М.Монев
4. Обсъждане на въпросите за списанието.
Докладва: З. Начева
5. Разни
21.05. 1997 г. (сряда)
Дневен ред:
1. Прочитане на протокола от 07.05.
2. Обсъждане на проведените мероприятия в Пловдив.
Докладва: З. Начева
3. Обсъждане на организационни въпроси
Докладва: Председателят
04.06.1997 г. (сряда)
Дневен ред:
1. Прочитане на протокола от 21.05.
2. Обсъждане участието на НКО в Енергиен форум.
Докладва: Ц.Цанев
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3. Обсъждане на семинара по софтуер
Докладва: Кр. Велинов
4. Отчитане на изпълнението на плана на НКО за първото полугодие.
Докладва: Председателят
5. Приемане на корекции в плана за дейността на НКО за второто
полугодие.
Докладва: Секретарят
6. Разни.
Заседанията започват в 17.30 ч. в кабинет 300 в ТУ – София, (на
паметника В. Левски).
От краткото изложение в тази глава и от описаните мероприятия в
другите глави се вижда, че в изминалите 40 години НКО е направил
твърде много за издигане и поддържане на световно ниво на светлотехническите знания на нашите специалисти. С голям авторитет и известност в света са проведените наши конференции с международно участие във Варна. Това задължава бъдещите ръководители и деятели на
НКО, преподавателите по осветителна техника в учебните заведения и
светлотехническата интелигенция на България да продължат активно да
работят в това направление с ентусиазма и темпа на своите предци преди 2004 година.
Пожелавам им успех! Затова са нужни много воля и труд. Българинът
е показал, че ги има!
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4. МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ
Българският национален комитет по осветление (БНКО) няма особено
голямо участие в мероприятията на МКО, освен отбелязаните в гл.3 т.е.
участие с делегати в четири от техните конгреси и участие на наши специалисти в разработката на 3-4 теми от съответни ТК. Имало е сравнително добро участие, с или без доклади на наши специалисти на много
светлотехнически конференции в Европа и много малко в страни от други континенти.
Една забележителна проява са били проведените до сега от БНКО 15
конференции с международно участие по осветление – една в София и
останалите във Варна, на които докладчици са били специалисти от почти всички континенти.
Редовно БНКО е участвал и в срещите на “председателите и секретарите на НКО” от бившите социалистически страни.
4.1. Национални конференции с международно
участие по осветителна техника
Изнасяните и дискутирани доклади на конференции, семинари и други са били, и сега са, едни от най-бързите и чести начини за разпространение и популяризиране на достоверни новости и знания във всички
науки. Затова едно от първите мероприятия, след организационното
стабилизиране на НКО, е провеждането през юни 1967 г. на “Национална конференция по уличното осветление”. След нея – “по промишленото осветление”, а по-късно – “по фотометрия и колориметрия”. Такъв е
бил планът на НКО, докато е на подчинение към ДКНТП.
От 1 януари 1968 г. НКО е преминал на подчинение към НТСЕ, който
става съорганизатор на “Конференцията по промишлено осветление”.
Била е приета идеята тя да стане и с международно участие, което е
внесло някои промени в плановете за реда и за начина на провеждане
на други мероприятия, каквито са случаите с “Втората конференция по
промишлено осветление” и тази по “фотометрия и колориметрия”.
4.1.1. Първа национална конференция с международно участие
по осветление – София, 1968 г.
Тя е била проведена от 6 до 8 юни 1968 г., под името “Национална
конференция по промишлено осветление”. С нея се е сложило началото
на конференциите в България по осветление с международно участие,
които вече са 15. Първата е проведена в София, а всички останали във
Варна.
“Националната конференция по промишлено осветление” се е провела в зала 3 на Дома на техниката, ул. “Раковска” №108. Придружаващата я изложба на електрически лампи, осветителни тела и други изделия
е била подредена в съседна на нея зала.
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Организационният комитет /ОК/, който е подготвил и провел тази конференция, е имал следния състав:
Председател: доц. инж. П. Влъчков
Секретар: доц. д-р инж. К. Богатев
Членове: 1. проф. д-р физ. Р. Андрейчин
2. доц. инж. Н. Василев
3. инж. Б. Бракалов
4. инж. Д. А. Попов
5. инж. Б. Кусев
6. инж. Л. Люцканов
Въпреки, че по-голямата част от хората, влезли тогава в ОК, не са
имали достатъчен опит в организирането на конференции от този род и
не са имали лични международни контакти, те са успели да привлекат
докладчици, някои от които с голяма известност сред европейските
научни среди, занимаващи се със светлотехническите средства. Имало
е 10 чуждестранни доклада от 7 страни, а именно:
1. ГДР(Германска демократична република) – 2, с един автор –
Е. Риман от Политетехниката в Берлин и Р. Беер от Ламповия завод “Нарва” в Берлин.
2. Румъния – 2, с двама автори – С. Евтимие, В. Никулеско и
И. Паладе, Л. Стойка.
3. Чехословакия – 2, с един автор – М. Холубка и Й. Полан.
4. Полша – 1, с един автор – Т.Олешински.
5. Унгария – 1, с един автор – В. Сцираки.
6. СССР – 1, с един автор – Шайкевич, (ИОТ в Ленинград).
7. Швейцария – 1, с един автор – В. Рименшнайдер от Завод
за ОТ.
Със съдействието и помощта на НТС чуждестранните доклади са били преведени на
български език /с изключение на написаните
на руски език/, като всеки е бил отпечатан в
отделна книжка /брошура/, чиято корица е
имала вида, показан по-долу. От нея се вижда, че съорганизатор на конференцията е бил
НТСЕ и благодарение на неговия организаторски опит, тя е преминала много добре.
На конференцията са регистрирани 265
български участници и 18 чуждестранни (съдокладчици и придружаващи). На конференцията са изнесени общо 24 пленарни доклади, от които 10 чуждестранни и 14 български.
Голяма част от докладите са предизвикали
много въпроси и дискусии. Трябва да се отбележи, че между чуждестранните участници е имало специалисти със
световна известност, като Е. Риман, Т. Олешински, Шейкевич и др.
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Изложбата също е предизвикала голям интерес. На нея са били
представени светлотехнически изделия от 4 български фирми: ЕЛЗ –
Сливен, ЗОТ “Светлина” – Стара Загора, ТПК “А. Романов” – София и
фирма “Рименшнайдер” от Швейцария. Собственикът на фирмата
инж. Рименшнайдер е подарил експонатите си от изложбата на лабораторията по осветителна техника на ВМЕИ-София. Между тях са две луминисцентни лампи за 220 V, 200 W, с дължина 2,2 м. Те са намерили
приложение в практиката, но са музейна ценност, защото са етап в търсенето и развитието на разрядните лампи. Инж. Рименшнайдер е продължил да участва в следващи наши конференции, но само като докладчик и приятел на България.
След закриването на конференцията чуждестранните участници са
били поканени от Организационен комитет (ОК) на среща (на кафе). На
тази среща са били споделени впечатления от конференцията, направени са били препоръки и пожелания за бъдещи срещи в България. В изказването си проф. Е. Риман е направил предложение, което е било
подкрепено от проф. Т. Олешински и от други изказали се, следващата
конференция по промишлено осветление да се проведе във Варна. Това, според него, би привлякло повече докладчици от чужбина и би създало условия за добри и делови контакти между светлотехниците от
Изтока и Запада. Накрая на срещата председателят на НКО доц. П.
Влъчков е благодарил за препоръките, а предложението на проф. Роман
е оценил като интересно и перспективно. Той е казал, че тази възмож-

Втора национална конференция с международно участие по осветление.
Варна, 1972 г.
Отляво надясно: доц. К. Богатев, проф. Р. Андрейчин, доц. Н. Василев, инж.
Д. Деянов, физ. Т. Кехлибаров, проф. М. Банах (Полша), проф. М.
Епанешников (СССР), инж. Ст. Недев и др.

63

ност ще се обсъди в УС на НКО и е изразил надежда, че срещата на докладчиците на Втората конференция по промишлено осветление с ОК
ще бъде във Варна.
Така накратко може да се каже как е преминала първата у нас конференция с международно участие по осветление. Трябва да се отбележи,
че за доброто провеждане на конференцията освен членовете на ОК голям принос са имали и електроспециалистите и физиците, работещи в
областта на осветителната техника в различни ведомства – проектантски организации, научни институти, учебни заведения и др.
4.1.2. Втора национална конференция с международно участие
по осветление – Варна 1972 г.
Големият интерес у нас към Националната конференция по промишлено осветление през 1968 г. и дадените препоръки и предложения от
чуждестранните докладчици са предизвикали някои промени в първоначалните идеи и планове на НКО за начините, реда и мястото за провеждането им в бъдеще. След продължителни обсъждания и проучвания е
било решено следващата конференция да се проведе на 12, 13 и 14
юни 1972 г. в МДУ “Фр. Ж. Кюри” във Варна, под името “Втора национална конференция по промишлено осветление”. Изпращането на поканите
за участие с доклади или без доклади е трябвало да започне от края на
1970 г. Било е решено официалните езици на конференцията да бъдат
български, руски и немски език, като на сесиите се осъществи синхронен
(симултанен) превод.
Трудно е сега да се проумее – защо толкова отдалеч е започвала
подготовката? Тогава всички покани и цялата кореспонденция са били
изпращани и получавани само по пощата, за което е било необходимо
много време.
Организационният комитет, който е реализирал тази конференция, е
бил с основен състав от първата (1968 г.), но подсилен с по-млади и
ентусиазирани кадри. Повече сведения за личния състав, структурите и
за приноса на членовете на ОК за тази и следващите конференции с
международно участие ще се дадат по-нататък. Тук ще бъде отделено
повече място на мероприятията при провеждането на самата конференция, на изнесените доклади и изводите за подобряване на работата и
ползата за участниците в следващата конференция.
По-ранното и по-доброто разгласяване на конференцията, а може би
и притегателната сила на морето, са допринесли броят на докладчиците
да нарасне на 38 (от тях 22 са от чужбина). Броят на регистрираните
участници е бил изненадващо голям – над 500, от които 47 чужденци (от
Германия – 16, Унгария – 12, Чехословакия – 6, Югославия – 1, Полша –
5, СССР – 5, Румъния – 3, Холандия – 1).
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Проф. М. Епанешников изнася доклад на Втората национална конференция
с международно участие по осветление. Варна, 1972 г.

Конференцията е била придружена от изложба на светлотехнически
изделия в помещения около пленарната зала. На пленарно заседание
са обявени наградените от конкурса за най-добри проекти за осветителни уредби, разработени и реализирани през 1969, 1970 и 1971 г. и изложени от представените и наградените проекти.
Организирана е и екскурзия за желаещите чуждестранни гости по
българското Черноморие (Балчик, Несебър, Слънчев бряг и др.).
Между докладчиците и активните участници в дискусиите са били отново професорите Е. Риман и Т. Олешински. Докладчик е известният
проф. Ю. Крохман от Западен Берлин, който е участвал във всички наши следващи конференции до края на живота си.
Прекалено големият брой на участници от България в тази конференция е означавало не само присъствие на много специалисти от
България, но и това, че ведомствата и заводите са оценили ползата от
това мероприятие и не са пожалили средства за командировката на много свои специалисти, за да повишат знанията и светлотехническата култура на своите сътрудници.
Конкурсът за най-добри проекти за ОУ е имал за цел да стимулира
изготвянето на по-качествени и ефективни проекти. Но някои условия в
него са били причина за слабо участие. Едно от тях е било изискването –
проектът да е реализиран. Това изискване е затруднило извънредно
много и комисията за оценката и класирането на представените проекти.
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Председател на комисията е инж. Георги Клисаров и членове: инженерите Крум Смочевски и Д. Деянов. Те са предложили конкурсът за найдобри проекти да продължи и при следващата конференция, но да отпадне условието: проектът да е реализиран.
На тази наша конференция за първи път е изнесъл доклад преподавателят, а сега професор от ТУ-Дрезден, Мартин Екерт, който след това
е докладчик непрекъснато на 10 наши конференции с международно
участие, т.е. до 2001 г.
За да имат читателите представа за някои от изискванията към докладите, по-долу е показана част от поканата, включваща условията за
участие в конференцията.

Забележка: Може би ще представлява интерес, ако се съобщи, че
обявените в поканата цени на леглата в хотелите са били: стая с 2
легла в хотел І кат. – 2.50 лв., а стая с 2 легла в хотел ІІ кат. – 2.10 лв.
На срещата на ОК с чуждестранните участници в конференцията е
била направена препоръка тематиката за докладите да бъде разширена
и да обхваща всички области на осветлението, включително и облъчването. Всички полезни препоръки са довеждани до знание и обсъждани в
общите събрания на НКО, а след това са вземани съответни решения за
подобряване на работата, авторитета и за повишаване на интереса към
конференцията с международно участие.
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Вестник “Техническо дело” в бр. 27 от 1972 г., в рубриката си “Научнотехнически конференции и симпозиуми”, е отпечатал отзив за нея под
следното заглавие:
“По въпросите на промишленото осветление”
Неотдавна в Дома на учените “Фр. Ж. Кюри” в курорта “Дружба”,
край Варна се състоя Втората национална конференция по проблемите на промишленото осветление, организирана от ЦР на НТС по
енергетика, електроника и съобщения и Националния комитет по
осветление. В продължение на 3 дни наши и чуждестранни специалисти разискваха по въпросите на изкуственото и естественото осветление в промишлените предприятия и свързаните с него проблеми –
проектиране, изграждане, експлоатация, отражение върху производителността на труда, технологията и физиологията на човека и други. От чуждестранните доклади особен интерес предизвикаха докладите на проф. Епанешников, доц. Матвеев и д-р инж. Сидорова от
СССР, д-р Фишер от Холандия, инж. Бушендорф от ГДР, инж. Фарачо
от УНР и други. В тях пролича, че въпросът за осветлението не се
ограничава само в рамките на нивото на осветеност, а особено значение имат и много други фактори, като заслепяването, дискомфорта, равномерността и други.
От българските доклади с интерес беше посрещнат докладът на
доц. Василев за автоматизация на проектирането на осветителните уредби, на доц. арх. Костов, инж. Дейкова и други. Организирано бе
и едно заседание само с български специалисти за обсъждане на някои
практически въпроси, свързани с производството на светлинните източници и осветителните тела и проектирането и експлоатацията
на осветителните уредби у нас. С особена загриженост бе констатирано, че производството на светлинни източници и осветителни
тела у нас изостава по отношение на качеството. Накрая бяха обявени резултатите от конкурса за най-добри проекти на осветителни
уредби за периода 1966–1971 г. Награди получиха проекти, изработени от проектанти на “Промпроект”, “Софпроект”, “Машелектропроект” и “Главпроект”.
Много по-подробни сведения и отзиви за тази конференция са дадени в статията “Втора национална конференция по промишлено осветление” в бр. 11, 1972 г. на списание “Енергетика”. В нея се отбелязва, че
общият брой на участниците (българи и чужденци) е бил 588 и са били изнесени 38 пленарни доклада, от които 22 от чуждестранни специалисти. Дадени са и някои от заглавията на докладите от по-известни автори – проф. М. Епанешников: “Установяване и доказване на
адекватните нива на осветеност в работните помещения”; д-р Д.
Фишер: “Ефективност и основни направления в развитието на осветителните тела за промишлено осветление”; д-р В. Хрошитцки:
“Проблеми и съответствие на цветовете в интериора на промишлените предприятия” и други. Цитирани са имената и на други доклад67

