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Международното сътрудничество е признак за висок науч но-иновационен и образователен потенциал на всеки ВУЗ
В съвременното необик-

новено време решението на 

глобално значимите за чове-

чеството въпроси остава на 

втори план. Така се случва и 

с една от най-важните със-

тавки на научната дейност - 

срещите на учени в рамките 

на международни форуми. Не 

всеки голям ВУЗ си позволява 

такова разточителство - 

да провежда международни 

конференции, канейки воде-

щи чужди и родни учени. В 

град Белово, Кузбаски район, 

ежегодни международни кон-

ференции организира само 

един ВУЗ. 

На 18 март 2016 г. филиал-

ът на Кузбаския държавен 

технически университет 

(КузГТУ) в града прие висо-

ки гости: под един покрив 

се събраха десетки учени. 

Тук се състоя IХ Междуна-

родна научна конференция 

“Иновации в технологиите и 

образованието”. В очната и 

задочната форма на конфе-

ренцията взеха участие 405 

души от 11 страни: Бълга-

рия, Алжир, Беларус, Украйна, 

Литва, Латвия, Казахстан, 

Узбекистан, Азербайджан, 

Таджикистан; от големи на-

учни и промишлени центрове 

на Русия. Бяха регистрирани 

повече от 150 чуждестранни 

участници.

По традиция с поздрав 
към участниците в конфе-
ренцията се обърна Ирина 

Константиновна КОСТИ-

НЕЦ, директор на филиала на 

КузГТУ в Белово:

“Деветата международна 

научна конференция “Инова-

ции в технологиите и образо-

ванието” е традиционна и се 

провежда в базата на фили-

ала от 2008 г., за пети път със 

статута на международна. 

Организатори са: фили-

алът на Кузбаския държа-

вен технически университет 

“Фьодор Тимофеевич Гор-

бачов” в гр. Белово, Вели-

котърновският университет 

“Св. св. Кирил и Методий”, 

България, Висшето училище 

по агробизнес и развитие 

на регионите, Пловдив, Бъл-

гария.

Взаимодействието между 

нашите университети е скре-

пено с договор за сътрудни-

чество, което ние активно 

поддържаме с провеждане-

то на научни мероприятия, 

чрез взаимно рецензиране 

и редактиране на научни 

материали. Убедена съм, 

че днешната научна конфе-

ренция не само ще укрепи 

това сътрудничество, но 

и ще разшири границите 

на научните интереси. Във 

форума ще вземе участие 

професорът от Националния 

военен университет “Васил 

Левски”, В.Търново, д.ик.н. 

г-н Венелин Терзиев.

Традиционно в пленарните 

заседания участват ръко-

водители на администраци-

ята в града, ръководители 

и водещи специалисти на 

предприятия и организации 

в региона, научно-педаго-

гически кадри, студенти от 

главния университет и от об-

разователните учреждения в 

Сибирския регион: Новоси-

бирска, Томска, Кемерова, 

Новокузнецка, Прокопевска 

област. Както винаги в сек-

циите свои доклади ще пред-

стави не само научно-педа-

гогическата общественост, 

но и участниците в школите, 

в т.ч. и ученици от т.нар. 

Малка академия на науките 

в нашия град, чиито куратори 

и научни ръководители са 

преподаватели от филиала.

Запланувани са 94 изказ-

вания. Очакваме като резул-

тат по-нататъшно развитие 

на интеграционните научно-

производствени процеси. 

И по-важното - въвличане 

на талантливи младежи в 

изследователската работа. 

Надявам се предложените 

иновации да станат основа 

за развитието на науката, 

образованието, производ-

ството и икономиката.” 

На пленарните заседания 

на IХ Международна научна 

конференция “Иновации в 

технологиите и образова-

нието” присъстваха корес-

понденти на Беловския вест-

ник. Ето за какво разказаха 

учените: 

Международна дейност 

на КузГТУ “Т. Ф. Горбачов”

Светлана Ивановна ГРИ-

ГАШКИНА, началник на от-

дела за развитие на между-

народното сътрудничество в 

КузГТУ, к.ик.н., доцент:

“За мен е голяма чест да 

приветствам участниците 

в IХ Международна научна 

конференция “Иновации 

в технологиите и образо-

ванието”. Всички отлично 

разбираме колко важна за 

развитието е международ-

ната дейност, затова всеки 

ВУЗ търси своето място на 

пазара на образователните 

услуги и научните изследва-

ния. Ежегодно през декем-

ври в Руския университет за 

дружба на народите с под-

крепата на Министерството 

на образованието и науката 

на Руската федерация се 

провежда семинар - съвет 

на научната общественост 

по проблемите на междуна-

родното, научното и образо-

вателното сътрудничество. 

