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Наесен ще заработи национален център по
природо-математически науки в Казанлък
Първа копка за изграждането на
нова сграда към Природо-математическа гимназия (ПМГ) „Никола
Обрешков“ в Казанлък, в която
ще функционира Национален център по природо-математически
науки, беше направена на 6 юни
2015 г. В националното звено
ученици ще могат да развиват
заложбите си и да се подготвят по учебните дисциплини
математика, физика, химия и
биология. Допълнително в този център ще бъдат обучавани
и сертифицирани учители от
цялата страна със знака за високо качество на школата на
Теодосий Теодосиев и на ПМГ
„Никола Обрешков“ – Казанлък.
Плановете са Националният център по природо-математически
науки да бъде завършен за началото на учебната година.
Сградата на новия център
ще се състои от три етажа
и сутерен. Надземните етажи
ще имат топла връзка с останалата част на ПМГ „Никола
Обрешков” и ще функционират
като цяло с останалите учебни
помещения. Разгънатата застроена площ на новата сграда е 636
кв.м. В сградата ще бъдат създадени специализирани кабинети
по физика, химия, биология, математика. Проектант на обекта е арх. Весела Георгиева. След
проведена обществена поръчка
за изпълнител на дейностите е
избрана "Строителна компания
Загора".

 Кадър от официалното обявяване на първата копка за изграждане на Националния център
по природо-математически науки в Казанлък

Миналата година през декември Министерският съвет предостави близо 500 000 лв. от
бюджета на Министерството
на образованието и науката за
построяването на Националния
център по природо-математически науки, който се прави
по идея на учителя Теодосий
Теодосиев.
Теодосиев е преподавател по
приложна математика и физика, главен учител по физика и
астрономия с над 40-годишен

педагогически стаж в ПМГ
„Никола Обрешков“ в Града на
розите. Там той дава началото
на специализирано обучение по
приложна математика и физика, развива своята методика
за формиране на силов интелект, създава безплатна школа
за ученици и учители, популярна като „Школата на Тео“, в
която поддържа и развива теоретична и практическа база
за обучение. За дългогодишния
си труд, заслугите и постиже-

нията си той е удостояван с
редица награди и отличия. Той
спечели отличието в конкурса
„Мъж на годината“ за 2014 г.,
организиран от „Дарик радио“,
и беше номиниран от българския евродепутат Емил Радев
за наградата Европейски гражданин на годината 2015. Носител е на орден „Св. Св. Кирил
и Методий“ - първа и втора
степен, награди „Св. Неофит
Рилски“, награда „Райна Кандева“, награда от Физическия фа-

култет на Софийския университет за най-голям брой приети студенти и много други.
Неговите възпитаници носят
многобройни международни
отличия на България. През последните 40 години Теодосиев
е обучил най-много шампиони
от световни олимпиади с общо над 100 медала.
На церемонията присъстваха Румяна Бъчварова, вицепремиер и министър на вътрешните работи, заместник-министърът на образованието и
науката проф. Костадин Костадинов, кметът на Община
Казанлък Галина Стоянова и
други официални лица.
На 5 юни 2015 г. заместникминистърът на образованието
и науката проф. Костадин Костадинов беше гост на Казанлък
по повод празника на града и
присъства на церемония по издигане на националното знаме.
Той бе гост и на тържествена
сесия на Общинския съвет, на
която подписи под Меморандум за създаване на регионален
академичен център положиха
председателят на Българската
академия на науките акад. Стефан Воденичаров и кметът на
Община Казанлък Галина Стоянова. На церемонията бяха министърът на туризма Николина
Ангелкова и чл. кор. Димитър
Димитров, главен координатор
на регионалните академични
CW
центрове към БАН.

Китайска компания с интерес да произвежда оптични кабели у нас
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Китайската технологична компания „Хeнтон Оптик Илектрик” (Hengtong Optic Electric)
проявява интерес за инвестиции в България като част от
стратегията си за експанзия на

външните пазари. Това е станало ясно по време на среща на
ръководството на компанията
със заместник-министъра на
икономиката Любен Петров в
Шанхай. Вицепрезидентът на
китайския производител Анмин
Гао съобщи, че компанията започва голям инвестиционен проект

за Централна и Източна Европа,
като България вече е в центъра
на техния интерес, проучват се
възможностите за основаване на
съвместни предприятия.
От Hengtong проявяват
предварителен интерес към инвестиции в производство на
кабели (конвенционални и оп-

тични), оборудване за оптични
мрежи (OND - Optical Network
Devices) и изграждането на такива мрежи и др. Установен e
контакт с българска фирма и
предстои развитие на проекта.
Също така в компанията имат
интерес и към развитието на
оптична мрежа за високоскорос-

тен интернет в селските райони, както и в енергийни мрежи.
Тъй като тя използва българска
суровина за производството на
своите кабели, от нея проучват
възможността да направят такъв завод у нас, обясняват от
Министерството на икономиката.
CW

От четвърт век Computerworld България e основен източник на информация за ИТ мениджърите и професионалистите, вземащи бизнес решенията
в компаниите. Вестникът анализира
най-важните събития и тенденции в
индустрията, свързани с иновативни
продукти и технологии, осигурява информация за професионално ИТ управление.