чици – утвърденият вече специалист проф. В. В. Трембеч и по-малко
известните тогава Л. Каливода, К. Шобра и И. Росенкранц (ЧССР); М.
Банах и В. Голих (ПНР); д-р Клос, Ф. Серик и Р. Шнор (ГДР). Съобщава
се още, че докладите са отпечатани в два тома и са на разположение
на специалистите в библиотеките на ТУ, НТС и Народната библиотека.
В тази статия е изказано мнението, че много полезно за бъдещата
работа на НКО е установяването на непосредствени контакти и връзки с
деятели на НКО и специалисти по светлотехника от различни страни.
Призовават се още нашите специалисти и деятели в НКО да започнат
още сега подготовката за третата национална конференция, която ще се
проведе през 1975 г., за да може тя да премине на още по-високо научно-техническо ниво.
4.1.3. Национална конференция с международно участие по
фотометрия и колориметрия – Варна, 1973 г.
Тази национална конференция с международно участие е проведена
от 27 до 30 юни 1973 г. в Конгресния център на хотел “Интернационал” в
курорта “Златни пясъци” край Варна под името “Първа национална конференция по фотометрия и колориметрия”. За провеждане на конференция по фотометрия и колориметрия са заговорили още през 1967 г. двамата ентусиазирани светлотехници физици – проф. Р. Андрейчин и
н.с. Т. Кехлибаров. Преминаването на НКО към НТСЕ и особено след
проведената през 1968 г. конференция по промишлено осветление и
дискусиите и отзвуците от нея са отложили за по-късно нейното провеждане. Планирано е тя да се проведе след Втората конференция по промишлено осветление с международно участие през 1973 г. като е решено да се проведе в курорт “Златни пясъци”, край Варна – в залите на хотел “Интернационал”.
Активната подготовка на конференцията е започната от проф.
Андрейчин и Т. Кехлибаров и като ръководители на работни групи по
“Светлинни величини и измерването им” и “Фотометрия и колориметрия”
към НКО и МКО. Те са с амбицията да се проведе една много добра конференция. Очертало се е присъствие на значителен брой чуждестранни
известни докладчици. Предвид многото доклади, за да се увеличи пленарното време, в програмата е предвидено, в предишния ден преди конференцията – 25 юни, да се проведе семинар само за българските
участници, на който са изнесени 11 доклади. Това е било и една “репетиция” за онова, което е предстояло.
Конференцията е открита на 27 юни 1973 г. в 8.30 ч. от председателя
на ОК проф. Влъчков и е продължила до 30 юни събота. Организирана е
и половиндневна екскурзия за чуждестранните гости и коктейл за всички
участници. На конференцията са били регистрирани повече от 450
участници, от които над 100 чужденци. Изнесени са общо 54 пленарни
доклади – 20 от България и 34 от чужбина. От Германия е имало 12 до68

клади, от СССР – 5, от САЩ – 3, от Унгария – 3, от Япония – 3, от Дания –
2, от Англия – 2, от Канада – 1 и от Аржентина – 1. В отделна книжка
(32 стр.) са били отпечатани 49 резюмета на представени доклади.
Всички са били преведени на български. По време на конференцията е
бил осъществен симултанен превод на 4 езика – български, немски, руски и английски. Между докладчиците от чужбина е имало световноизвестни преподаватели и учени в областта на светлотехниката от ВУЗ,
научноизследователски институти, активни деятели в МКО – Г. Вишецки,
Р. Лозано, Ю. Крохман, М. Соколов, Х. Терстиге, Е. Стийб, В. Карташевска
и др. Някои от тях са чести или постоянни докладчици в следващите наши конференции.
На срещата на ОК с желаещи чуждестранни и български участници в
конференцията са изказани впечатления и са направени полезни препоръки – конференциите да бъдат с по-широка тематика; да се провеждат
ритмично през определени периоди от време и така нататък. Като слабост би могло да се посочи негативният финансов резултат, т.е. разходите са надхвърлили приходите, което се е отразило до известна степен
негативно при финансирането на подготовката на Третата национална
конференция по осветителна техника.
4.1.4. Национална конференция с международно участие по
осветителна техника – Варна, 1975 г.
На годишното отчетно събрание на НКО през м. декември 1973 г. е
било взето решение следващата конференция с международно участие
да се проведе през 1975 г., а следващите да се провеждат през всеки 3
години в МДУ във Варна, като тематиката да обхваща всички области на
осветителната техника. Събранието е възложило на ОБ в разширено заседание да избере ОК и по-нататък в делови порядък да се решават
всички въпроси, свързани с конференцията. Първите решения са:
1. Следващата конференция да се нарече “Трета национална
конференция с международно участие по осветителна техника”
и да се проведе от 10 до 14 юни 1975 г. в МДУ “Ф. Ж. Кюри”,
край Варна.
2. Да се приемат теоретични и практически издържани и интересни доклади от всички области на осветителната техника.
3. Да продължи традицията – конференцията да се придружава с
изложба на светлотехнически изделия.
4. Да се пристъпи бързо към отпечатване и разпращане на поканите за участие с доклади.
5. Да продължи провеждането на конкурс за най-добри проекти на
ОУ, като отпадне изискването те да бъдат реализирани.
6. Да се изработи значка на НКО, която да се раздаде на участниците на Третата конференция.
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7. В ОК да има двама секретари:
– по научната част
– по организационната част.
За секретар по научната част е избран доц. К. Богатев, а за секретар
по организационната – доц. Н. Василев.
За тази конференция спонсор и съорганизатор е станал и ЦС на БПС.
Амбицията на НКО е използвайки опита от проведените досега 3 конференции с международно участие, през 1975 г. да се проведе една образцова конференция и с нея да се сложи началото на поредица конференции, провеждани на всеки 3 години в МДУ, край Варна, като се внимава
за “финансовия резултат”.
За тази национална конференция е била произведена значка с емблемата на НКО, която е била давана при регистрацията на всеки участник. Емблемата е била отпечатана на корицата на програмата за конференцията.

Стара и нова емблема на НКО в България

В продължение на повече от 1 година упорита работа ОК е успял да
осигури над 80 доклади, включително и от много известни автори не само от Европа. За официални езици на конференцията са определени
български, немски, руски и английски. Осигурен е бил симултанен превод.
Изложбата на светлотехнически изделия от български, европейски и
американски фирми е организирана от Агенция “Булгарреклама” по поръчение на Българска търговска камера, като ОК активно е съдействал.
Направена е една впечатляваща изложба във фоайетата и на открито
пред входовете на МДУ. Проведен е конкурс за най-добри проекти на
осветителни уредби в периода 1971–1974 година. Предвидено е оценките да се направят по условията, посочени в обявата, която е публикувана в пресата.
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Трета национална конференция с международно участие по осветителна
техника. Варна, 1975 г. Откриване на конференцията от проф. П. Влъчков
Отляво надясно: проф. П. Влъчков, доц. Н. Василев, инж. Х. Розенберг
(Щвейцария), проф. Сигети (Унгария), проф. В. Адриан (ГФР), инж. Кхек
(Чехословакия), д-р А. Тарант (Англия), к.т.н. Т. Сидорова (СССР),
представител от БПС, зам. кмет Варна, проф. Т. Олешински (Полша),
инж. Дерибере (Франция), проф. Риман (ГДР), представител от Румъния,
доц. К. Богатев, проф. Ю. Крохман (Западен Берлин), проф. Р. Андрейчин

Трета национална конференция с международно участие по осветителна
техника. Варна, 1975 г.
Отляво надясно: П. Алексиев, …..., А. В. де Грааф (Холандия),
Фани и Николай Василеви, Хр. Василев, Ст. Платиканов
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В периода на подготовката на конференцията, по предложение на
Института по охрана на труда към ЦС на БПС, е решено в предният ден,
преди откриването на конференцията, да се проведе семинар по осветителна техника само за български участници. Подбрани са 7 доклада с
по-практическа насоченост, които са изнесени и дискутирани от около
150 участници. Семинарът е открит на 9 юни и е ръководен от инж. Т.
Тодоров – ст.н.с. към Института по охрана на труда към БПС.
На 10 юни, от 8,15 ч. в голямата зала на МДУ, конференцията е открита с встъпителен доклад от проф. П. Влъчков – председател на ОК.
След него са последвали докладите на проф. М. Гуторов, проф. Т.
Олешински, проф. Ю. Крохман и т.н. На тази конференция са изнесени
89 пленарни доклада (постерни не е имало) в зала 1 и зала 5. От тях 49
са от чуждестранни автори, от 9 страни, а именно: от Германия (ГДР и
ГФР) – 20; от СССР – 9; от Унгария – 5; от Чехословакия – 4; от Англия,
Полша и Франция по 2; от Белгия, Румъния, Швейцария, Югославия и
Холандия по 1. Много от чуждестранните докладчици са световно известни учени в областта на осветителната техника – проф. Олешински
от Варшава, проф. М. Гуторов и проф. В. Трембач от Москва, проф.
Адриан от Карлсруе, проф. Ю.Крохман от Западен Берлин, проф. Е.
Риман от Източен Берлин и други утвърдени или изгряващи учени. Българските доклади са били 40, по-голямата част от тях са изнесли докладите си в малката зала поради липса на пленарно време в голямата зала. Така те са били изслушвани само от български участници. Всички доклади са преведени на български и отпечатани в два тома с общо 940
страници.
По брой на докладите, по третираните в тях проблеми и по брой на
участници (българи и чужденци) Третата национална конференция е била най-голямата светлотехническа конференция, организирана у нас.
Финансовият резултат от конференцията също е бил много добър. За
участие в конференцията е имало регистрирани 535 участници, 75 от
които са били чужденци.
Преди закриването на конференцията са били обявени наградените
за проекти:
1. Първа награда не е била дадена.
2. Втора награда и сумата от 400 лв. е спечелил проектът за осветление на надлез “Надежда”, разработен от колектив с ръководител
инж. Кр. Смочевски.
3. Дадена е трета награда от 300 лв. и една поощрителна от 200 лв.
След закриването на конференцията е била проведена традиционната среща на ОК с желаещите участници за споделяне на впечатления и
даване на препоръки. Повечето от участниците са се изказали похвално,
а други са направили препоръки, като например – да се удължи времето
за дискусии по докладите; екскурзиите да не се организират след закриване на конференцията; хотелите за участниците да бъдат в района на
курорта “Дружба”.
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Организационният комитет от своя страна също е отчел някои от посочените слабости, дължащи се в повечето случаи на неполучени навреме заявки или подценяване на решения по наглед второстепенни въпроси, но с неприятни негативни последици. Като цяло обаче би могло
да се каже, че Третата национална конференция е преминала много успешно. Повечето доклади и дискусии са на високо научно и техническо
ниво и участниците са проявили изключителен интерес и активност в работните заседания.
Тази оценка се потвърждава и от отзивите, които са публикувани в
някои списания от ГДР и Франция, както и от специалното писмо на НКО
на ГФР до нашия НКО, който е бил поздравен за много добрата конференция. В отзивите е било изказано мнение, че това е най-авторитетната конференция по осветление в източноевропейските страни.
4.1.5. Национална конференция с международно участие по
осветителна техника – Варна, 1978 г.
Тази конференция е била проведена под името Четвърта национална
конференция с международно участие по осветителна техника, 11–13
май 1978 г. В нейния ОК са били включени освен тези, които са провели
конференцията през 1975 г., и някои млади дейци – бъдещата достойна
смяна: Г. Ганчев, Здр. Александрова, Хр. Василев, Ст. Платиканов,
М. Монев и др. Броят на членовете на ОК е нараснал на 18 души.
Докладите, включени в програмата на Четвъртата национална конференция по осветителна техника, са били 80 бр. Предвидено е всички доклади да се изнасят на пленарни заседания, като се използва голямата
зала със симултанен превод. 55 от докладите са чуждестранни, от 9
страни: Германия – 18; СССР – 12; Чехословакия, Унгария и Полша по 6;
Холандия, САЩ и Румъния по 2 и Франция – 1. Българските доклади са
25.
При откриването на конференцията са били изнесени два встъпителни доклади. Първият “Актуални въпроси на осветителната техника” от
председателя на НКО на България – проф. Влъчков, а вторият “Енергийна ефективност на осветлението” от председателя на МКО – д-р С. Гът.
Като представител на НКО на САЩ д-р Гът е изнесъл и доклад на тема
“Дискомфорт”. На конференцията са изнесли доклади още редица световноизвестни светлотехници като: д-р Шанда и инж. Г. Дебрицени от
Унгария; проф. М. Банах и д-р Я. Мазур от Полша; проф. Я. Брожек от
Чехословакия; д-р А. Де Грааф, д-р Ф. Бургхаут, д-р Д. Фишер, проф. Я.
де Бур(вицепрезидент на МКО) от Холандия и др. Това е била една
представителна конференция, с много наситена програма и в трите дни
на пленарните сесии, провеждани от 8 – 13 ч. и от 15 –19 ч.
Екскурзиите по обявените маршрути: Варна – Несебър – Созопол и
Варна – Калиакра – Балчик са били реализирани в неделя, което не е
най-доброто решение.
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Четвърта национална конференция с международно участие по
осветителна техника. Варна, 1978 г.
Отляво надясно: доц. Н. Василев, проф. А. Абрамян (СССР), инж. Ил.
Минчев (НТС), проф. Я. дe Бур (Холандия, вицепрезидент на МКО), доц. К.
Богатев и др.