Тази година участниците 

в съвещанието призоваха 

международното научно-

образователно сътрудни-

чество между вузовете да 

се разглежда като източник 

за повишаване на научния 

потенциал на вуза и отбеля-

заха, че е важен не самият 

факт на участие на вуза в 

различни международни 

мероприятия, а активното 

внедряване на резултатите 

от това сътрудничество във 

всички сфери на неговата 

дейност. Не от количество-

то, а от качеството зависи 

международният имидж на 

висшето училище. Между-

народното сътрудничество 

на Кузбаския технически 

университет се развива в 

две направления: Първото 

е образованието. Това е 

реализацията на образова-

телните програми, задгра-

нични стажове, практики, 

внедряване на иновационни 

форми на обучение. Второто 

направление е наука и ино-

вации. Това е съвместно из-

пълнение на научно-изследо-

вателски проекти, създаване 

на съвместни лаборатории, 

академичен обмен на научни 

кадри. Един от показателите 

за активна международна 

дейност на вуза се явява от-

носителният дял на чуждес-

транните студенти. В руските 

университети ежегодно се 

увеличава броят им, особено 

в инженерно-техническите 

специалности. Тези студенти 

са от бившите републики на 

СССР, Китай, Индия, Виет-

нам. В КузГТУ в момента се 

обучават 176 чуждестранни 

студенти от Монголия, Корея, 

Украйна, Казахстан, Арме-

ния, Узбекистан, Туркменис-

тан, Азербайджан и др. 

Международното сътруд-

ничество се явява признак 

за висок научно-иновацио-

нен и образователен потен-

циал на вуза. Поздравявам 

колектива на филиала и по-

желавам успехи в работата.”

Социални политики за въз-

действие на пазара на труда 

и развитие на националната 

концепция за социална ико-

номика

Венелин ТЕРЗИЕВ, профе-

сор в НВУ “Васил Левски” 

Велико Търново, професор 

в РУ “Ангел Кънчев” Русе, 

България, д.ик.н.:

“В продължение на шест 

години висшите училища в 

България си сътрудничат 

плодотворно с Вашия фили-

ал в рамките на договорите 

за сътрудничество и изпъл-

нението на международните 

грантове. Тази година към 

тях се присъединиха още два 

вуза: Националният военен 

университет “Васил Левски” 

и Русенският университет 

“Ангел Кънчев”. По поръче-

ние на професора от Русен-

ския университет Христо 

Белоев, д.т.н., разрешете да 

поздравя организаторите 

и участниците с провеж-

дането на форум от такава 

величина.

В България социалната 

политика и социално-тру-

довата сфера се развиват 

постоянно. При това те се 

нуждаят от значителни фи-

нансови средства и активно 

влияят върху развитието на 

националната икономика, на 

икономическия ръст, дина-

миката на БВП, на движение-

то на обществото и прогреса.

Основополагащ момент в 

развитието на пазара на тру-

да и заетостта в България е 

формирането на последова-

телна и устойчива стратегия 

за икономическо развитие 

с ясна визия за структурата 

на икономиката и търсене на 

работна ръка в средносро-

чен аспект. В този смисъл 

реструктуризацията на ико-

номиката продължава, а ос-

новните усилия са насочени 

към повишаване на нейната 

активност и конкурентоспо-

собност, а така също и към 

увеличение на потенциала 

й. Политиката на заетост 

може да увеличава своите 

възможности, ако стане дъл-

госрочна и все по-тясно си 

взаимодейства с национал-

ните и регионалните планове 

за икономическо развитие. 

Реализацията на специал-

ните програми за устройство 

на труда се явява едно от 

алтернативните решения за 

понижаване напрежението 

на пазара на труда. Тяхно-

то осъществяване, наред с 

местните регионални иници-

ативи и програми, съдържа 

потенциал за увеличаване 

на заетостта и понижаване 

на безработицата.”

