Цветана Илиева
Казвам се Цветана Илиева. От гр. Смолян съм.
Завърших „Технически колеж” – Смолян през 2004г.,
след което продължих образованието си в ТУ „Тодор
Каблешков“ – София. След дипломирането си, работих
като системен администратор в хотел Роял Лодж –
Пампорово. Дейността ми се състоеше в това да
осъществявам програмно и технологично осигуряване
на
компютърната
техника,
администриране
и
контролиране достъпа на потребителите до базите
данни, управление на достъпа на потребителите до мрежата, осигуряване и
контролиране защитата на мрежата от неоторизиран достъп.
Последните две години работя като инженер компютърни приложения в „НОУ –
ХАУ ФОР РЕНТ“ ООД . Фирмата е специализирана в Web Development, Search Engine
Optimisation, Webmaster tools. В работата си използвам основно MySQL, PHP, HTML.

Илия Тодоров Деведжиев
Гр. Смолян
Завърших „Технически колеж” в гр. Смолян
през 2004 год., специалност „Комуникационна
техника и технологии“, след което продължих
образованието си в ТУ „Тодор Каблешков“ София филиал Пловдив в същата специалност. Работих
две години в Български пощи гр. Велико Търново.
Работата ми всъщност се състоеше в това да
поддържам компютърните конфигурации на всички
районни пощенски станции в по-големите градове.
Това се отнася само за инкасиранията офлайн на
БТК и ЧЕЗ (там където има инкасирания), където
последващия билинг от всички места се събират
заедно с всички други районни поделения в
България и се сумират окончателно в София.
Последните две години работя като Web Designer в „НОУ – ХАУ ФОР РЕНТ“
ООД. Фирмата е специализирана в Web Development, Search Engine Optimisation,
Webmaster tools. В работата си използвам основно Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
Flash, HTML и др.

Станимир Росенов Чуков
Здравейте, казвам се Станимир Росенов Чуков от гр.
Смолян и завърших Техническия колеж - Смолян през
2010г. - специалност : „Компютърни и комуникационни
технологии“, с професионално-квалификационна степен
„професионален бакалавър“.
Първата ми работа се състоеше
в създаване
администрация и потдръжка на компютърна зала, а сега
работя в един от най добре развиващите се оператори в
България Vivacom-BTК АД-Груп, като сътрудник
продажби.

Интереси:
Компютърни технологии и мобилни комуникации.
За контакт:
st_miro@abv.bg
stanimir.chukov@vivacom.bg

ВИКТОР ТЕОФИЛОВ ВЪРБАНОВ
За контакти: viktor.varbanov@abv.bg; тел. 0878167540
Бакалавърска програма: Електроенергеника и електрообзавеждане, Технически колеж гр.Смолян към Пловдивски
университет „ Паисий Хилендарски”, дипломиран през м.юли
2011г. със защита на дипломна работа на тема: „Разработка и
изпитване на видове релета и захранване на лабораторни
макети”.
Магистърска програма:
Електроенергетика и електрообзавеждане, гр. София.
Дипломиране: Предстои дипломиране през 2013 г.
Трудов опит:
Фуражен завод гр.Смолян – енергетик – 20 год.
Мрежи високо напражение – ел.монтьор 110 кВ. – 4 год.
ЕСО ЕАД – ел.монтьор – поддръжка, ремонт подстанции 110 кВ.
Интереси:
Маркетингови комуникации;
Електроника и електроенергетика;
GSMмрежи и телекомуникации.

СИМЕОН АНГЕЛОВ ЖУКОВ
Казвам се Симеон Жуков, от гр. Смолян завърших Технически
колеж – Смолян през 2008 г., спец. „Машиностроителна техника
и технологии”.
За контакти: simeon_jukov@abv.bg;
Трудов опит:
ЗММ – гр. Смолян – 13 г.
 ЕТ „Лъчезар Василев” – електротехник – 1 г.
 „Елитекс” ЕООД – гр. Смолян – електромонтьор 1 г.
 „Родопея” – гр. Смолян – поддръжка.
Интереси:
Комуникации и компютри;
Електроника и електроенергетика.