Четвърта национална конференция с международно участие по
осветителна техника. Варна, 1978 г.
Отляво надясно: проф. Шанда (Унгария), к.т.н. Т. Сидорова (СССР),
проф. А. Абрамян (СССР), проф. Ю. Крохман (Западен Берлин), проф. А.
Роземан (ГФР), Линднер (ГФР), Грамбоу (ГДР), К. Смочевски, Р. Топалова

74

Четвърта национална конференция с международно участие по
осветителна техника. Варна, 1978 г.
Ст.н.с. Венета Стефанова и проф. Ю. Крохман

Организационният комитет е преценил, че е трудно и уморително за
участниците в рамките на три дни да бъдат изнесени и дискутирани 80
доклада. Това е дало повод да се помисли за извършване на някои промени в програмите на бъдещите конференции, но без да се ограничава
броят на докладите или да се увеличават прекалено дните за провеждане.
В конкурса за “най-добри проекти по осветителни уредби” са били
обявени и раздадени 3 първи награди по 300 лева, 3 втори – по 200 лв. и
2 поощрителни – по 100 лв. Проектите са оценявани в три групи – обществени и промишлени сгради и открити площи. Представени са били
общо 16 проекти. Явно интересът към конкурсът не е бил голям, може
би заради малките награди или неувереността в качествата на проектите. Конкурсът е провеждан още в 2 следващи конференции и след Шестата е прекратен.
Поради отказът на “Булгарреклама” да продължи организацията на
изложбата към Четвъртата конференция, то тя е била организирана от
ОК. Тя не е била в същите мащаби, както през 1975 г., но е станала една
добра изложба от нови изделия на 6-7 български фирми и 2-3 чуждестранни. Така че традицията с придружаваща изложба е била запазена.
Встъпителните доклади на Четвъртата конференция са дали знак, че
ефективното електрическо осветление може да има значителен дял за
облекчаване на започналата енергийната криза в света. Това е било посланието към тези, които ще подготвят следващата конференция по осветление, че би трябвало да се стимулират докладите – пряко или косвено, водещи към по-малък разход на електроенергия.
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4.1.6. Национална конференция с международно участие по
осветителна техника – Варна, 1981 г.
Тази конференция е била проведена от 8-10 октомври 1981 г. под
името Пета национална конференция с международно участие на тема
“Рационално използване на електрическата енергия за осветление”.
Това не е ограничавало приемането на доклади за нея от всички направления в осветителната техника. По този начин ОК на Петата конференция е приел посланието, отправено му от Четвъртата конференция, да
съдейства за облекчаване на енергийната криза чрез “ефективно осветление”.
Известно недоумение всред колегията е предизвикало изместването
на конференцията по време – от пролетта за есента. Причината е била,
че за пролетта на 1981 г. е била насрочена конференцията по осветление “Лукс – Европа”, което е предполагало да отклони наши потенциални чуждестранни участници.
Новост в Петата конференция е било въвеждането на постерно представяне на част от докладите. За първи път е била проведена “кръгла
маса”, т.е. обсъждане на актуална тема, която интересува определена
група участници. Тогава предложената тема е “Луминесцентното осветление в бита” и дискусията по нея се е провела в голямата зала под
председателството на инж. Г. Клисаров и секретар – инж. Л. Аладжем.
Интересът е бил голям. Имало е над 100 участника, от които много чуждестранни гости и това е наложило да се прави симултанен превод на
изказванията. Гостът от Япония – К. Обара, е информирал, че 80% от
осветлението в бита при тях е луминесцентно. Така е било сложено началото на заседанията – “кръгла маса”, които са станали традиционни за
тези конференции. На някои от тях са провеждани по 2 или 3 такива
кръгли маси.
На Петата конференция е имало представени 61 доклада, като на
пленарни заседания са били изнесени 25 доклада, а на постер – 36.
Чуждестранните доклади са били 31 от 11 страни: от Германия – 11; от
СССР и Чехословакия по 5; от Англия и Полша по 2 и по 1 от Дания,
Канада, Румъния, Финландия, Холандия и Япония. От България докладите са 30. На тази конференция за първи път е присъствал докладчик
от Финландия, а от Япония за втори път. Професор Ю. Крохман от
1972г. е бил редовен докладчик. Докладчици са били и други известни
светлотехници като: проф. Я. Де Бур от Холандия, проф. К. Паари от
Англия, д-р Х. Ранге, д-р М. Екерт от Германия, инж. Г. Шахпарумянц от
СССР и други.
Провела се е и традиционната среща на ОК с чуждестранните гости.
При подготовката на конференцията са започнали да се чувстват известни материални финансови затруднения. Затова не са били преведени и отпечатани целите доклади, а само резюметата им. Проф. Влъчков
вече не е бил председател на НТСЕ и това е давало вече известно отражение, но изход е намерен, като са привличани съорганизатори, които
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са подпомагали с известни суми. За тази конференция такива са били:
ДКНТП, БПС, Министерство на енергетиката и Министерство на строежите.
4.1.7. Национална конференция с международно участие по
осветителна техника – Варна, 1984 г.
Поради някои затруднения от финансов характер между ОК и НТС за
подготовката на Шестата национална конференция по осветление, то
НКО е потърсил други възможности за нейното провеждане в традиционния срок от три години. Изход е намерен чрез установяване на сътрудничество със СУБ. Той е станал главен съорганизатор на конференцията. В подготовката особено активно се е включила секция “Техническа”, като нейният председател Ст. Попов е поел задачата всички материали, подготвени от ОК, да бъдат отпечатани в базата на СУБ. Да спонсорират конференцията са се отзовали: ДКНТП, ЦС на БПС, Министерство на машиностроенето и електрониката, Министерство на материалните и енергийни ресурси, ГУП, ВМЕИ – София. Като организатори
на конференцията в програмата са посочени СНРБ и НКО.
Конференцията е оповестена като: Шеста национална конференция с
международно участие на тема “Рационално използване на електроенергията за осветление”, а накратко е било изписано – “Осветление `84”.
Тя е проведена от 4 до 6 октомври 1984 г. в МДУ край Варна.
Изнесени са общо 77 доклада, от които 45 на пленарни заседания и
32 на постери. На пленарните доклади е имало симултанен превод на 4
езика – български, немски, руски и английски. От Германия е имало 10
доклада, от СССР – 9, от Румъния – 3, от Швейцария, Унгария, Холандия
и Чехословакия по 2, а от Полша и Югославия по 1. Или общо – 32 чуждестранни доклада и 45 от България.
И на тази конференция е имало докладчици от чужбина със световна
известност, като: проф. Х. Грегер, д-р Блазер, проф. В. Литвинов, проф.
В. Трембач и други. На тази конференция е спазена традицията за изложба на светлотехнически изделия и за среща на ОК с чуждестранните
участници.
По време на конференцията е отбелязан 20-годишният юбилей на
българския НКО, като веднага след откриването й проф. Андрейчин е
изнесъл специален доклад. В него е отбелязано как е учреден, кои са
били учредителите и какви заслуги има НКО за развитието на светлотехническите знания и култура в България. Споменато е и за 71-годишнината от създаването на МКО и за нейния принос за развитието на светлотехниката в света.
Екскурзията за чуждестранните гости на тази конференция е била по
маршрута: Варна – Балчик – Каварна – Русалка.
Независимо от трудностите, конференцията е преминала успешно.
Броят и качеството на докладите са били близки до тези на предишната
конференция и е завършила с добър финансов резултат.
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4.1.8. Национална конференция с международно участие по
осветителна техника – Варна, 1987 г.
Тази конференция е подготвена и проведена след някои съществени
промени, настъпили в статута на НКО и преминаването му на пълна финансова самостоятелност, без да бъде “юридическа личност”. НКО е станал колективен член на секция “Технически науки” при СУБ, към чието
счетоводство е открита негова самостоятелна сметка. НТСЕ му останал
партньор в провеждането на техническите мероприятия и връзките му с
МКО чрез неговия “Международен отдел”.

Седма национална конференция с международно участие по осветителна
техника. Варна, 1987 г.
Отляво надясно: проф. Н. Василев, д-р Дж. Джуел (САЩ), проф. Д. Димитров,
д-р Д. Деянов
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Седма национална конференция с международно участие по осветителна
техника. Варна, 1987 г.

Тези конференции с международно участие са били главни източници на финансови средства за НКО.
На конференцията през 1987 г. е дадено името Седма Национална
конференция с международно участие “Осветление `87”. Тя е проведена
от 8 до 11 октомври 1987 г. в Международния дом на учените във Варна.
Гост на конференцията е бил председателят на МКО – професор в политехниката в гр. Карлсруе (ГФР) Х. Бодман, който е прочел приветствие
към участниците.
Главни спонсори на конференцията са били: ЦС на БПС, ВМЕИ –
София, ВМГИ – София, Стопанският комбинат “Светлина” – Сливен,
ЗОТ “Светлина” – Стара Загора и други по-малки фирми.
На конференцията са представени и изнесени общо 163 доклада, от
които 82 от България и 81 от чужбина (от 15 страни). 49 доклада са изнесени на пленарни сесии и 114 – на постерни сесии. Най-много доклади е
имало от СССР – 26, от Германия – 21, от Полша – 9, от Унгария – 7, от
Чехословакия – 6, от Швейцария и Югославия по 2 и от Дания, Египет,
Испания, Румъния, САЩ, Финландия, Франция и Швеция по 1.
Официалните езици на конференцията са – български, руски, немски
и английски.
Имало е обсъждания – “кръгла маса” по 6 теми: “Приложение на ЕИМ
в светотехниката”, “Облъчване с ултравиолетови лъчи”, “Съвременни
тенденции в конструирането и производството на осветителните тела”,
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“Влияние на пулсациите на светлинния поток върху физиологията и психологията на човека”, “Управление на светлинния поток на натриевите
лампи с високо налягане” и “Осветление на къси тунели”. Прави впечатление, че почти всички теми, заложени за обсъждане тогава, са актуални все още и сега.
Всички други мероприятия от миналите конференции са били проведени и сега – изложба, среща с гостите, коктейл и екскурзии. На срещата
на ОК с гостите много от тях, взели думата, са споделили, че това е била една добра конференция – с много интересни и актуални доклади и
дискутирани теми.
Участници в конференцията са били над 400 души, от които над 100
чужденци. Това е била последната от 8-те национални конференции с
международно участие по осветление, на които проф. Влъчков е председател на организационния им комитет.
4.1.9. Национална конференция с международно участие по
осветителна техника – Варна, 1990 г.
Подготовката на Осмата национална конференция с международно
участие – “Осветление `90” е започнала с нов председател на ОК. В края
на 1989 г. се е състояло отчетно-изборно събрание на НКО, на което за
негов председател е избран проф. Николай Василев. Съгласно съществуващата традиция, той е трябвало да бъде и председател на ОК на
“конференциите с международно участие”, провеждани в годините на
неговия мандат като председател на НКО.
Подготовката на Осмата национална конференция с международно
участие “Осветление `90” е проведена от ОК – с председател проф. Н.
Василев. В екипа на ОК е имало членове още от организаторите на
Първата, Втората, Третата и Четвъртата конференция, но повечето вече
са от второто и третото поколение. Това са Хр. Василев, М. Монев,
Ст. Платиканов, В. Илиева, Г. Ганчев и др.
В програмата на конференцията “Осветление `90” е отбелязано, че
тя се реализирана със съдействието на: Комитета по труда и цените;
Фирма “Светлина” – Сливен; ЗОТ “Светлина” – Стара Загора; Завод за
дросели – Вършец; Фирма “Камъшит” – Силистра; ВМЕИ и ВМГИ –
София; ВМЕИ – Варна и ВТУ “А. Кънчев” – Русе. Решено е тя да се проведе от 3 до 6 октомври 1990 г. в МДУ край Варна. Изпратени са много
покани за участие и са получени рекорден брой заявки за изнасяне на
доклади – 186, по които е съставена програмата за провеждане на конференцията (60 пленарни и 126 постерни). На самата конференция са
изнесени – 58 пленарни доклади и 76 постерни. Българските доклади са
общо 28: 5 пленарни и 23 постерни. Чуждестранните са общо 106: 53
пленарни и 53 постерни (от 16 страни). Най-много са докладите от СССР –
57 (15 пленарни и 42 постерни) и от Германия – 23 (14 пленарни и 9
постерни). Докладите от останалите страни са: от Полша – 6, от Унгария
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5, от Холандия, Дания и Швейцария по 2 и от Австрия, Австралия,
Гърция, Италия, Румъния, САЩ, Франция, Швеция и Югославия – по 1.
На тази наша конференция, за втори път в рамките на 4-годишния си
мандат, е присъствал проф. Х. Бодман – председател на МКО. Това е
един добър атестат за качественото ниво на нашите конференции.

Осма национална конференция с международно участие по осветителна
техника. Варна, 1990 г.

Традиционната изложба на светлотехнически изделия този път е придружена и с изложба на светлотехническа литература (наша и чуждестранна), предлагана в нашите книжарници по това време.
Темите, обсъждани на “кръгла маса”, както на “Осветление `87”, също
са били шест (по две на 3 дни), а именно:
3 октомври 1990 г.:
 “Автоматизация на проектирането”
 “Методи за нормиране на изкуственото осветление”
4 октомври 1990 г.:
 “Екологични проблеми на изкуственото осветление”
 “Проблеми при нормирането на смесеното осветление (изкуствено и естествено)”
5 октомври 1990 г.:
 “Оптично лъчение в селското стопанство”
 “Проблеми на надеждността и трайността на разредните лампи”
Както се вижда, обхванати са всички актуални за времето си проблеми. И на тази конференция доклади са изнесли видни светлотехници –
някои за първи път, като Бастие от Франция, И. Вермюлен от Холандия,
А. Щокмар и М. Екерт от Германия, д-р Дипчински от Полша, Гл.
Свейтцер от Швеция, както и други, които многократно са били докладчици при нас.
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4.1.10. Национална конференция с международно участие по
осветителна техника – Варна, 1993 г.
През м. декември 1992 г. е било проведено отчетно-изборно събрание на НКО, на което за председател е бил преизбран проф. Н. Василев,
а с това той става и председател на ОК на конференцията “Осветление`93”. Тя е обявена като Девета международна конференция за енергийно ефективно и екологично осветление или накратко – “Осветление
`93”. Определено е конференцията да се проведе от 21 до 23 септември1993 г. в МДУ край Варна. Като организатори на конференцията са посочени СУБ, НТСЕ и НКО и като спонсори: Комитет по енергетика; Главна дирекция за наука, изследване и развитие при ЕО; Комисия на ЕО –
Главна дирекция за енергетика, програма “Терми”; ЕООД – Италмодалуче; ЕООД – Кабелметалелектро, Германия; ЕООД “Светлина” – Стара
Загора; ЕААД “Светлина” – Сливен; ЕООД “Елукс” – София; ДФ “Електростарт” – Вършец; ЕООД “Светлина”, Крумов – София.

Девета национална конференция с международно участие по осветителна
техника. Варна, 1993 г.