Важна инициатива на изданието
е конкурсът “ИТ проект на годината”. Той се провежда за 13-a поредна година, като всеки проект бива
представян на страниците на в-к
Computerworld в постоянната му рубрика, посветена на успешните ИТ
решения в България.
Категориите, в които се състезават проектите, са национални ИТ
проекти, реализирани в администрацията, и национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор (в
големи промишлени предприятия, финансови институции и др.).
За периода 2004 г. - 2015 г. във
вестника са представени над 320 проекта.
През 2016 г. Computerworld България празнува своя 25-годишен
юбилей. По този случай изданието
подготвя редица инициативи, фокусирани върху изводите от реализираните досега ИТ инициативи в България
и перспективите пред бранша, сред
които:
Юбилейно луксозно издание
"25 години Computerworld".
• Анализ на големите потребители на ИТ (история, тенденции, ви-

COMPUTE
RWORLD
зии), включително е-управление, общинска администрация, централни
ИТ системи, банки, енергетика, промишленост, образование.
• България на картата на развойните центрове.
• Технологични тенденции в хардуерната и софтуерната сфера.
Целогодишно представяне
на 12 от най-успешните български
ИТ фирми, стартирали заедно или
преди създаването на вестника и
развиващи се и до днес (ИТ динозаврите), както и на 12 от най-бързоразвиващите се нови компании,
определящи съвременните тенденции в българския ИТ бизнес (ИТ гепардите).

АУДИТОРИЯ
• Висше и средно ръководство
• ИТ специалисти в централна и местна
администрация
• ИТ технически специалисти
• ИКТ консултанти
• Преподаватели и студенти по ИКТ специалности
• Български и чуждестранни ИКТ фирми

COMPUTERWORLD ИKT TOP 100
Уникална класация на работещите
на българския пазар компании от сферата на информационните и комуникационни технологии. През 2016 г. се
организира за 19-а поредна година.
Компаниите са класирани според техните финансови постижения за предходната финансова година (приходи и
брутна печалба). На базата на подадената от компаниите разбивка на приходите се прави сравнителен анализ в
сегментите дистрибуция на ИКТ продукти, разработка на софтуер, доставка и инсталиране на комуникационни решения, производство на ИКТ

продукти, системна интеграция, аутсорсинг, износ на ИКТ решения и др.
За първи път на специална церемония през юли 2016 г. ще бъдат
връчени награди на победителите от
класацията ИКТ Топ 100 - общата и
по сегменти.
Годишна класация

АУДИТОРИЯ

на най-успешните
ИКТ компании
в България

• всички читатели на Computerworld
• абонатите на вестник Капитал
• общо над 12 000 читатели, 85% от
които във висшето ръководство
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на секция, в която са налични таблични данни за приходите на българските
ИКТ компании от 1998 г. досега.
В отделна секция е структурирана
и информацията за ежегодния конкурс
“ИТ проект”, който вестникът организира от 2004 г. насам, представящ найзначимите и успешно внедрени ИТ системи и решения, реализирани в частния
и държавния сектор през годината.
Кариерната зона е подсайт на
Computerworld.bg, фокусиран върху обучението и кариерното развитие. Една
от най-посещаваните секции е рубрика „HR на месеца“, в която са събрани
видеоинтервюта с водещи HR специалисти от български и международни
ИКТ компании.
Обособен е и подсайт на английски
език.
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В стремежа си да остане верен на
своите читатели, технологичният
бизнес седмичник Computerworld България ежедневно обогатява сайта си с
публикации, в които се търси мнението на потребителите, на пазарните
анализатори, правят се сравнения с
конкурентни решения.
Най-горещите теми, свързани обикновено с мащабни ИКТ изложения, са изведени в най-горната част, допълнени от водещите, според редакцията
публикации. Читателят има
директен поглед и към найчетените публикации, найновото интервю, слайдшоу,
видео новина и анализ.
Класацията на ИКТ компаниите в България „ИКТ
Топ 100“ също е в отдел-

ПРОЕКТ ТОП ИКТ РАБОТОДАТЕЛ
Oктомври 2016
Проектът е съвместна инициатива на ICT Media и JobTiger.
Инициативата включва пет основни компонента:
• Анкета-изследване и класация
на водещите компании от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), развиващи дейност в България, на база
специално разработена за целта методология за определяне на

предпочитан работодател.
• Кръгла маса, на която се представят изводите от проучването.
• Вечерна церемония (в деня на
провеждане на кръглата маса), на
която се награждават победителите от класацията ТОП ИКТ работодател.
• Специализирано печатно издание, в което се представят и
анализират данните от изслед-

ването.
• Сайт, който съдържа информацията по всеки от отделните
компоненти на проекта.
Провеждането на проучването за конкретен бранш позволява
постигане на по-висока обективност и сравнимост на резултатите и данните сред компаниите –
участници.
Дата: октомври 2016 г.

ПРОЕКТ "BULGARIAN ICT WATCH"
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Април 2016
Издание и кръгла маса, фокусирани върху възможностите и предизвикателствата пред българските
ИТ компании, които са активни на
външните пазари.
Изданието BULGARIAN ICT
WATCH e на английски език, насочено е към чуждестранни партньори на български фирми, изнасящи
собствени ИКТ продукти и услуги.

Съдържа специализирани анализи и
обзори за технологичния сектор,
данни за приходите от ИТ износ;
статистика от официални източници.
Кръглата маса Bulgarian ICT Watch
е съвместна инициатива на ICT
Media и БАСКОМ, която има за цел
да осигури конструктивен диалог
между ИТ фирмите и държавата

за конфигуриране на стъпки, стимулиращи развитието на сектора. Събитието засяга и дискутира предизвикателствата пред ИТ
бранша - все по-силно очертаващият се дефицит на кадри за ИТ
бранша, намиране на правилните
насърчителни държавни политики за растеж, навлизането на нови
пазари.