Развитие на многопрофил-

ния град в период на криза

Наред с учените  на пле-

нарното заседание се из-

каза Андрей Генадиевич 

ЧЕРНОВ, заместник АБГО по 

икономика и финанси:

“Икономиката на града /

Белово/ се базира на въг-

ледобивния отрасъл, на 

енергийната и обработва-

щата промишленост. Въгле-

добивната промишленост 

заема най-голяма част от 

обема на промишленото 

производство - 2/3 или 66%, 

електроенергетиката - 27%, 

обработващото производ-

ство - 7%. Като изключим 

сложната политическа и 

икономическа обстановка, 

оборотът на големите и сред-

ните организации съставя 82 

млрд. рубли, в икономиката 

на града са инвестирани 6,5 

млрд рубли. По рейтинг на 

градовете в областта ние 

сме на четвърто място по 

обем инвестиции и разчет на 

един жител. 

Приходите на предприя-

тията за добив на полезни 

изкопаеми са 40 млрд. рубли, 

на предприятията от енерге-

тиката - 16 млрд. рубли, а в 

обработващата промишле-

ност - 4,2 млрд. рубли.

В града се появи ново 

предприятие от преработва-

щия отрасъл - “Рециклинг”. 

В плановете му е заложено 

да преработи един милион 

тона клинкери, останали 

след металургическото про-

изводство на бившия Цинков 

завод. Предприемачите вло-

жиха собствени средства в 

производството от порядъка 

на 10 млн. рубли. 

В началото на годината в 

града ни бях пуснати в екс-

плоатация Многофункциона-

лен център, Доходен дом в 

кв. “Сосновый”, Детска гра-

дина “Буратино” в Бачатск. 

Продължава работата по 

благоустройството на града. 

На стадион “Металург” е по-

ложено изкуствено покритие 

на футболния терен. Гледай-

ки напред, ще кажа, че гра-

дът вече започна подготовка 

за своята 80-годишнина. 

Един от проектите е рекон-

струкция на Централната 

градска градина. Мисля, че 

обновената градска градина 

ще бъде отличен подарък за 

беловчани по случай юбилея 

на града.”

Пътища за снижаване се-

бестойността на производ-

ството на топлоенергията и 

електрическата енергия в 

ТЕЦ-овете и котелните цен-

трали в Кузбас 

Василий Иванович МУРКО, 

д.т.н., професор, директор 

по наука ЗАО НПП “Сибеко-

техника”:

“Нашето предприятие се 

намира в Новокузнецк. Ние 

предлагаме на енергетици-

те реална възможност за 

снижаване себестойността 

на произвежданата топло- 

и електрическа енергия в 

котелните и електрически-

те станции в Кузбас чрез 

използване на отпадъците 

от въглища, образуващи се 

в новите обогатителни фа-

брики. В днешно време са 

построени много фабрики 

в Белово, Ленинск-Кузнецк, 

IХ Международна научна конференция  „Иновации в технологиите и образованието“ 
показа, че науката като социална сила  изпълнява най-важната функция в обществото
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Полисаево, ето защо перс-

пективите за използване на 

нашата технология са огро-

мни. Ние сме разработили 

и изпробвали в промишле-

ни условия технологически 

схеми за приготвяне на въ-

глищна топлина от отпадъци. 

Схемите осигуряват стабил-

ни характеристики на топли-

вото, което е важно в рабо-

тата на котелните станции. 

Въглищното топливо е течно, 

съхранява се в резервоари, 

пренася се по тръби, в пе-

щите на котелните се подава 

чрез разпръскватели. 

Когато беше построен во-

допроводът “Белово - Но-

восибирск”, за първи път в 

световната практика котел 

ПК-40 /това са 32 тона пара 

в час/ беше пренастроен да 

работи на въглеводородно 

гориво. При прехода към 

нов вид гориво установена-

та мощност на котела не се 

промени, параметрите на 

изгаряне бяха запазени. 

Ние планирахме да транс-

портираме въглеводородно 

гориво в Урал и Поволжи-

ето и затова в специален 

участък с дължина 120 метра 

имитирахме движение на въ-

глищата. Възпроизведохме 

подготовката, пълненето и 

транспортирането. Важно 

беше да се разбере и как 

се променят свойствата им 

по пътя.

В село Черепаново, Ново-

сибирска област, котелната 

станция работи с въглеводо-

родно гориво и те пресмет-

наха, че себестойността на 

топлината спада практи-

чески два пъти. Промени се 

качеството на кека. Нама-

ля пепелта в отпадъците и 

количеството на вредните 

газове.” 