Научен секретар на ОК е доц. Г. Ганчев, а организационен секретар –
доц. Хр. Василев. В програмата са включени общо 89 доклади, от които
42 са представени в пленарна зала, а 47 на постерни табла. Изнесените
63 доклада са от български автори, а 26 – от чуждестранни автори, от 11
страни: от Германия – 9, Русия – 7, Чехия – 2 и от Австрия, Гърция,
Румъния, САЩ, Унгария, Франция, Швеция и Япония по 1. Прави впечатление голямата активност на българските светлотехници, които са из82

несли два пъти повече доклади от тези на чужденците – 63. На конференцията преди 3 години (през 1990 г.) съотношението е било 3:1 – в полза на чуждестранните докладчици.
Новост за тази конференция е провеждането на колегиална среща,
вечерта преди откриването, за опознаване и контакти.
Дискусии на “кръгла маса” има по 3 теми:
 “Екологични проблеми на осветлението”– с водещ инж. К.
Герасимова
 “Норми и стандарти по изкуствено и естествено осветление” – с
водещ проф. Н. Василев
 “Европейски норми за акредитиране на лаборатории за държавни изследвания” – с водещ ст.н.с. В. Стефанова
4.1.11. Национална конференция с международно участие по
осветителна техника – Варна, 1996 г.
Тя е наречена Десета национална конференция с международно
участие “Осветление `96” на тема “Енергийно-ефективно, екологично и
ергономично осветление”. Конференцията е проведена от 9 до 11 октомври 1996 г. в МДУ край Варна. В програмата е посочено, че тя е организирана от НТСЕ, НКО, Министерство по околната среда, НЕК – АД,
ТУ-София. Като спонсори са посочени 14 ведомства и фирми: Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда, НЕК, фирмите – “Филипс”, “Денима”, Елукс”, “Светлина – К”, “Лумина” и “Прециза” от
София, “Светлина” от Сливен, “Светлина” от Стара Загора, “Електростарт” от Вършец и ТУ от София.
Председател на Организационния комитет на конференцията е доц.
Хр. Василев (избран за председател на НКО на отчетно-изборното събрание през 1995 г.) Неин организационен секретар е физ. Н. Янева, а
научен секретар – ст.н.с. д-р В. Илиева. В ОК е имало и 11 членове. Организационният комитет е решил да отбележи, че това е 10-та юбилейна
национална конференция с международно участие. Това е станало, като
в бр. 7 на “Бюлетин на НКО” от 1996 г. на първа страница е отпечатана
статия със заглавие “Десетата юбилейна конференция – “Осветление
`96”. Този бюлетин е приложен към материалите на конференцията, раздавани на участниците при регистрирането им. За този юбилей е отбелязал и председателят на ОК – доц. Хр. Василев, в своето слово при откриването на конференцията. Участниците в тази конференция са поздравени от кмета на Варна – Хр. Кирчев. Приветствия са поднесени от
Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда, СУБ и
ФНТС.
На конференцията са били регистрирани над 350 участници, от които
над 100 от чужбина. Представени са 147 доклада – 66 пленарни и 81
постерни. 49 доклада са от наши специалисти, а 98 – от чужденци, от 6
страни. Русия е изненадала ОК с 89 доклада. От Германия е имало 4, от
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Турция – 2 и от Македония, Румъния и Япония – по 1. Турция за първи
път е участвала на наша международна конференция с 2 доклада на
преподаватели от ТУ в Истанбул. Македония също е участвала с 1 доклад на преподавател от ТУ в Скопие.
На срещата на ОК на конференцията с докладчиците е била споделена тревогата от слабото участие в нея на страни от Европа, които традиционно са имали много силно присъствие. Тогава е била споделена
идеята за провеждане на “Балканска конференция по осветление”. Разменени са мнения за такава конференция между български, турски, румънски и македонски участници. Съгласувани били няколко предложения, с които е трябвало да се започне организацията. Всички са съгласни, че такава конференция ще бъде полезна. Понеже българският НКО е
бил в пълен състав, той е предложил първата Балканска конференция
по осветление да бъде организира от него в МДУ край Варна. Турските
колеги (били са 6) са декларирали, че те активно ще подпомогнат нейната подготовка и че те ще поемат организацията на втората в Истанбул.
Румънските колеги (били са 2) са обещали да съдействат третата Балканска конференция да се проведе в Букурещ. Договорено е първоначално конференциите да се провеждат през 3 години. Като най-вероятна
година за Първата балканска конференция по осветление е приета 1999 г.
Българският НКО е обещал, че в скоро време ще направи достояние на
всички балкански страни своите предложения за точната дата, организация и други неща, отнасящи се до провеждането на бъдещата балканска
конференция.
В заключение би могло да се каже, че Десетата национална конференция по осветление е приключила с добър финансов резултат, който е
дал възможност за провеждане на повече мероприятия. За да се даде
път за организацията на Първата балканска конференция по осветление, БНКО е отложил провеждането на традиционната Единадесета национална конференция с международно участие за 2001 г.
4.1.12. Първа балканска конференция по осветителна техника –
Варна, 1999 г.
Поетият от нашия НКО ангажимент за организиране на Първа балканска конференция по осветление през 1999 г. е наложил още през
есента на 1997 г. да се състави ОК, който да обмисля и ръководи подготовката. Той е имал състав от 10 членове, с председател доц. Хр. Василев
и е бил наречен Български организационен комитет.
За съдействие и помощ при набиране на докладчици, разгласяване и
съгласуване на работната програма на предстоящата конференция е
предложено и съгласувано съставянето на Балкански организационен
комитет и на Международен организационен комитет.
Балканският ОК е имал следния състав:
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1. От България – доц. Хр Василев, доц. Г. Ганчев и доц. Г.
Диканаров.
2. От Турция – доц. С. Онайджил
3. От Румъния – проф. К. Бианчи
4. От Гърция – проф. Ф. Топалис
5. От Македония – д-р Р. Талески
6. От Югославия – инж. Л. Божич
Международният комитет е имал следния състав:
Председател – проф. Х. Бодман
Членове:
1. От България – проф. Н. Василев
2. От Унгария – проф. И. Шанда
3. От Холандия – В. ван Бомел
4. От Русия – проф. Ю. Айзенберг
5. От Осрам – д-р А. Уокер
6. От Германия – проф. Д. Гал
7. От Япония – проф. М. Оки
8. От САЩ – д-р Дж. Джуел
Конференцията е проведена от 5 до 8 октомври в МДУ, край Варна.
На 5 октомври от 18–20,30 ч. – Среща на БНКО с Балканския ОК и с
участниците в конференцията.
На 6 октомври в зала 1:
От 9,30 ч. – Откриване и пленарни доклади
От 12,20 ч. – Представяне на фирми и откриване на изложбата
От 14,30 ч. – Пленарни доклади
От 18,30 ч. – “Кръгла маса” на тема: “Светлотехническо проектиране
на прага на ХХІ век – водещ: д-р Джуел
На 7 октомври в зала 1 са изнасяни през целия ден пленарни доклади
и представени постерни доклади, а в зала 5 – само постерни доклади.
На 8 октомври в зала 1 са изнасяни и дискутирани до обяд (13.00 ч.)
само пленарни доклади. Конференцията е закрита и домакинството на
следващата Втора балканска конференция е предадено на НКО на
Турция.
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Първа балканска конференция по осветителна техника. Варна, 1999 г.

Първа балканска конференция по осветителна техника. Варна, 1999 г.
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Първа балканска конференция по осветителна техника. Варна, 1999 г.
Проф. Н. Василев награждава д-р Мартин Екерт от Германия

Първа балканска конференция по осветителна техника. Варна, 1999 г.
Проф. Н. Василев и проф. Х. Льовберг (Швеция) президент на МКО
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На конференцията са изнесени общо 78 доклади – 45 пленарни и 33
постерни. Доклади е имало от 20 страни, а именно: от България – 33, от
Румъния – 6, Турция – 5, от Югославия – 5, от Русия – 4, от Словакия и
Япония по 3, от Германия, Полша, Холандия и Швейцария по 2 и от
Австрия, Аржентина, Гърция, Италия, Канада, Македония, Франция,
Украйна, Унгария, Швейцария и Швеция по 1.
На конференцията е изнесъл доклад председателят (по това време)
на МКО – Ханс Алан Льовберг от Швеция. Доклади са изнесли още много световно известни светлотехници като В. ван Бомел, К. Бианчи,
В. Беруто, М. Оки, М. Екерт, П. Ранчич и много други.
Успехът на конференцията е бил безспорен. В самия край на конференцията, инж. Ф. Шкембов, изразявайки желанието на младите светлотехници от съседните ни страни, е предложил на 15 и 16 юни, 2000 г. да
се проведе, пак във Варна, Балканска младежка конференция по осветление. Залата спонтанно и с ръкопляскания е подкрепила желанието на
младите участници. Разбира се, идеята за тази конференция е била
одобрена от БНКО.
Така е преминала Първата балканска конференция по осветителна
техника, в която са участвали докладчици от най-много страни.
4.1.13. Младежка балканска конференция по осветителна техника –
Варна, 2000 г.
Тази конференция е подготвена и проведена от БНКО със съдействието на СУБ и НТСЕ, под името: Първа балканска младежка конференция по осветление, на 15 и 16 юни 2000 г., под мотото – “Осветление,
архитектура, дизайн”.

Първа балканска младежка конференция по осветителна техника.
Варна, 2000 г.
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Първа балканска младежка конференция по осветителна техника.
Варна, 2000 г.
Доц. С. Платиканов и д-р Д. Деянов

Организационният комитет към НКО се е състоял от 8 членове с двама председатели – доц. Хр. Василев и инж. Ф. Шкембов. Въпреки че времето за подготовка е малко, те са успели да проведат една интересна и
полезна за участниците конференция, но с по-слабо международно
участие, включително и от балканските страни. Впечатляващо е било
участието на Турция с 4 интересни доклада и 5 докладчици. От Румъния
е имало 2 доклада. Докладите от България са 29. На конференцията са
изнесени общо 35 доклада – 14 пленарни и 21 постерни. Всички доклади
са отпечатани, без да бъдат превеждани, в общ сборник с 176 страници.
В първия ден на конференцията е открита изложба на 7–8 български
и 2 чуждестранни фирми за светлотехнически изделия. Три фирми са
направили представяне на производството си в залата. Прожектиран е
филма “Цвят и светлина в архитектурата на САЩ”.
Състояли са се дискусии “кръгла маса” по три теми: “Фасадно и архитектурно осветление”, “Естествено осветление” и “Изчисляване на оптични системи”.
Проведени са три конкурса за:
- Най-добра дипломна работа на светлотехническа тема във ВУЗ;
- Най-добър, реализиран проект за осветителна уредба;
- Най-добро светлотехническо изделие, произведено у нас.
Конкурсите са преминали до известна степен без особен интерес.
Регистрираните участници в конференцията са около 160 души българи и 9 чужденци.
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4.1.14. Национална конференция с международно участие по
осветителна техника – Варна, 2001 г.
В дългосрочния план на НКО Единадесетата национална конференция е трябвало да се проведе през 1999 г. За да се сложи началото на
Балканската конференция по осветление (предложена от няколко страни по време на Десетата национална конференция), БНКО е отложил
провеждането на своята национална конференция за 2001 г., която е
проведена от 13 до 15 юни, от ОК с председател – доц. Хр. Василев и 8
членове. Единадесетата национална конференцията – Осветление
2001 г. е под мотото “Енергийно-ефективно, екологично и ергономично
осветление”. Придружавана е от изложба на светлотехнически продукти
и литература. Проведени са конкурси за най-добри светлотехнически
проекти, дипломни работи и изделия от наши фирми.
За първи път на тези конференции е прието да се провежда и отчетно-изборно събрание за УС на НКО. Това е било едно разумно решение,
защото никога друг път не е могло да се съберат на едно място толкова
много хора, членове на НКО. Вечерта преди откриването на конференцията е направена среща на ОК с участниците в нея – някои са пристигнали на другия ден. Конференцията е открита в зала 1 от 9,30 часа, като
приветствие към участниците е отправил кметът на Варна.

Единадесета национална конференция с международно участие по
осветителна техника. Варна, 2001 г.

Изнесени са 39 пленарни и 14 постерни доклади или общо 53. Чуждестранните доклади са 11 от 7 страни: от Румъния – 3, от Сърбия и
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Черна гора – 3, от Дания – 1, от Германия – 1, от Словакия –1, от Полша –
1 и от Чехия – 1. Нашите доклади са били 42.
Проведена е дискусия “кръгла маса” на тема “Естествено осветление”. Организирана е изложба, на която са показани изделия от 6 български и 4 чуждестранни фирми.
Регистрирани са 178 български и 17 чуждестранни участници. На тази конференция прави впечатление, че е имало по-малко доклади в
сравнение с предишните. Вероятно това се дължи на обстоятелството,
че това е третата конференция на нашия НКО за три последователни години. Финансовият резултат от конференцията е бил положителен.
4.1.15. Национална конференция с международно участие по
осветителна техника – Варна, 2004 г.
Тя е проведена под името Дванадесета национална конференция
“Осветление 2004” от 15 до 17 юни. Председател на организационния
комитет е бил доц. д-р инж. Ст. Платиканов, петият председател на НКО.
На нея със специален доклад е отбелязана и 40-та година от учредяването на Българския НКО. Поздравления по случай юбилея са поднесли
някои от чуждестранните гости, между които е бил и президентът на
МКО Воут ван Бомел, Холандия, който освен доклад на тема “Дейност и
начин на работа на МКО”, е изнесъл и научен доклад – “От външно към
архитектурно-градско осветление”.

Дванадесета национална конференция с международно участие по
осветителна техника. Варна, 2004 г. Откриване на конференцията.
Отляво надясно: доц. Ст. Платиканов, ст.ас. Пл. Цанков, В. ван Бомел
(Холандия), президент на МКО, проф. Н. Василев
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Дванадесета национална конференция с международно участие по
осветителна техника. Варна, 2004 г.

Дванадесета национална конференция с международно участие по
осветителна техника. Варна, 2004 г.
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Дванадесета национална конференция с международно участие по
осветителна техника. Варна, 2004 г.

Спонсори на конференцията са 24 фирми: Амбиенте, Tridonic, Osram,
Габровски, Begheli, Polaris Lighting, Italmodaluce, Simeco, Teletek, Ros,
Alanod, Димов Къмпани, Megalux, Philips, Призма, Eltodo, Bulgar reklama,
DEA, Елукс, Kovas, Lumex, Viva, Hit.
Новото в тази конференция е било, че в две сесии (ІV-та и VІІ-та) са
включени презентации на спонсори: 3 чуждестранни и 3 български фирми за изпълнение на осветителни уредби, ефекто, архитектурно и художествено осветление.
Участниците в конференцията са 200 специалисти – 161 наши и 38
чуждестранни. Изнесени са 30 пленарни доклада и 26 постерни. Чуждестранните доклади са били 17 от 10 страни: от Русия – 5, от Холандия,
Турция, Сърбия и Черна гора по 2, от Австрия, Аржентина, Румъния,
САЩ, Чехия и Япония по 1. Работни езици са български и английски като
е имало и симултанен превод.
Всички доклади са били отпечатани в обща книга от 272 страници на
езика, на който са изпратени, а програмите – на български и английски
език. Конференцията се е придружавала от изложба на светлотехнически изделия.
За първи път тази конференция е организирана и подготвена почти
изцяло от колеги на Техническия университет в Габрово, с председател
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на ОК доц. Платиканов, а секретар – ст.ас. Пламен Цанков и др. Всички
материали за конференцията са отпечатани в печатната база на ТУГаброво с отлично оформление на кориците на Сборника и качествен
печат, какъвто дотогава не е имало на тези наши конференции. Всички
доклади са записани и раздавани за първи път и на електронен носител
CD-диск.
НКО предостави на всички участници новоиздадената книга на д-р
инж. Д. Деянов “История на осветлението в България”.
По долу е показана корицата на материалите на конференцията.

