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Н а 19 май в Аулата на Лесотехни-
ческия университет в присъстви-
ето на академичното ръководство 

бяха връчени дипломите за висше об-
разование на абсолвентите от випуск 
2021 – 2022 г., както и за академичните 
длъжности „доктор“ и „доцент“.

Церемонията уважиха Иван Иванов 
– министър на земеделието, проф. Ма-
риела Модева – заместник-министър на 
туризма, Десислава Билева – замест-
ник-кмет по направление „Зелена систе-
ма, екология и земеползване“ в Община 
– София, инж. Ирена Петкова – директор 
на Регионалната инспекция по околната 
среда и водите към МОСВ, инж. Тони 
Кръстев – директор на дирекция „Горско 
стопанство“ и д-р Илиян Точев – дирек-
тор на дирекция „Правни и администра-
тивни дейности“ в ИАГ, генерал-майор 
Тодор Дочев – началник на Военната 
академия „Г. С. Раковски“, акад. Петър 
Кендеров – БАН, инж. Кирил Колев – 
директор на ДЛС „Воден – Ири Хисар“, 
инж. Стефан Шулев – директор на НПГГС 
„Христо Ботев“ – Велинград, инж. Цве-
телин Добрев – директор на Общинско 
предприятие „Екоравновесие“, доц. д-р 
Янко Иванов – член на настоятелството 
на ЛТУ, Даниела Петрова – изпълнителен 
директор, и проф. д-р Васил Живков – 
председател на УС на Браншовата кама-
ра на дървообработващата и мебелната 
промишленост (сн. 1).

По традиция тържеството се проведе 
в навечерието на Деня на българската 
просвета и култура и на славянската 
писменост. Слово, посветено на праз-
ника, произнесе доц. д-р инж. Павлин 
Вичев – преподавател в катедра „Дър-
вообработващи машини“ в ЛТУ.

Церемонията бе открита и водена от 
зам.-ректора на ЛТУ проф. д-р Милко 
Милев.

В словото си ректорът чл.-кор. проф. 
д.н. Иван Илиев се обърна с благо-
пожелания към абсолвентите, техните 
родители и преподавателите. 

Тази година в ЛТУ се дипломират 142 
абсолвенти в образователно-квалифика-

ционната степен „магистър“ и „бакалавър“, 
като 17 са с отличен успех. Всички от-
личници получиха дипломите и грамотите 
си лично от ректора на Лесотехническия 
университет. По традиция абсолвентите 
произнесоха Галилеевата клетва.

Диплома за академична длъжност 
„доцент“ получиха: доц. Павлин Вичев, 
доц. Ралица Кузманова, доц. Бойка Мал-
чева, доц. Стоян Стоянов, доц. Желяз-
ко Георгиев, доц. Евгени Цавков. Десет 
души получиха дипломи за образова-
телната и научна степен „доктор“: д-р 
Асен Николов, д-р Иван Лазаров, д-р 
Антония Тодорова, д-р Паула Малковска, 
д-р Денис Вирянски, д-р Георги Мари-
нов, д-р Христина Нешовска, д-р Елена 
Стефанова, д-р Гълъбин Младенов и д-р 
Любомир Христакиев (сн. 2).

Приветствия поднесоха гостите на 
тържеството министър Иван Иванов и 
Десислава Билева. Инж. Тони Кръстев 
прочете поздравителен адрес от името 
на и.д. изпълнителен директор на Из-
пълнителната агенция по горите инж. 
Филип Ковашки.

Тази година специалността „Туризъм“ 
в Лесотехническия университет е класи-
рана на второ място в Рейтинговата кла-
сация на висшите училища в България. 

Висше образование

Випуск 2022 на ЛТУ  
получи дипломите си

По този повод зам.-минис-
търът на туризма проф. 
Мариела Модева поздра-
ви академичното ръковод-
ство на Университета за 
решението му да подготвя 
кадри в специалността и 
най-вече в областта на ал-
тернативния туризъм, т.е. 
в специализираните му 
форми, сред които кул-

турния, СПА, уелнес, здравния, прик-
люченския и конгресния. „Това ни дава 
възможността да развиваме страната 
като сигурна и интересна дестинация 
за четири сезона“, каза зам.-министър 
Модева и уточни, че обучението в ЛТУ е 
с интеграция по посока на устойчивото 
развитие, което предполага една по-чис-
та околна среда, запазена и красива 
българска природа.

Поздравителни адреси се получиха 
от Президентската институция, проф. д-р 
Евгени Станимиров – ректор на Иконо-
мическия университет във Варна, проф. 
Николай Изов – ректор на Националната 
спортна академия „Васил Левски“, Донка 
Михайлова – кмет на община Троян, и 
други.

Събитието продължи с връчване на 
дипломите по факултети. Тази година 
във Факултет „Горско стопанство“ се 
дипломират общо 48 инженери – 23 
бакалаври и 25 магистри, в редовна и 
задочна форма на обучение.

По традиция тържеството завърши със 
символично хвърляне на абсолвентски 
шапки в двора на Университета (сн. 3). 

Женя СТОИЛОВА
Снимки Йордан ДАМЯНОВ
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