Анализ на съвременното 

състояние и на основните 

направления в развитието 

на световния топлоенергиен 

комплекс

Роман Владимирович БЕ-

ЛЯЕВСКИ, заместник-ди-

ректор по научната и инова-

ционната работа в КузГТУ, 

к.т.н.:

“Днес, ако говорим за 

структурата на световния то-

плинно-енергиен комплекс, 

по обема на потребление 

първо място заема газта, а 

второ - нефтът. Те вече дълго 

време са основни енергийни 

ресурси, въглищата остават 

на трето място по потреб-

ление. Въглищата ги хвалят 

и ги ругаят, но в световния 

баланс заемат трайна пози-

ция. Не съвсем отдавна МЕА 

/Международното енергийно 

дружество/ публикува прог-

ноза, в която, изключвайки 

скока в цените, изключвай-

ки “ревоюцията от шисти”, 

цената на въглищата остава 

непроменена. Пресметнахме 

потреблението до 2035 г. и 

стигнахме до извода, че как-

то преди въглищата остават 

третият ресурс в света. 

Тъй като живеем във въг-

ледобивен район, нашият 

живот и работа зависят от 

запасите на природни суро-

вини. Така че от проучените 

въглищни запаси в сравне-

ние с други енергоносите-

ли има за следващите 112 

години, а от непроучените 

- за около 400 години. Що се 

отнася до нефта, проучените 

запаси могат да стигнат на 

човечеството за 50 - 60 годи-

ни. Чуждестранните експерти 

правят анализ на възобновя-

емите източници на енергия. 

Към тях се отнасят слънцето, 

вятърът, енергията на прили-

вите и отливите, енергията на 

морските водорасли, енерги-

ята от биомаса, от геотермал-

ните източници. Към 2035 г. 

западните страни планират 

да съкратят използваните 

невъзобновяеми енергоре-

сурси с 12 - 16% и да заменят 

тяхната енергия с енергия от 

природни източници. В Русия 

делът на възобновяемите 

източници е 0,5% от общия 

обем.” 

Комплексна оценка на 

страничните продукти при 

добива на въглища

Алексей СЕНИЧ и Сергей 

АБРАМЕНКО, студенти от IV 

курс, специалност “Открити 

минни дейности”

А. СЕНИЧ:

 “Въглищата са ценен не-

възобновяем ресурс, който 

не само е енергоемък, но 

и съдържа редки химични 

елементи. Рано или късно 

запасите на въглища при-

вършват и това създава два 

проблема - необходимо е те 

да се използват рационално, 

за да се извлече възможно 

най-голяма полза както от 

източника на енергия, така и 

от важните суровини за мета-

лургическата и химическата 

промишленост. Вторият про-

блем е правилно да се опре-

дели цената на всеки тон от 

добиваните въглища, като 

се отчита това, че в него се 

съдържа огромно количество 

декоративни, полускъпоцен-

ни и скъпоценни елементи, 

които се отделят в процеса 

на изгарянето и остават в 

дима, в шлаката и в пепелта. 

Някои проблеми, които 

засягаме в нашето изслед-

ване, вече занимават други 

учени, но ние считаме, че 

ако рационално използваме 

примесите във въглищата и 

всички въглища от недрата 

и от сметищата, можем да 

увеличим рентабилността 

на добиващите предприятия 

3- 4 пъти.

Ще нарасне броят на за-

етите в производството и 

заплатата, което ще доведе 

до развитие на региона и 

като следствие ще нараснат 

данъчните приходи”.

С. АБРАМЕНКО: 

“Ще се спра подробно на 

анализа на тези източници, 

които могат да донесат пе-

чалба на предприятието. Газ 

метан. Ако се събира, ще се 

подобри безопасността на 

труда и ще стане източник 

на доход. Неговата реализа-

ция не е част от труда, той 

има значение за вътрешния 

пазар. Методът за добиване 

на метан е достатъчно перс-

пективен. Вода. Нейното из-

ползване зависи от това как 

е добита: ако е чиста, е годна 

за пиене, ако е техническа - 

за напояване на посевите, за 

технически нужди на пред-

приятията, за рибовъдство. 