CD ROM и цветна корица на Сборника с доклади от XII-та национална
конференция с международно участие по осветителна техника. Варна, 2004 г.

На 15 юни от 17.00 часа в зала 1 на МДУ се е състояло отчетно-изборното събрание на НКО, на което са били избрани следващите УС и
председател на НКО с тригодишен мандат. За председател на НКО, който ще бъде и председател на следващата, ХІІІ национална конференция
с международно участие, е избран д-р инж. Мони Монев от София.
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4.1.16. Общи констатации, оценки и изводи за проведените
конференции с международно участие
Всичките 15 конференции, проведени от НКО до 2004 г., имат много
неща, по които си приличат, но има и някои, по които се различават една
от друга. Всеки ОК и всички негови членове са се старали тяхната конференция да бъде по-добра от предшестващата (по-интересна, с повече
доклади, с нови мероприятия и т.н.). Но често пъти отражение за по-голям или по-малък успех са давали и някои странични фактори – провеждане на близки по време конференции в други страни, някои международни негативни събития и други подобни.
В следващата таблица са посочени някои данни от конференциите,
по които могат да се правят сравнения за постигнати резултати за отделните конференции, респ. да се оценява работата на съответните ОК
на конференциите.
Накрая на главата е даден списък на членовете на ОК-ти на 15-те конференции, допринесли най-много за тяхното успешно провеждане. Посочени са всички председатели, зам.председатели и секретари, а също
и членове участвали в три и повече ОК.
Подготовката на всяка конференция е започвала с учредяване на
нейния Организационен комитет, чиято задача е да извърши цялата
предварителна подготовка на конференцията, да я проведе и да отчете
резултатите от нея – научни и финансови. Подготовката започва с определяне на датата, мястото и разработката на план-сметката (колко и откъде ще се осигурят и как ще се изразходват парите) и продължава с отговорната работа по редактиране, отпечатване и разпространение на
поканите, получаване на заявките, резюметата и докладите, съставяне и
отпечатване на програмата, резюметата и докладите, осигуряване на зали и преводачески екипи, места за изложба и др. Всичко това е свързано
с много труд, време и усилия.
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Таблица за някои сравнителни показатели при националните конференции с международно участие

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование на
конференцията
I-ва национална
II-ра национална
Национална по
фотометрия
III-та национална
IV-та национална
V-та национална
VI-та национална
VII-а национална
VIII-а национална
IX-та национална
X-та национална
I-ва Балканска
I-ва Младежка
Балканска
XI-та национална
XII-та национална
Всичко:

Година

Брой доклади

1968
1972
1973

общо
24
38
54

чужди наши
10
14
20
18
34
20

1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2000

89
84
61
77
163
134
89
147
78
35

49
55
31
32
81
106
26
98
45
6

2001
2004

53
56
1182

11
17
621

Брой
страни

Брой
докладчици

8
10
11

14
49

чужди
15
32
70

40
29
30
45
82
28
63
49
33
29

14
11
13
11
16
17
12
6
22
3

106
114
94
135
226
310
114
236
92
48

85
75
60
90
95
110
33
102
62
9

490
540
380
450
400
420
360
370
245
130

42
39
561

7
11

60
77

24
36
898

200
210
5271

Забележка: 1. В броя на страните е включена и България.
2. От V-та Национална конференция е въведена и постерна сесия.
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Брой участници
наши
180
510
458

Списък на председателите, зам. председателите и най-дейните
членове на ОК
1. Проф. П. Влъчков – председател на ОК на първите 8 конференции (от 1968 до 1987 г.).
2. Проф. Н. Василев – председател на ОК на 2 конференции (през
1990 и 1993 г.); секретар на ОК на 4 и член на ОК за 5 конференции.
3. Доц. Хр. Василев – председател на ОК за 4 конференции (1996,
1999 г. – “I-ва Балканска”; 2000 г. – “Младежка Балканска” и 2001 г.;
секретар на ОК (през 1993 г.) и член на ОК на 3 конференции
(през 1978, 1987 и 1990 г.).
4. Доц. Ст. Платиканов –председател на ОК на ХІІ конференция
(през 2004 г.) и член на ОК на 3 конференции (през 1978, 1981 и
1990 г.).
5. Проф. Р. Андрейчин – зам.-председател на ОК на 2 конференции (през 1973 и 1975 г.) и член на ОК на 8 конференции (всички
в периода от 1968 до 1993 г.).
6. Инж. Хр. Начев – зам.-председател на ОК за 2 конференции
(през 1973 и 1975 г.) и член на ОК за 4 конференции (през 1972,
1978, 1981 и 1984 г.).
7. Проф. Д. Димитров (Варна) – зам.председател на ОК на 1 конференция (през 1987 г.) и член на ОК за 2 конференции (1990 и
1993 г.).
8. Ст.н.с. Ст. Попов (СУБ) – зам.-председател на ОК на 1 конференция (през 1987 г.); и член на ОК за 3 конференции (1984,
1990 и 1993 г.).
9. Доц. К. Богатев – секретар на ОК на 3 конференции (1968, 1972
и 1975 г.) и член на ОК на 1 конференция (1978 г.).
10. Ст.н.с. Т. Кехлибаров – секретар на ОК на 1 конференция
(през 1973 г.) и член на ОК на 8 конференции (1972 и всички
конференции от 1975 до 1996 г.).
11. Д-р инж. Д. Деянов –секретар на ОК на 1-та конференция през
1987 г. и член на 8 ОК на конференциите от 1972 до 1984 г. и от
1990 до 1996 г.
12. Инж. З. Александрова – секретар на ОК за V-та конференция
през 1981 г. и член на ОК на IV-та конференция през 1978 г.
13. Доц. Г. Ганчев – секретар на ОК за 1-та конференция през
1993 г. и член на ОК на 7 конференции (от 1978 до 1990 г. и
1996 и 1999 г.)
14. Ст.н.с. В. Илиева – секретар на ОК на 1 конференция (през
1995 г.) и член на ОК на 6 конференции (в периода от 1987 до
2004 г.).
15. Физ. Н. Янева – секретар на ОК на 1 конференция (през 1996 г.)
и член на ОК на 5 конференции (в периода от 1993 до 2004 г.)
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16. Ст.ас. Пл. Цанков – секретар на ОК на XII-та конференция
през 2004 г.
17. Доц. Г. Диканаров –член на ОК на 12 конференции в периода
от 1972 до 2004 г. (от ІІ-та до ХІІ-та и на “Балканската” през
1999г.), т.е. той е живата история на конференциите с международно участие по осветление у нас.
18. Инж. Г. Клисаров – член на 4 ОК на конференциите от 1972
до1981 г. Като член на ОК той е бил и председател на Комисията по провеждане и оценка на конкурса за най-добър проект за
осветителна уредба.
19. Д-р инж. М. Монев –член на 5 ОК за конференциите през 1978,
1996, 1999, 2000, 2001 и 2004 г.
20. Доц. К. Велинов – член на ОК на VI-та конференция през 1984
и в тези от 1996 до 2004г.
21. Инж. Ел. Начева – член на ОК на VI-та конференция през 1984
и на тези от 1996 до 2004 г.
22. Ст.н.с. д-р физ. В. Стефанова – член на ОК на 5 конференции през 1993, 1996, 1999, 2001 и 2004 г. Участвала е с доклади
почти на всички конференции след 1973 г., вкл. 2004 г.
23. д-р инж. Б. Флориан – член на ОК, на 5 конференции от 1993
до 1999 и от 2001 до 2004 г.
24. инж. К. Киров –член на ОК на 4 конференции през 1993 и 1996 г.
и през 2001 и 2004 г. Обикновено е отговарял за изложбите.
25. инж. З. Начева –член на ОК на 5 конференции от 1996 до 2004 г.
В повечето от тях е била отговорник за редактирането и отпечатването на поканите, програмите и други.
4.1.17. Чуждестранни участници в конференциите на НКО,
допринесли за тяхната популярност и авторитет.
Чуждестранното участие в наши конференции е започнало още от
1968 г. в София. През следващите години то е продължило и все повече
е нараствало, но конференциите вече са се провеждали във Варна през
3 години. Присъствието на много вече утвърдени учени в областта на
осветителната техника са издигнали престижа и са я направили популярна в целия свят. Вземали са участие специалисти от 5 континента –
Европа, Азия, Америка, Африка и Австралия.
На първата конференция с международно участие в София през
1968 г. доклади са изнесли светлотехници от 7 страни на Европа – ГДР,
Полша, Чехословакия, Румъния, Унгария, СССР и Швейцария. Десетте
чужденци, присъствали на конференцията, освен че са изнесли доклади
са взели и дейно участие в дискусиите по тях. Имало е проблеми с преводите от и на различните езици, които по време на следващите конференции са решени чрез симултантните преводи.
Един от най-активните участници в първата конференция е бил
проф. Ернст Риман – преподавател по осветителна техника в Берлинс98