Анчо Буков
Казвам
се
Анчо
Буков.
Завърших
образованието си в „Технически колеж” град
Смолян,
специалност
„Машиностроителна
техника и технологии”.
В момента работя като конструктор –
инструментално производство във „ФЕСТО”
ЕООД град Смолян.

Боян Илиев
След добрата подготовка в специалността:
Електроенергетика и електрообзавждане, която
получих в ТК Смолян започнах работа в
Петролната рафинерия '' Insa Oil". Там работих
като оператор на инсталация за преработка на
дизелово гориво. В момента уча магистърска
степен във ВТУ “Тодор Каблешков” и от 3
месеца съм електромонтьор в “EVN БългарияЕлектроразпределение АД" в клиентски център
Раковски.

Веселина Иванова
Първата степен на висшето си образование в областта на Комуникационната техника
получих в „Технически колеж” – гр. Смолян. Продължих образованието си в по-висока
степен в друго висше училище, където останах изненадана от обхвата на знанията,
които ми бяха дадени в Колежа. По-конкретно: установих, че учебните планове на
дисциплините, по които бяхме обучавани в Техническия колеж, покриваха на 80%,
някои дори на 100%, съответните в по-високата образователна степен. Респективно
това доведе до по-малко приравнителни изпити или до такива, с изключително
редуцирани конспекти. Мога да кажа, че повечето от кадрите, подготвени от
Техническия колеж, се откроявахме с широки, добре усвоени и трайни знания, както
теоретични, така и практически. Лично на мен това ми помогна безпроблемно да
завърша курса си на обучение, при това с високи резултати, които оставаше да
реализирам и докажа някъде.
За никого не е тайна, че в днешно време намиране на работа по специалността
веднага след завършване, като млад специалист, е изключително трудно. Първоначално
започнах работа като „Административен мениджър” и едновременно с това поддържах
и доразвивах изградената компютърна мрежа във фирмата, както софтуерно, така и
хардуерно. С развитието на дейността ни и с показаните вече умения, ръководството
насочи работата ми към развойната дейност на нов производствен продукт. Беше ми
възложено създаването на програма за изчисление на технически параметри,
технологични операции, производствени разходи и множество други показатели при
производството на метални изделия. Този продукт трябваше да бъде в полза и
едновременна употреба, както на централния офис, така и на производствената база и в
същото време да дава информация за няколко отдела – Счетоводен, Търговски и
Производствен. Така заех длъжността „Ръководител програмен колектив”. Ежедневната
ми работа наложи контакти с колеги инженери, не само в областта на Компютърната и
комуникационната техника, а и в областта на строителството и металообработването,
тоест работата ми изисква добри познания както в моята област, така и в областите на
моите колеги. При взаимодействието ми с инженери от Германия, Чехия, Гърция и др.
страни не съм почувствала дефицит на знания и подготовка, дори напротив, ако мога
така да се изразя – „говорим общ език, с общи изразни средства”. Така, към момента
вече заемам длъжността „Мениджър продажби”, като продължавам да регулирам и
контролирам дейността на усъвършенстване на програмния продукт.
Като заключение бих искала да обобщя, че са ми дадени всички теоретични и
практически знания, благодарение на които мога да се развивам и да продължа да се
образовам, нещо което е задължително за нашата бързо развиваща се специалност.

Абдуллах Тахир Тахир
Казвам се Абдуллах Тахир Тахир. През 2005 г. завърших Технически колеж гр.
Смолян специалност "Телекомуникационна техника и технологии". Продължих
образованието си във ВТУ "Тодор Каблешков" специалност "Телекомуникационна и
осигурителна техника". В момента работя в сервиз за GSM апарати като техник.

Георги Метаксов
Георги Метаксов е от гр. Смолян, завърши „Технически колеж” – Смолян през 2008
г., специалност „Машиностроителна техника и технологии”, след което продължи
образованието си в ТУ „Тодор Каблешков“ – София. В момента учи и продължава да
работи в „Пампорово” АД. Дейността му се състои в това да осъществява
технологичната работа на лифтовете.
За контакти: georgi.metaksov@gmail.com; 0878585825.
Трудов опит:
 „Пампорово” АД - 5 г. механик
Интереси:
 Технически интереси.