Грунд. Навременната обра-

ботка на почвата съхранява 

нейната плодородност. Може 

да се използва в аграрния 

комплекс и за рекултивация 

на земята. Реализира се на 

вътрешния пазар. Брикети-

рани въглища. Разсипване на 

част от фракцията се случва 

постоянно в обогатителната 

фабрика. Това води до за-

губи. Брикетирането позво-

лява да се намали загубата. 

Такива въглища осигуряват 

горене без дим, водят до ми-

нимум замърсявания. Шла-

ката и пепелта се използват 

за производство на бетон. 

Негодната руда. В процеса 

на добиване заедно с изко-

паемата руда на купчината 

се изхвърля и негодната. 

От нея може да се извличат 

готови въглища, които са с 

повишена запрашеност, но 

са безплатни ресурси. В при-

родните залежи има голямо 

количество както строителни 

материали, така и редки хи-

мически елементи. Те може 

да се използват в черната 

и цветната металургия, би-

омедицината, промишлената 

електроника, производство-

то на ювелирни украшения и 

в други области. Всички тези 

ресурси са скрити, но тяхна-

та реализация има висока 

възвращаемост”. 

Взаимовръзка между тех-

нологичните процеси и се-

измичната обстановка в 

Беловски район

 Светлана ИЛИНА, студент-

ка в IV курс, специалност 

“Открити минни дейности”:

“Моята работа е посветена 

на актуален проблем - не-

благополучната сеизмична 

обстановка в град Белово. Аз 

и моите съавтори /Екатерина 

Зайцева и Владислав Кор-

чагин/ проведохме детайлен 

анализ на сеизмическата 

активност през последните 

две години. Забелязахме 

връзка между активността и 

дейността на промишлените 

предприятия, при това на 

първо място между предпри-

ятията от минната промишле-

ност. Ние отбелязахме сезон-

на динамика, проследихме в 

какво време на денонощието 

често възниква активност, 

построихме обобщени гра-

фики. Получените резултати 

нанесохме на картата на Бе-

ловския район. Сега, когато 

сме събрали всички данни, 

отбелязващи зоните на сеиз-

мична активност, може да се 

направят изводи. Активните 

зони са разположени около 

въгледобивните предприя-

тия. При това около разлома 

“Бачатский” не се наблюдава 

такава активност.” 

Принос на учените от Куз-

ГТУ в замяната на вноса

Валерий Юревич БЛУМЕН-

ЩАЙН, д.т.н., професор, ди-

ректор на Минния институт 

към КузГТУ: 

“Напомням, че универси-

тетът преди всичко е обра-

зователно учреждение. Ние 

подготвяме грамотни ква-

лифицирани специалисти, 

а науката е част от учебния 

процес. Затова и ние можем 

да дадем своя принос в за-

мяната на вноса. 

Нашият институт, казано 

накратко, се занимава с 

обработка на гладки повърх-

ности. В съвременните ус-

ловия сервизните предпри-

ятия, използващи вносно 

оборудване, са принудени 

да използват родни техно-

логии и да правят ремонт 

на техниката в собствената 

си страна. Нашият институт 

имат опит в тази област, 

има изпробвани технологии 

и ние сме готови да им ги 

предоставим. 

Втори момент - контрол на 

качеството. При нас, в ин-

ститута, работи съвременна 

сертифицирана лаборато-

рия, използваща магнитни 

методи за контрол. Ние 

можем да проверим химиче-

ския състав на веществата, 

тяхната микроструктура, 

грапавина, твърдост, мик-

ротвърдост. И накрая - тех-

нологията на заваряване. То 

се използва повсеместно, 

много производства зависят 

от качествата на заваръчни-

те шевове. Ние атестирахме 

специалисти, оборудване и 

разработихме технология 

за безопасно заваряване. 

Предлагаме услуги на раз-

нородни организации.”

ХХ век стана векът на 

победилата научна револю-

ция. Научно-техническият 

прогрес се ускори във всички 

развити страни. Науката 

все повече намира прило-

жение в производството. 

IХ Международна научна 

конференция “Иновации в 

технологиите и образо-

ванието” във филиала на 

КузГТУ в Белово показа, 

че науката като социална 

сила изпълнява най-важна-

та функция в обществото. 

Научните постижения се 

прилагат в живота с цел 

практическо решение на 

социално-икономическите 

проблеми в региона: пови-

шаване ефективността на 

производството, икономия 

на природните ресурси, 

съхраняване на екологията. 

Материалът е 

препечатан 

от “Беловский вестник”, 

април 2016 г.
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