ката политехника. Той е направил препоръката – следващите конференции с международно участие да се провеждат във Варна. Тази негова
препоръка е приета и Втората конференция, проведена през 1972 г., се
е състояла във Варна и е преминала с още по-голям успех. Проф.
Риман е участвал все така активно в тези наши конференции до 1975 г.
(В конференцията през 1978 г. той не е могъл да участва поради напредналата си възраст и заболяване.)
На първата наша конференция доклад е изнесъл и проф. Тадеуш
Олешински от Полша. Той е бил преподавател по осветителна техника
във Варшавската политехника, председател на НКО на Полша за 2 мандата и създател на Националната лаборатория по осветителна техника,
в която са провеждани продължителни измервания за изследване на естественото осветление в специално обзаведена за целта “кула”. Докладът му на конференцията в София през 1968 г. е изготвен въз основа на
измервания, направени там.
Проф. Олешински е активен деятел в МКО и е
избран за вицепрезидент на МКО за периода
1975/1979 г. на конгреса в Лондон. Изнасял е доклади
на 4 наши конференции – 1968, 1972, 1973 и 1975 г.
Починал е през 1979 година.
Участник с доклади в 5 наши конференции е
инж. В. Рименшнайдер от Швейцария. На първота
конференция през 1968 г. той е представил продукцията на своята фирма за осветителни тела и е поПроф. Олешински казал в изложбата някои експонати. Следващите години е участвал само с доклади, в още 4 наши конференции във Варна за последен път през 1999 г.
Това са тримата от 10-те най-активни участници от чужбина, които са
запомнили най-много български светлотехници след конференцията в
дома на техниката през 1968 г. Не са забравени и инж. Ролан Беер от
завод “Нарва” в Берлин, доц. Милан Халубка и инж. Йозеф Полан от
Чехословакия, инженерите И. Поладе, Л. Стойка, С. Евтима и В. Николеску
от Румъния и инж. Шайкевич от СССР, повечето от тях докладчици и в
следващите наши конференции провеждани вече във Варна.
На втората национална конференция проведена във Варна на 12-14
юни, 1972 г., чуждестранните доклади са вече 22 от 10 страни. На нея са
изнесли първите си доклади на наши конференции рекордьорите по
брой на изнесени доклади в тях: проф. Ю. Крохман (10) и д-р М. Екерт
(11). Първият е бил преподавател в Политехниката на Западен Берлин,
а вторият – във Висше училище за сигурност на транспорта “Фридрих
Лист” и по-късно професор в Технически университет Дрезден. Проф.
Крохман за последен път е участвал на VІІІ-та конференция през 1990 г.,
а проф. Екерт – на ІХ-та, през 2001 г.
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На конференцията по фотометрия през 1973 г. чуждестранните доклади са 36, а на ІІІ-та и ІV-та национални конференции са нараснали, както следва: през 1975 – на 47 и през 1978 г. на 55.
На тези 3 конференции са започнали своето първо участие много известни и по-малко известни чуждестранни светлотехници – преподаватели от ВУЗ, научни сътрудници от НИИ, конструктори и технолози от
производствени предприятия и др. Много от тях са станали многократни
докладчици и дейни участници в “кръглите маси” в следващите наши
конференции. Някои от тях, като напр. Проф. В.В. Трембач е установил
контакти с ВМЕИ-София и ЗОТ “Светлина“ – Стара Загора и е изнасял
лекции пред студенти и конструктори.
П-надолу ще бъдат припомнени имената на някои докладчици, свързани с нашите конференции във Варна за годините от 1972 – 1978 г.
1. От СССР: М. Гуторов, М. Епанешников, В. Литвинов, А. Матвеев,
А. Атаев, А. Абрамян, А. Кокинов, А. Критилова, Г. Гидасинов, М.
Соколов, Г. Каменская, А. Троицкий, А. Краснополский, В. Карташевская,
Г. Шахпорумянц, Ю. Айзенберг, В. Трембач и др.;
2. От Германия: – Х. Лиднер, Х. Ранге, Х. Грегер, Д. Метлинг, Д.
Гал,Е. Риман, М. Риман, Х. Тристиге, У. Фиш, Т. Таненбергер, Ф.
Кльопел, А. Роземан, С. Кокошка, Р. Фишер, Х. Кьонинг, Д. Брошман, Х.
Бранд, Х. Поленц, Б. Брайтфус, Р. Ретнер, М. Екерт, Ю. Крохман и др.
3. От Чехословакия: Й. Хабел, И. Фалер, Й. Хорват, И. Швехла, М.
Форо, Е. Кьовари, Я. Горожек, А. Къртилов.
4. От Полша: И. Бонг, М. Банах, В. Крошицки, В. Галенк, А. Печинска,
Я. Мазур, Х. Лесчинска, В. Голик, Т. Олешински.
5. От Унгария: Й. Шанда, М. Попе, Г. Дебрецени, Г. Г. Епелдауер, К.
Шобра, А. Арато, И. Хаузер, Л. Естергар, Т. Лантош.
6. От Румъния – К. Бианки, О. Чентя, Г. Кирице, К. Ириней, Е. Бобок.
К.Иванович., П. Динкулеско и др.
7. От Англия: Е. Стийб, Стайнер, Л. Морен, А. Тракт и др.
8. От САЩ: С. Гът, С. Сандърз, В. Гоц, Д. Джуел, Г. Вишецки.
9. От Холандия – А. Де Граф, И. Де Бур, Ф. Бургхоут, Д. Фишер, И.
Вермюлен.
10. От Швейцария: Х. Розенберг, Блазер, В. Рименшнайдер.
11. От Дания: Г. Епелдауер, В. Гранер, Н. Йерлов, С. Нюндел, Г.
Бръндерт, Н. Верилов, К. Стьоренсен
12. От Франция: М. Дерибере, Ж. Прийор, П. Лемер – Борьо, Бастие.
13. От Япония: Т. Индоу, К. Мацушима, Г. Баба, М.Сенчоку, К.
Обара, С.Таката, М. Оки и др.
14. От Аржентина: Р. Д. Лозано, Дж. Р. Приц.
За авторитета на провежданите във МДУ – Варна наши конференции
говори и фактът, че в тях са взели участие, поднасяли са приветствие
или са изнасяли доклади 5 действащи президенти на МКО, а именно:
Г. Вишецки, И. де Бур, Х. Бодман, Х. Льовберг и В. ван Бомел.
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Ако към тях се прибавят, взелите участие предишни или бъдещи
президенти на МКО, броят им ще надвиши цифрата 10.
4.2. Срещи на председателите и секретарите на НКО от бившите
социалистически страни
Целта на учредителите на НКО е била да се разпространяват светлотехническите знания у нас, нашият НКО да стане член на МКО и да
създаде връзки с учени от целия свят, за да се научават бързо новостите за светлината и осветлението.
През 1967 г. нашият НКО е приет за член на МКО, а през 1968 г. той
е организирал първата национална конференция в София с международно участие. На нея са били изнесени чуждестранни доклади. През
1969 г. НКО е изпратил 7 участници на Първия европейски конгрес на
светлината в Страсбург. Така БНКО е започнал своите международни
връзки. През 1971 г. НКО е участвал с 5 делегати на конгреса на МКО в
Барселона.
През следващите години, по различни причини – финансови, валутни, визови и др., възможностите за участие на представители на БНКО в
международни мероприятия в западните страни са започнали да намаляват. Някои от социалистическите страни са продължили по-масово да
участват в международните мероприятия по светлотехника в западните
страни, а други са били с нашите проблеми.
След 1975–1976 г. БНКО заедно с НКО на другите социалистически
страни започнали да търсят възможности за по-дейно участие в мероприятия на МКО – конгреси, конференции, разработване на теми и стандарти и други. Тези проблеми са коментирани в разговорите между
участниците от социалистическите страни по време на конференцията
във Варшава през 1978 г. Там се е зародила идеята за периодични срещи между председателите и секретарите на НКО от тези страни. Точно
там, във Варшава, лидери на НКО от социалистическите страни са взели решение, в началото на 1979 г. да се проведе учредителна среща.
Чехословашкият председател на НКО И. Швехла е предложил те да организират тази среща в Прага.
Решението за учредителната среща в Прага са взели участниците в
конференцията във Варшава – 1978 г.:
1. К. Богатев и Н. Василев от България
2. Майер и Р. Шнор от ГДР
3. Т. Олешински, Я. Косоковски, А. Печинска, М. Банах и И. Бонг
от Полша
4. Р. Флуреско от Румъния
5. Я. Шанда и Г. Дебрецени от Унгария
6. И. Швехла и Л. Монзер от Чехословакия
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Решено е на срещата в Прага да бъдат поканени представители на
НКО от България, ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия
и Югославия, като официалните покани бъдат изпратени от НКО на
Чехословакия. Взето е решение заседанията и протоколите по време на
срещата да се водят на руски език, а протоколите да се подписват от ръководителите на делегациите на всички страни, присъстващи на срещите. Подписаният протокол да се размножи и всяка делегация да получи
копие, а на неприсъствалите на срещата да се изпрати по пощата, включително и на Румъния и Югославия.
За предстоящите конгреси на МКО всеки НКО е уведомяван по кореспондентски път за времето и мястото, имената на кандидатите за отделните ръководни постове, а след това и кои са новоизбраните. Но
много от имената на номинираните са били непознати или сведенията
за тях оскъдни. Едни от пътищата за получаване на повече информация
са срещите и разговорите с други деятели на МКО. Затова основните цели на срещите на председателите и секретарите са:
1. Обмяна на информация за работата и мероприятията на МКО и
качествата на хората, които я ръководят, за да бъдат по-добре
подготвени и по-полезни за участие в конгресите.
2. Да обменят опит по организационната си работа и просветната
си дейност и да получат повече информация за минали или
предстоящи конференции, семинари и други.
4.2.1. Среща в Чехословакия през 1978 г. (учредителна)
В срещата на председателите и секретарите на НКО от социалистическите страни през пролетта на 1978 г. са участвали делегации от:
1. България – П. Влъчков (председател), Н. Василев (секретар) и
Х. Василев (член на УС).
2. ГДР – Майер (председател) и Р. Шнор (секретар).
3. Полша – Я. Косоковски (зам.-председател), А. Печинска
(секретар) и М. Банах (член на УС).
4. Унгария – Я. Шанда (председател) и Г. Дебрецени (секретар).
5. Чехословакия – И. Швехла (председател), Л. Монзер (секретар)
и членовете на УС: В. Дворжачек и Б. Берцински.
Делегации от СССР, Румъния и Югославия не са взели участие в
срещата. НКО на СССР е изпратил писмо, с което се извинява, че няма
да може да изпрати делегация в Прага; пожелава ползотворна работа и
очаква протокола от съвещанието. НКО предлага преди конгреса на
МКО в Амстердам през 1979 г. да се състои още една среща на председателите и секретарите, на която те да бъдат домакини и тя да се
състои през м. май 1979 г. в Ереван. Румъния и Югославия са съобщили, че няма да участват в срещата.
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Съвещанието в Прага е председателствано от И. Швехла. Той е предложил съвещанието да започне с разработване на “примерен дневен
ред”, който да отразява рамките, в които да протичат тези срещи. Това
предложение е било прието с болшинство от участниците, които са
поискали да се даде повече информация за конгреса на МКО (за структурните промени, за кандидатурите за ръководители, за технически комитети, които ще се закриват и други).
След подробно и задълбочено обсъждане е бил приет примерния
модел за дневен ред, който е включвал следните точки:
1. Проверка на изпълнението на решенията от предишната среща.
2. Обсъждане и приемане на решения по въпроси, касаещи работата
на МКО:
а) организационни и общи;
б) кандидатури за ръководни кадри на МКО;
в) кандидатури за ръководители на отдели и технически комитети
(създаване на нови комитети и теми);
г) предложения за домакинство на конгресите на МКО;
д) други.
3. Взаимна информация за по-значими минали и предстоящи мероприятия (конференции, семинари и др.) в страните участващи в срещите.
4. Определяне на страната-домакин, годината и основната точка от
дневния ред на следващата среща.
5. Разни.
По време на съвещанието е обсъдено и прието предложението на
СССР да се направи още една среща в Ереван, където да се обсъдят
главно въпросите, свързани с МКО и предстоящия й конгрес. Съвещанието в Прага е продължило с т. 3 – кратка информация за мероприятията. На т. 4 също е отделено съответно внимание, като се е взело решение срещата да се проведе от 16 до 19 май 1979 г. в гр. Ереван
(Армения).
След завършването на заседанията Чехословашкият НКО е организирал посещение на Завода за лампи “Тесла – Холешовице”, Прага.
Копия от протокола на заседанията е бил изпратен на НКО на СССР,
Румъния и Югославия.
4.2.2. Среща в СССР през 1979 г.
Срещата на председателите и секретарите на НКО от социалистическите страни се е състояла от 16 до 19 май 1979 г. в гр. Ереван. Били
са поканени за участие осем страни, но на срещата са присъствали делегации от шест държави – България, ГДР, Полша, СССР, Унгария и
Чехословакия.
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Всички делегации за срещата са били посрещнати на летището в
Москва от председателя и секретаря на НКО на СССР – Павел Пляскин
и Юлия Суркова, след което всички заедно са отлетели за Ереван. Там
групата е посрещната от двама сътрудници на НКО от Завода за лампи
в Ереван, на които е била поставена задача да осигурят всички условия
за нормално протичане на срещата.
В заседанията са участвали:
1.
2.

П. Влъчков и Д. Деянов от България.
Р. Шнор и преводач от ГДР.

3.

Я. Косоковски, Внежбоски и М.Банах от Полша.

4.

Я. Шанда и Г. Дебрецени от Унгария.

5.

И. Швехла и Л. Монзер от Чехословакия.

6. П. Пляскин, Ю. Суркова, Айзенберг, двама представители на ведомството, което финансира НКО на СССР и двама членове на НКО от
Ереван – организатори на срещата.

Среща на председателите и секретарите на НКО от социалистическите
страни. Гр. Ереван, Арменска ССР, май 1979 г.Откриване от председателя на
НКО на СССР Павел Пляскин.
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Среща на председателите и секретарите на НКО от социалистическите
страни. Гр. Ереван, Арменска ССР, май 1979 г.
Отляво надясно: Л. Монзер (Чехословакия), П. Пляскин (СССР), ..... (ГДР),
Шмельова (СССР), Ю. Айзенберг (СССР), Ю. Соркова (СССР), Внежбовски
(Полша), И. Шрехла (Чехословакия), Я. Шанда (Унгария), П. Влъчков
(България), ..... (СССР), Г. Дебрецени (Унгария), М. Банах (Полша), ....., Д.
Деянов (България), Я. Косоковски (Полша), ....., Р. Шнор (ГДР)

