
ТРАУРНО СЛОВО ЗА НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ 

Уважаеми Опечалени: роднини, близки, приятели на Николай 

Василев! 

Драга Фани, Теодора, Ива и Надежда, 

Идва един ден, който слага край на Земния ни живот… Колкото и 

да сме подготвени за този ден-мъката е безутешна. Човекът, с 

който до вчера сте били заедно, обсъждали сте всякакви 

въпроси: и професионални и общочовешки и всякакви 

други…вече го няма…Остава само споменът за него… 

Проф. Николай Василев е роден през1929-та година в София, но 

коренът му е в Кюстендилския край. През 1953 г. завършва 

Електроинженерство в Държавна Политехника-София, която след 

това се обособява в няколко  ВУЗА, в т.ч. и ВМЕИ, а по-късно ТУ. 

От 1959 г. е асистент в катедра „Електрически мрежи и системи“, 

а след защита на дисертация е избран Доцент през 1966 година. 

През 1978 г. е избран за Професор.  

Проф. Николай Василев беше най-уважаваният специалист по 

Осветителна техника… Той издаде своя учебник по 

„Промишлено осветление“ през 1973 г. и той стана настолна 

книга за всички, които навлизаха в тайните на Осветлението… 

Вече повече от 45 години… 

Той беше поканен и чете лекции на студенти от Художествена 

академия-бъдещите художници трябваше да знаят начините за 

управление на светлината, за да постигат това, което са 

замислили в своите картини и скулптури… 

През 1988 година той беше  избран за Председател на 

Националния комитет по осветление и в продължение на два 

мандата ръководи успешно неговата дейност. През този период  

се проведоха най-успешните конференции по Осветление, 

посетени от над 400 специалисти не само от България, но и от 



Европа и други страни извън Европа: Япония, Южна Америка и 

Африка… 

Беше избран за председател на Федерацията на НТС и то в един 

много сложен период… Той се справи  като много добър 

ръководител и на това ниво… 

Той владееше перфектно немски език. Но очевидно само с 

немски език не можеш да контактуваш със всички и затова, 

вече в доста напреднала възраст, той започна да учи и усвои 

Английски език– достатъчно добре, за да общува и с други 

специалисти  по Осветителна техника от света… 

 Той беше изключително отговорен човек…До последния си дъх 

той се вълнуваше от неправилно взети решения за 

осветлението на София, пишеше до различни институции, като 

Софийска община или до Агенцията по пътна инфраструктура и 

правеше препоръки, които, естествено, не се чуваха и не се 

правеше нищо, което може да направи София наистина 

образец, що се отнася до нейното осветление… 

По негова инициатива в ТУ беше организиран Курс за обучение 

по Осветление  измежду специалистите по Електроснабдяване, 

които работеха като проектанти. Курсът беше посрещнат с 

одобрение и остави трайни следи в участниците и надявам се, 

още има специалисти със спомени от  това време… 

Помня, когато се разработваше Стандарта за осветление на 

Пътните тунели, как той насрочваше съвещания, излагаше 

новите концепции, за осветлението на Входната зона, той 

успяваше да въвлече и своите сътрудници и докторанти в 

решаването на проблема със осветлението и икономията на 

енергия в тунелното осветление… 

Покани специалисти от Швейцария–Рименшнайдер и Блазер– 

на нашата конференцията и те изнесоха първите доклади и ни 



запознаха с използването на насрещното асиметрично 

осветление, което спестяваше енергия… 

Той създаде и първата Научно-изследователска лаборатория по 

осветление в ТУ, където се разработваха доста сложни и 

специфични измервателни стендове и уреди, решаваха се най-

различни проблеми от дневното осветление, а даже и сега, в 

напреднала възраст, направи демонстрационно осветление на 

улица Росарио, която замисли и като система за обучение по 

проблемите на Интелигентното осветление (тъй наречените 

Smart Sity). Даже си спомням, че преди години с помощта на 

своите сътрудници, разработиха осветител за осветление на 

входната зона на тунела, който представи в ГУП (сега АПИ) и 

участва в  състезанието между още две фирми…. 

Проф. Николай Василев ръководи и възпита над 15 Докторанти 

в областта на Осветлението, които се развиха и издигнаха като 

водещи специалисти, Станаха преподаватели–доценти и 

професори– и ще продължат  неговото благородно дело… 

В своето общуване със световната светлотехническа  мисъл 

Проф. Николай Василев спечели уважението и респекта на 

чуждестранните специалисти от цял свят. Те го познаваха и 

уважаваха като отличен специалист: той общуваше с Де Бур, 

Бодман, Ван Бомел, Гал, Риман, Крохман, Джуел, Мартин Екерт, 

Льовберг…. Косаковски, Шанда, Айзенберг от Русия и 

публикуваше статии в списанието Светотехника, което 

Айзенберг издаваше ….Той общуваше със всеки, който се 

обърне  към него за съвет или за консултация в областта на 

Осветлението…Благодарение на тия си контакти и авторитета, 

който имаше, той беше поканен и участва в два международни 

проекта, които решаваха въпроса за Интелигентното 

осветление, когато това беше само идея… 

Аз започнах да се занимавам с осветление през 1975 г. Не съм 

завършил ТУ, но срещнах разбиране и създадох лаборатория по 



осветление в Минно геоложкия университет с помощта на 

Проф. Николай Василев и неговите сътрудници: доц. 

Диканаров, инж. Мирков и др.  

Николай Василев не е кабинетен учен: той обичаше и спорта… 

Той живееше пълноценен живот: на тенис корта, лете на 

морето– плуваше много добре, през зимата – на ски на 

Витоша… Той възпита и децата си така, те също са много добри 

тенисистки, много добри скиорки… 

 Поклон пред  светлата му памет. 