Заседанията са председателствани от П. Пляскин, а протоколът е
воден от Ю. Суркова. Те са протекли по обичайния дневен ред.
В заседанията най-голямо внимание и време е било отделено на въпросите, свързани с предстоящия през есента конгрес на МКО в
Амстердам. Подготвени са били редица мнения и предложения, които
да бъдат поставени за обсъждане пред конгреса – за структурните и
други реформи в МКО, за кандидатурите за ръководства, за разработката на теми и други. Решено е за президент и вицепрезидент по техническите въпроси да се подкрепят кандидатурите, издигнати от ръководството на МКО, но за вицепрезиденти да се издигнат още кандидатурите на Ян Косоковски, Иржи Швехла и Янош Шанда.
Може да се каже, че на тази среща се е сложило началото на един
осемгодишен период, в който нашият НКО е започнал по-активно да
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участва в работата на МКО. На съвещанието е било отделено време и
внимание и на други традиционни въпроси – взаимната информация за
проведени и предстоящи мероприятия от национален или международен мащаб, как са изпълнени решенията от миналата среща и така нататък. Тук е решено следващата среща да се проведе през 1981 г. в
България.
По време на срещата половин ден е отделен за посещение на Мемориала в памет на избитите над 1 милион арменци от турците през 1913 г.
и още приблизително толкова емигрирали по цял свят. За последните
Яворов е написал прекрасното си стихотворение “Арменци”. Сега едно
училище в Ереван носи неговото име, а на улицата пред входа му има
бюст-паметник на П. К. Яворов.
Срещата на председателите и секретарите в Ереван ще се запомни
още и с това, че е оставила богат снимков материал за хората, участващи в нея, които са били едни от най-активните дейци на НКО на шестте
страни от Източна Европа (България, ГДР, Полша, СССР, Унгария и
Чехословакия) в периода от 1972 до 1990 г.
4.2.3. Среща в България през 1981 г.
Срещата на председателите и секретарите през 1981 г. се е провела
от 13 до 15 май в гр. Пловдив. Тя е станала около година и половина
след конгреса в Амстердам, където са се взели решения за някои сериозни структурни и други реформи в МКО.
За тази среща са пристигнали делегации от 5 страни – България,
ГДР, Полша, Унгария и Чехословакия. НКО на СССР е съобщил, че няма
да може да участва в съвещанието в Пловдив и моли да му се изпрати
протокола от заседанията, за да се подготви за следващата среща. На
заседанието в Пловдив са взели участие:
1. П. Влъчков, Р. Андрейчин, Н. Василев, Т. Кехлибаров и Д.
Деянов от България.
2. Майер и Р. Шнор от ГДР.
3. Я. Косаковски и Колешник от Полша.
4. Я. Шанда и Г. Дебрецени от Унгария.
5. И. Швехла и Л. Монзер от Чехословакия.
Заседанията са ръководени от проф. П. Влъчков и съвещанието е
имало следния дневен ред:
1. Проверка за изпълнение на решенията от съвещанието в
Ереван.
2. Въпроси, свързани с МКО.
3. Взаимна информация за бъдещи мероприятия на НКО на
страните, участващи в срещата.
4. Насрочване на следващата среща.
5. Разни.
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По т. 1:
Всички решения, взети на срещата в Ереван, са изпълнени. Със задоволство е било отбелязано, че предложените от нас кандидати за вицепрезиденти на МКО са избрани.
По т. 2:
Дадена е подробна информация за целите, естеството и досега постигнатите резултати от реформите в МКО. Това е направено от избраните в Амстердам вицепрезиденти на МКО и делегати на срещата – Я.
Косоковски, Я. Шанда и И. Швехла. Повечето от изказалите се след тази
информация участници са определили започналите реформи в МКО
като своевременни и полезни. Изказани са също така мнения, че те
трябва да продължат и че нашите страни трябва още по-активно да
участват в работата на всички структури на МКО – ръководство, отдели,
технически комитети и други. Направени са препоръки на следващата
среща да се вземат конкретни решения за кандидатури в ръководството,
отделите и др., а също така и по реформите, които още предстоят в
МКО на конгреса в Токио през 1983 г.
По т. 3:
Всяка страна, участничка в срещата, е предоставила информация за
по-значителните мероприятия, които е провела през изминалите 2 години от срещата в Ереван и какви е планирала за следващите две години.
По т. 4:
Взето е решение следващата среща да се организира през 1982 г. в
ГДР.
По т. 5:
Преминала е в свободни разговори между участниците.
След закриване на заседанията участниците в срещата са разгледали Стария Пловдив с посещение на Балабановата къща, където делегатите са били поздравени от заместник-кмет с “Добре дошли в Пловдив”.
След това е разгледана Винарската изба в Кричим, където гостите са
направили дегустация на български вина.
4.2.4. Среща в ГДР през 1982 г.
Срещата на председателите и секретарите на НКО се е състояла в с.
Хетудорф, близо до гр. Дрезден. На нея са присъствали:
1. П. Влъчков (председател) и Н. Василев (секретар) от България.
2. А.Майер (председател), Р. Шнор (секретар), Амлонг Беер,
Байер, Т. Таненбергер (членове на УС) от ГДР.
3. Ю. Суркова (секретар) от СССР.
4. Я. Косоковски (председател), Колешник (секретар) от Полша.
5. Я. Шанда (председател), Г. Дебрещени (секретар) от Унгария.
6. И. Швехла (председател), Л. Монзер (секретар) от Чехословакия.
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Румъния и Югославия са били поканени, но не е имало присъстващи
на срещата. Освен официално отправените към тях покани за участие,
редовно им е бил изпращан протокол от всички състояли се съвещания.
Отделни активни дейци на техните НКО са изявявали огромно желание
за участие в тези срещи. Заслужава да се отбележат имената на някои
от тях. Например: членовете на УС на НКО на Югославия – физикът Р.
Николич, М. Попович (докладчик на няколко наши конференции във
Варна) и особено инженерът от Ламповия завод в гр. Панчево и член на
УС на ЮНКО Людмила Арсениевич. Тя е участвала в някои наши конференции и семинари, изпращала ни е сборник с доклади от техни конференции, както и светлотехническото списание, издавано от Обединението на ламповите заводи в Югославия (Revija).
Заседанията и в Хетудорф (ГДР)са протекли по традиционния дневен ред. Но и тук най-много време и внимание е било отделено на точка
2, т.е. на въпросите, свързани с МКО. Докато в Пловдив те са били повече с информационен характер за реформите в МКО, приети на конгреса
в Амстердам, то тук са обсъждани решения и предложения, отнасящи
се до следващия конгрес в Токио, т.е. как да продължат реформите, кое
ще бъде ръководството, къде да се определи новото седалище на Секретариата и други подобни.
Заседанията са председателствани от А. Майер и са протекли при
следния дневен ред:
1. Проверка на изпълнението на решенията от миналата среща.
2. Обсъждане на въпроси, касаещи МКО.
3. Мероприятия в страните, участващи в срещата.
4. Определяне на време и място на следващата среща.
5. Разни.
След обсъждане на точките от дневния ред са взети следните решения:
По т. 1:
Решенията от Пловдив са изпълнени.
По т. 2:
След като подробно е била обсъдена извършената работа от ръководството на МКО за близо 4-годишния му мандат и за идеите му за понататъшни реформи, на съвещанието в Хетудорф са взети следните решения:
а) Извършените реформи са в правилна посока и следва да продължат;
б) При гласуване на ново ръководство на МКО на конгреса в Токио,
нашите делегати да подкрепят кандидатурите, издигнати от настоящото
ръководство на МКО;
в) За директор на отдел да се издигне и подкрепи кандидатурата на
И. Швехла;
г) За седалище на Централния секретариат да се издигне и гласува
кандидатурата за Будапеща.
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д) Ако на конгреса в Токио, Полша издигне кандидатурата си за домакин на следващия конгрес на МКО, нашите делегати да я подкрепят.
е) Отправя се апел към специалистите от всички социалистически
страни да се кандидатират за ръководители на технически комитети към
съответните отдели, като предложат и актуални теми.
По т. 3:
Поради недостиг на заседателно време да се даде само кратка информация за по-значимите предстоящи мероприятия, а за следващите
срещи информацията да се изготвя в писмен вид на руски език.
По т. 4:
Решило се е следващата среща на председателите и секретарите да
се направи през 1985 г. в Унгария.
По т. 5:
Делегацията на ГДР е предложила да се отправят покани към техническите комитети на МКО да провеждат обсъждания на темите си по
време на конференциите с международно участие в социалистическите
страни, където ОК ще осигурят условия за ползотворната им работа.
След заседанията домакините са организирали посещение и разглеждане на два завода – в с. Оберсдорф за производство на луминесцентни лампи и в с. Нойдойчдорф за производство на битови осветители.
От проведените дотогава 4 срещи на председателите и секретарите
и от резултатите на състоялите се на тях дебати се е стигнало до извода, че е най-добре да се провеждат по две срещи между два конгреса на
МКО, т.е. по две срещи на 4 години. Първата да се провежда 1-2 години
след конгреса като бъде разменена информация за мероприятията на
МКО. В някои отношения тя се явява подготвителна за становища по изборните, структурните и научни проблеми решавани на следващия конгрес на МКО.
4.2.5. Среща в Унгария през 1985 г.
Срещата на председателите и секретарите на НКО в Унгария се е
състояла от 8 до 11 октомври 1985 г. в Будапеща. Това е било 2 години
след ХХ конгрес на МКО в Токио, който е взел важни решения за реформите – избиране на хора за платения персонал за Централния секретариат на НКО и избор на новото му седалище.
В заседанията по време на срещата в Будапеща са взели участие
делегации на 6 социалистическите страни:
1. България – П. Влъчков и Н. Василев
2. ГДР
– Р. Шнор и Волф
3. Полша – Я Косоковски и Т.Белдовски
4. СССР
– Г. Сарычев
5. Унгария – Г. Дебрецени, М. Попе, Г. Епелдауер и др.
6. Чехословакия – Л. Монзер и В. Дворжачек.
Заседанията са ръководени от новия председател на Унгарския НКО –
Г. Дебрецени (Я. Шанда вече е бил във Виена, на работа в Централния
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секретариат на МКО). И там дневният ред е включвал вече традиционните за него точки:
По т. 1:
Проверката е показала, че не всички страни са изпълнили някои от
взетите решения – например, за минали и предстоящи мероприятия да
се разменят информации в писмен вид. Даден е допълнителен срок за
изпълнение.
По т. 2:
Направена е била подробна информация за изпълнението на решенията, взети на конгреса в Токио през 1983 г. – за преместване на Централния секретариат във Виена, за това как върви подготовката и какви
са тенденциите за новите кандидатури за ръководство след ХХІ конгрес
на МКО и други.
На тази среща делегациите на ГДР, СССР и Полша са предложили
на участващите страни да подготвят инициативи за следващата среща,
за да може социалистическите страни да участват по-активно във всички
дейности на МКО.
НКО на ГДР е предложил на ХХІ конгрес да се издигне кандидатурата на Я. Шанда за председател на МКО. Делегатите на на СССР и на
Полша – кандидатурата на Шахпаромянц и Гордон за вицепремиери.
Същите са предложили нови теми, респ. нови ТК и ръководители.
По т. 3:
Делегациите, които са подготвили информацията в писмен вид, са я
раздали на другите страни-участнички, а тези, които не са имали готовност, са били задължени в 2–3 месечен срок да я разпратят по пощата.
По т. 4:
Решило се е следващата среща да се проведе в Полша през април
1987 г., за да се обсъди главно подготовката за участие в конгреса на
МКО във Венеция през м.ІХ 1987 г.
По т. 5:
Преминала е в свободни разговори, които са продължили на организираната тържествена вечеря за делегациите.
4.2.6. Среща в Полша през 1987 г.
Срещата на председателите и секретарите на НКО се е състояла от
21 до 24 април 1987 г. във Варшава и гр. Кенчин.
В заседанията са участвали:
1. П. Влъчков и Н. Василев от България.
2. Р. Шнор от ГДР
3. А. Печинска, Я. Гжонковски и К. Вольфарт от Полша
4. Г. Сарычев и О. Филатов от СССР
5. Я. Шанда от Централното бюро на МКО – Виена, който е представлявал Националните комитети по осветление на Унгария,
Румъния и Югославия поради тяхното отсъствие. (Участниците
в срещата са изказали съжаление за това, особено на Унгария.)
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Първото заседание се е провело във Варшава под председателството на Тадеуш Белдовски. Той е председателствав и всички следващи заседания.
Дневният ред на срещата е:
1. Обсъждане на въпроси, свързани с МКО и с предстоящия конгрес
във Венеция:
а) кандидатури за ръководство;
б) кандидатури за директори на отдели и ръководители на технически комитети;
в) предложения за разработване на нови теми, за създаване на нови
технически комитети и други;
г) предложение за място, където да се проведе ХХІІ конгрес на МКО
през 1991 г.
2. Изпълнение на решенията от предишната среща.
3. Размяна на докладите и мнения за минали и предстоящи мероприятия.
4. Определяне година и място за следващата среща.
5. Разни.
По т. 1:
Обсъждането на тази точка е започнало с подробна информация от
делегатите – вицепрезиденти на МКО (по това време – Я. Косоковски и
Я. Шанда) за новостите и за хода на подготовката на конгреса на МКО
във Венеция – кандидатури за ръководните постове на МКО, отделите,
техническите комитети и други проблемни въпроси. Като кандидатури за
президенти са били посочени – Х. Бодман от ГФР и Л. Фишер от
Австралия; за секретар – Терстиге от Западен Берлин. За вицепрезиденти кандидатурите са били 6, между които:
Г. Шахпорумянц от СССР и П.Гордон от Полша, а за касиер – Джуъл
от САЩ.
След продължителни дискусии се е взело решение, участващите социалистически страни да подкрепят твърдо кандидатурите на Г.
Шахпорумянц и П. Гордон за вицепремиери, а за всички други да гласуват по своя преценка.
За директор на 6-ти отдел се е решило да се подкрепи кандидатурата на Ференци от Унгария, на 7-ми отдел – тази на Косоковски и за секретар – Дебрецени.
Подробно е била разисквана целесъобразността от създаване на нови технически комитети към отделите с актуални теми, предлагани от
делегатите на срещата. Предложени са 4 теми: “Светлотехническо обучение на учениците”, “Фотобиологично действие на оптическото лъчение
върху животните”, “Светлотехнически изисквания към осветителите” и
“Тенденции в развитието на осветителите за различни области на приложение”.
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Полският НКО е изразил желание да кандидатства за домакинство
на ХХІІ конгрес на МКО през 1991 г. Решило се е кандидатурата на
Полша. (Известно е, че мечтата на Полша се е сбъднала – тя да бъде
домакин на конгрес на МКО едва през 1999 г.).
По т. 2:
Всички решения са били изпълнени.
По т. 3:
Информациите за дейностите (в писмен вид) са били изпълнени от
всички участници и е била оценена високо ползата от тях. В приложение
е даден отчетът на БНКО за периода 1985/1987 г.
По т.4:
Решено е било следващата среща на председателите и секретарите
да се направи в Чехословакия през 1989 г. (Поради последвалите през
следващите години събития и “перестройки” тази среща не е била проведена.)
По т. 5:
Представителите на Полша и ГДР са съобщили за съвместни изследвания с очаквания за добри резултати, които ще докладват на следващата среща.
През време на срещата домакините са организирали посещение и
разглеждане на завод “Полам-Фарел” в гр. Кенчин, който е бил един от
заводите с най-съвременна технология за производство на осветителни
тела по това време в Полша.

ПРОТОКОЛ
СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И СЕКРЕТАРИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
Варшава, Кенчин, 21–24 апреля 1987 г.
В заседании приняли участие:
1. Петко Влачков, Николай Василев – Болгария
2. Ладислав Монзер, Бронислав Белоунски – Чехословакия
3. Рейнхард Шнор – ГДР
4. Генрих Сарычев, Олег Филатов – СССР
5. Алиция Печиньская, Ян Косоковски, Петр Гордон, Ян
Гжонковски, Тадеуш Белдовски, Кшиштоф Вольфарт – Полша
6. Янош Шанда – Центральное бюро МКО
Участники заседания выражают сожаление по поводу отсутствия
представителей НКО ВНР, СРР и СФРЮ на данном заседании.
Совещание проводил Тадеуш Белдовски .
Повестка дня:
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1. Вопросы ХХІ конгрес МКО
а) кандидатуры к руководству МКО;
б) кандидатуры к руководству отделов и комитетов;
в) место ХХІІ конгрес МКО
2. Выполнение установлеий протокола из Будапеща
3. Информация о деятельности НКО
4. Разное
В результате дискуссии и обсуждения принято следующее:
…………………………………………………………………
Следват три страници информации, сведения, резултати от обсъждания, решения и т.н. по всички точки на дневния ред).
Протокол подписали:
НРБ ……………..
П. Влачков

ЧССР
Л. Монзер

ГДР ……………..
Р. Шнор

ПНР
А. Печиньска

СССР …………..
Г. Сарычев
4.2.7. Приложение
В приложението е дадено копие от доклада на БНКО раздаден на делегациите на срещата на “председателите и секретарите” във Варшава
през 1987 г. От там се вижда, видът на информацията, която взаимно са
си разменяли НКО от социалистическите страни.
ОТЧЕТ
О деятельности Национального Комитета
Освещения НРБ за период 1985–1987 г.
Болгарский Национальный комитет освещения в настоящии момент
включает в свой состав:
1. Петко ВЛЫЧКОВА – президента.
2. Разума АНДРЕЙЧИНА – вице-президента и руководителя
шестым отделом.
3. Николая ВАСИЛЕВА – секретаря и руководителя пятым
отделом.
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4.
5.
6.
7.
8.

Тодора КЕХЛИБАРОВА – руководителя первым отделом.
Марию ДОДОВУ – руководителя вторым отделом.
Георгия ДИКАНАРОВА – руководителя третьим отделом.
Христо ВАСИЛЕВА – руководителя четвертым отделом.
Ганчо ГАНЧЕВА – руководителя седьмым отделом.

Национальны комитет освещения участвует в работе технических комитетов и отделов МКО при разработке методик, рекомендаций и сборе
сведений о светотехнических информаций. Особо тесные связи поддерживает наш национальный комитет с комитетами других социалистических стран.
Представители нашего национального комитета участвовали в работе и заседаниях следующих отделов и технических комитетов МКО:
 В заседании четвертого отдела “Уличное освещение” в
Будапеште с 17 по 23 октября приняли участие два наши
представителя – товарищи Николай Василев и Христо Василев.
 На заседании первого и второго отделов МКО в Париже в 1985
году приняла участие В. Константинова.
 На заседании шестого отдела в Будапеште “Биологическое
действие излучения” в августе 1986 года участвовал Р.
Андрейчин.
 На заседании первого отдела технического комитета “Цветные
разницы” и “Стандартные источники света” в Париже с 12 по
14 июня 1985 года участвовал Тодор Кехлибанов.
Для участия в указанных выше рабочих заседаниях со стороны НТС
были командированы проф. Р. Андрейчин и доц. Христо Василев.
Болгарский национальный комитет освещения включен как секцию в
системе Научно-технического союза и развивает широкую и многостранную деятельность в стране. Главной целью этой деятельности является
повышение эффективности освещения в НРБ. В связи с этим Национальный комитет освещения проводит популяризаторскую работу, организуя светотехнические конференции, семинары, симпозиумы, совещания и т.п. Участвует в обсуждении государственных планов развития
светотехнической промышленности, новых светотехнических стандартов, новых правильников эксплуатации и светотехнических измерений.
В течение отчетного периода были организованы и проведены НКО
следующие конференции и семинары:
В 1985 году
1. Национальный симпозиум “Проблемы освещения в подразделениях МПТПТ” – г. Казанлык, 18–20 апреля.
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2. Обсуждение “Аппаратное измерение цвета и возможности
его применения” г. Русе, май. Участвовали специалисты комбината им. Гаврила Генова, г. Русе.
3. Производственное обсуждение “Проблемы и возможности применения колориметрического метода оценки цвета в консервной промышленности” в КК им. Г. Киркова, г. Плевен.
4. Встреча-обсуждение по проблемам видения (орг. Проф.
Гаврийски) – г. София, октябрь.
5. Национальный семинар “Современные методы определения
характеристик светильников” – г. София.
6. Национальный семинар “Оптимальное использование естественного освещения с учетом экономии эл. Энергии” – г. София.
7. Встреча-обсуждение “Современное состояние вопроса воздействия излучений на растения”
8. Обсуждение “Облучение в животноводстве” – г. Плевен,
ноябрь.
9. Национальный семинар “Развитие и перспективы освещения
натриевыми лампами” – г. Сливен, ноябрь.
В 1986 году
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Семинар по освещению учебных заведений.
Семинар по нормированию искусственного освещения.
Семинар по уличному освещению.
Семинар по освещению залов с дисплеями.
Семинар по дневному и ночному видению.
Биологически действующее излучение и его измерение.
Светотехническое обучение в НР Болгарии.

В 1987 году
1. Семинар по “Облучению растений и животных”.
2. В октябре с.г. состоится Седьмая национальная конференция
по освещению с международным участием.
3. Семинар по “Применению компактных люминисцентных ламп
в быту и для местного освещения”.
4. Семинар по “Измерению яркости”.
Подписи:

…………….
/П. Влъчков/
…………….
/Н. Василев/
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5. СПОМЕНИ НА АВТОРА – “Още нещо за....”

От написаното в книгата се вижда, че десетки български и чуждестранни светлотехници са оставили трайни следи в съзнанието на стотици българи, интересуващи се от светлината и осветителната техника. За
трима от тези десетки светлотехници искам да добавя още нещо, тъй като за мене те са били пример за човешки и колегиални отношения, трудолюбие и широта на интересите. Това са били руснакът Владимир
Викторович Трембач, немецът Юрген Крохман и българинът Асен Тасев.
Проф. В.В. Трембач
Московски Енергетичен институт МЭИ
Проф. Трембач за първи път участва във “Втората национална конференция” с международно участие, проведена през м. юни 1972 г.
Пристига във Варна заедно със семйеството си – съпругата Лидия
Павловна и сина си Андрей (12-13 годишен). С проф. Трембач се познавах бегло още от 1970 г., когато бях в катедра “Светлотехника” във връзка с дисертацията ми. Планът на сем. Трембач беше да останат в
България 7-8 дни – проф. Трембач на конференцията и плажа, а съпругата и сина – на разходка из София и Рилския манастир. Помолиха ме
да помогна да се осъществи плана им. И успяхме. Лидия Павловна беше във възторг от София, Ал. Невски и др., а особено от Рилския манастир.
Следваща среща с проф. Трембач имахме по време на конференция
по “Улично осветление” през есента на 1973 г. в гр. Тбилиси – Грузия. На
конференцията присъствахме 3 българи – проф. Влъчков, инж. Н.
Гиргинов – началникът на уличното осветление в София и аз. След края
на конференцията останахме още два дни, от които ми останаха 2 незабравими спомена. Единият от разглеждане на забележителностите на
града, а втория – от обяда в дома на свата на проф. Трембач. (Дъщеря
му бе омъжена за свой състудент – арх. Зураба и живееше в Тбилиси).
По време на разглеждането на Тбилиси ме впечатли сълно съдбата на
руския писател Грибоедов и съпругата му – грузинска княгиня и техните
надгробни паметници. Обядът протече по стар грузински обичай с “тамада”, който кани всеки мъж по ред, с подаване на рог напълнен с вино да
произнесе “тост”, като изпие виното. Рогът се пълни отново, следващия
произнася тост и т.н. Постепенно настроението се повиши, българите
забравихме езиковите затруднения и обяда завърши почти вечерта.
При сбогуване проф. Влъчков покани проф. Трембач да бъде гост на
катедрата в София, в удобно за него време. Гостуването си в София
проф. Трембач направи в края на м.декември 1975 г., като изнесе и лек116

ции пред специалисти от ЗОТ “Светлина” - Ст.Загора. Аз бях определен
да придружа проф. Трембач с влака. Така организирахме пътуването, че
професора да може да разгледа гр. Пловдив, за когото беше слушал
много и вечерта да пристигнем в Стара Загора. Членът на УС на НКО,
д-р Ив. Попов беше организирал посрещане на гарата, разглеждане на
Пловдив и обяд в дома на тъста му – проф. д-р Андреев от МА –
Пловдив. По време на обяда проф. Трембач се показа чудесен изпълнител на руски романси, които акомпанираше на пиано дъщерята на
проф. Андреев – Цанка. След така приятно прекарания ден, вечерта
пристигнахме в Ст. Загора.
Последната ми среща с проф.Трембач беше по време на VІ-та Национална конференция във Варна проведена от 4-6 октомври 1984 г. Съобщи ми тъжната вест, че съпругата му починала след инсулт и тежко продължително боледуване. През 1985 г., зет му от Тбилиси починал внезапно на работното си място (като главен архитект на града), от инфаркт.
През 1987 г. Проф. Трембач се оженва за вдовицата на свой най-близък приятел и се премества да живее при нея в Ленинград (Петербург).
Проф. Ю. Крохман
Западно-Берлинска политехника
Проф. Юрген Крохман идва за първи път у нас на “Втора национална
конференция” с международно участие проведена през м. Юни 1972 г. с
доклада “Насоки в развитието на техниката на дневното осветление”. На
следващата 1973 г., м.юни той участва пак на “Конференция с международно участие по фотометрия и калориметрия” с доклада “Върху разпределението на интензитета на светлината и светлинния поток”.
Доклади е изнасял в 8 наши конференции и почти всички са били от
различни области на осветителната техника. Първите 7 са били самостоятелни, а само последният (осмият) е бил колективен с 4 автори –
единият от които е синът му, от първата съпруга. Втората му съпруга
(бивша негова аспирантка и туркиня по народност) е изнесла доклада, а
той е председателствал второто пленарно заседание на тази конференция.
Освен с научно-техническа, е имало доклади и с икономическа, конструктивна и др. насоченост. (например: “Възможности за подобряване
на икономичността на осветителните уредби ”, “фотометри за изследване на осветителни уредби”).
Проф. Крохман беше желан партньор за дамите в танците на вечерите и колегиалните срещи организирани в рамките на конференциите, въпреки, известна инвалидност – последица от войната.
Беше собственик на светлотехническа лаборатория в Западен
Берлин. Произвеждаше за пазара яркомери и луксмери.
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През 1988 г. с проф. Андрейчин бяхме докладчици на Национална
конференция на ГДР в Берлин. Докладчик беше и проф. Крохман, който
ни покани за разговор след закриване на конференцията. Обсъждахме
главно за подготовката на нашата предстояща конференция през
м.октомври 1990 г. Очакваше с нетърпение всяка конференция за да посети България и Варна. Казваше че чувства България като своя втора
родина.
Физик Асен Тасев от Кюстендил
1909-1981 г.
Това е българинът, който на 16 години (като ученик в гимназията) се е
увлякъл в радиотехниката чрез дедекторните радиоприемници. Това негово увлечение го е накарало да се запише студент в СУ, специалност
физика, (от 1928-1932 г.) поради липса на Политехника.
През 1935 г. регистрира фирма “АТА” в Кюстендил за производство на
нормални радиоапарати, които заради доброто си качество и дизайн на
кутиите намират добър прием на вътрешния пазар. През 1956 г. с това
производство влиза в ТПК и там постепенно се насочва към производството на осветителни тела с луминесцентни лампи, които започнали да
стават актуални. Във фирмата си той е бил ръководител, конструктор,
технолог и всичко.
През 1966 г. БДЖ решава да не внася повече от чужбина изделията
за осветление на пътническите си вагони, а да организира тяхното производство в България. Всички производители на осветителни тела у нас
са отказали да произвеждат прототипа на луминисцентни осветителни
тела 2х40 W и 1х20 W за осветление на пробния вагон, само Асен Тасев
е приел.
През 1973 г. Асен Тасев се пенсионира и живее в София. Към АПК
“Средец” – кв. Връбница създава предприятие за производство на луминесцентни осветители. За 1-2 години то се разраства. Персоналът достига 150 човека. С негови осветителни тела са осветени Централна гара, НДК, Софийски надлези, Музея на електрокарния завод в гр. Лом и
мн. др.
С пристигането си в София Асен Тасев става едни от дейните сътрудници на НКО и редовен участник във всички негови мероприятия в страната. Особено голямо е участието му в подготовката и подреждането на
изложбите на светлотехническите изделия към конференциите и семинарите във Варна и други градове на страната. На всяка изложба той
участва с експонати на “Средец”, които донасяше на ръце при пътуването и там обикновено ги подаряваше. На конференциите и семинарите не
изнасяше доклади, но винаги най-активно участваше в дискусиите.
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Асен Тасев беше човек с широки интереси и разбирания и беше желан събеседник. Увличаше се до забрава в решаване на много проблемни въпроси (напр. безвинтов монтаж на елементите на осветителни тела, разработване на дросели с по-малки загуби, организация на “линии”
за по-бърз монтаж и много други ).
Беше заклет непушач, умерен пияч и то само при специални случаи и
веселяк в компании. Обичаше шлагерите – любимият му беше “Целувката на Ана”. В напреднала вече възраст той беше енергичен и с бистър
ум. Не употребяваше лекарства. Преждевременната смърт на един от
синовете му от инсулт понесе изключително тежко и на 1 октомври 1987 г.
получава инсулт на работното си място и без да дойде в съзнание си
отива от този свят на 13 октомври.
Така си отиваха повечето от приятелите и деятелите на БНКО! Но истинските в живота си проличаха!
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6. ПОСЛЕПИС – ОЩЕ НЕЩО ОТ АВТОРА
Животът ми като дете до 1940 г. премина, както на повечето селски
деца от това време в България – по нивите и ливадите, след добитъка
по пасищата на полето и Балкана, с родители отдадени на своите деца
и учители даващи всичко от себе си, за да ни дадат повече знания и
възпитание.
След прогимназията, избрах да продължа образованието си в техническо училище в София, където се изучаваше и руски език. Прочитайки
“В навечерието” на Тургенев любим ми стана девизът на Инсаров “Нашето време не принадлежи на нас, а на всички онези, които имат нужда от нас!”
При отбиване на военната си служба през време на войната, попаднах за 3-4 месеца в Сърбия, Унгария и Австрия и разбрах, че болшинството от обикновените хора навсякъде са добри, състрадателни, човечни, отзивчиви.
През 1947 г. между България и Югославия се сключи”Бледската спогодба”. По линията на “Техническата помощ” аз заминах за Югославия и
в рубриката “Полезни съвети” на Белградския вестник “Политика”, прочетох мисълта ”Щастието не е да имаш всичко, което желаеш, а да си
доволен от това което имаш” и я приех като мой девиз в живота.
Мога да кажа, че този девиз ми помогна да бъда щастлив, въпреки
многото трудности, несполуки и изпитания, които съм срещал и преживял.
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Съкращения
АД
АІС
БАН
БДЖ
БДС
БИАД
БНКО
БКП
БПС
БСП
БТР
БУ
ВИФ
ВМЕИ
ВМГИ
ВУЗ
ГДР
ГК
ГФР
ГС
ГУП
ДВ
ДКНТП
ДКМС
ДСО
ЕЛЗ
ЕФ
ЖЛВН
ЗОТ
МА
ЛЛ
МКО
МWh
МС
МЭИ
МЕТУ
НИИОТ

- Акционерно дружество
- Световна организация по цвета
- Българка академия на науките
- Български държавни железници
- Български държавен стандарт
- Българско инженерно-архитектурно
дружество
- Български национален комитет по
осветление
- Българска комунистическа партия
- Български професионални съюзи
- Българска социалистическа партия
- База за техническо развитие
- Благоевградски университет
- Висш институт по физкултура
- Висш машинно-електротехнически
институт
- Висш минно-геоложки институт
- Висше учебно заведение
- Германска демократична република
- Градски комитет
- Германска федерална република
- Градски съвет
- Главно управление на пътищата
- държавен вестник
- държавен комитет за наука и
технически прогрес
- Димитровски комунистически
младежки съюз
- Държавно стопанско обединение
- електро-лампов завод
- електрофакултет
- живачна лампа с високо налягане
- завод за осветителни тела
- медицинска академия
- луминесцентна лампа
- международна комисия по
осветление
- мегават час
- Министерски съвет
- Московски Энергетичен Институт
- Механо-електротехническо училище
- Научно-изследователски институт по
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НЕК
НИИ
НМЦ
НТК
НТС
НТСЕ
НКО
НТСЕС
НИМ
ОНС
ОК
ОС
ОР
ОТ
ОУ
ОБ
ППЗ
ПРА
СА
ССА
СП
СК
СНРБ
СНС
СССР
Ст.н.с.
СУ
СУБ
ТК
ТУ
ХЕИ
ФМФ
ЦС
ЦСПС

охрана на труда
- Национална електрическа компания
- Научно-изследователски институт
- Национален метрологичен център
- научно-техническа конференция
- Научно-технически съюз
- Научно-технически съюз по
електротехника
- национален комитет по осветление
- Научно-технически съюз по
електротехника и съобщения
- Национален исторически музей
- Окръжен народен съвет
- Организационен комитет
- Окръжен съвет
- окръжно ръководство
- осветително тяло
- осветителна уредба
- оперативно бюро
- противопожарна защита
- пуско-регулиращ апарат
- спортна академия
- селско-стопанска академия
- стопанско предприятие
- стопански комбинат
- съюз на научните работници в
България
- Столичен народен съвет
- Съюз на Съветските
социалистически републики
- старши научен сътрудник
- Софийски университет
- Съюз на учените в България
- технически комбинат
- технически университет
- хигиенно- епидемиологичен институт
- физико-математичен факултет
- централен съвет
- централен съвет на
професионалните съюзи
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БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА АВТОРА
Деян Иванов Деянoв

Роден на 17.04.1925 год. в с. Мирково, обл.
Софийска. Основното си образование получава в родното си село. От 1939 год. е ученик в Механо-електротехническо училище в София, където завършва през
1944 год. специалност електротехника. От 1948 год. до
1949 год. работи като проектант към електроотдела в
“Пробюро за Македония” в Скопие, а до 1952 год. в
“Промпроект” и “Леспроект” в София.
Висшето си образование получава във ВМЕИСофия и се дипломира през 1957 год. – специалност “Електрически мрежи и централи”. Като електроинженер започва работа в Енергопроект
през 1957 год., като проектант на електрически мрежи н. н. и електропроводи до 20 кV, а след това в Транспроект. От 1963 год. постъпва с
конкурс, като асистент по “Осветителна техника” към катедра “Електрически мрежи и централи”. Лекциите по тази дисциплина се четат от
доц. К. Богатев, а той води аудиторни упражнения и проекти. През 1977
год. защитава дисертация на тема “Относно нормирането на осветеността при изкуствено осветление в производствени помещения”. До пенсионирането си през 1985 год., той чете лекции и води упражнения по
“Монтаж и експлотация”, а след това е хоноруван преподавател в продължение на четири години във ВМЕИ-Габрово.
Автор и съавтор е на повече от 30 публикации за повишаване ефективността на електрическите уредби, норми и нормативни документи
главно в областта на осветителната техника и на повече от 15 книги по
осветителна техника.
Той е един от активистите на НКО още от основаването му през
1964 година. В продържение на 8 години е негов организационен секретар. Инициатор е на провеждане на конкурса за най-добър проект на осветителна уредба и създател и пръв председател на секцията “Електрически инсталации” към НТСЕ, 1987 година.
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