години

ВИНАГИ С ЯСНА ВИЗИЯ
ЗА БЪДЕЩЕТО

Преди една година се замислихме, този път сериозно, за предстоящия
50-годишен юбилей на „Оптикоелектрон”. И макар да не си падаме прекалено по
ритуали и паметни събития, се ентусиазирахме. Не е ден, не е година. Не един,
не десет, а стотици дори хиляди хора ще си спомнят за нещо хубаво, случило
се в младостта или в по-зряла възраст. Ще изживеят отново, надяваме се,
едни хубави моменти от занимания със съществени теми, общуване с умни и
сърдечни колеги, постигане на лично удовлетворение от добре свършена работа.
Решихме – ще направим едно паметно издание в опит да съберем поне част
от историята на „Оптикоелектрон”. Та нали неговата история е част и от
днешното битие на Панагюрище. И започнахме да пишем - с малко дати, с много
спомени и с красиви и неповторими черно-бели фотоси.
Вълнуващо бе за нас от Работния колектив да създадем албум, посветен на
50-годишнината от основаването на „Оптикоелектрон”.
Съзнаваме, че преобладаващата част от написаното обхваща преди всичко
ранните години от историята на “Оптикоелектрон”, но и хората свидетели на
този период оредяват, така че рискът да загубим тези си спомени се увеличава.
Дано е вълнуващо връщането към петте десетилетия назад за всички,
които са били за дълго или за кратко част от екипа на Дружеството.
Благодарим на всички, които помогнаха със снимки, спомени и съвети на този
сборник-албум. Искаме да уверим, че в подбора на материалите не сме се
водили от някакви приоритети или субективни предпочитания и споделените
спомени не са променяни и редактирани.

50 години ОПТИКОЕЛЕКТРОН

ИНЖ. ИВАН ГАРЧЕВ
Изпълнителен директор на
„Оптикоелектрон Груп” АД

Хилядите служители и работници, специалисти и мениджъри от община Панагюрище, от областта и от цяла България.
Това са авторите на 50-те години история на
„Оптикоелектрон“. И всеки един от тях е оставил по частица от ума, ръцете, знанията си
тук – в цехове, сред машини и детайли, сред
архиви и монтажни площадки.
Не е възможно човек да не се вълнува,
ако се върне със сърцето и ума си към своя
малък или по-продължителен епизод от
ежедневието си в „Оптикоелектрон“ през
тези живи 50 години назад. Защото не граница, а силен старт напред е половинвековната история на „Оптикоелектрон“, старт за
нови професионални предизвикателства за

още много пъти по 50 години за всички настоящи и бъдещи оптикоелектронци, както
обичат да ги наричат панагюрци.
Млади и не толкова млади мъже и жени
са запазили в сърцата си едно ентусиазирано и романтично минало и са го превърнали в живо настояще, за да може днес с удовлетворение и може би малко носталгия да
празнуват 50-годишната история на едно от
първите високотехнологични предприятия
в България.
Сега, 50 години след един невероятен и
доста труден старт на нещо изключително
ново за времето си и за страната, нека всеки от празнуващите да си припомни някой
свой светъл спомен, да му се усмихне и да
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отпие глътка вино - за себе си и за всички
колеги и приятели от „Оптикоелектрон“.
Обичайно е по такива поводи да се четат
приповдигнати слова, да се чертаят успехи
и покорени хоризонти. И така е редно, особено когато има какво да се разказва, припомня и най-важното – какво да се мечтае
занапред. Само че кой факт да изтъкнеш напред, коя случка ще е най-интересната, коя
интелектуална победа ще е най-ценна … , та
да говориш точно за тях. „Оптикоелектрон“,
това е историята на неизчислим брой часове творчески интелектуален труд, с мисъл,
воля и неприкрит ентусиазъм да се заемеш
с нещо непознато, после да го постигнеш и
накрая да видиш резултата от делото си.
В днешните не по-малко сложни времена с непознати за основателите на „Оптикоелектрон“ технологии, всички хора, свързани с дружеството, имат право да се гордеят
със себе си, да споделят с приятели и колеги за красивите предизвикателства на тези
живи и жизнени 50 години. Жителите на
Панагюрище имат това право, защото всички ние сме създатели на много важна част
от най-творческата нова история на града
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и общината. Всеки човек тук е докоснат по
някакъв начин от „Оптикоелектрон“ през
петте му десетилетия живот. Много специалисти от цялата страна, оставили своя следа
тук, я продължиха в други бизнес сфери, но
първото им училище е тук, в „Оптикоелектрон“. За много млади хора школовката тук
бе старт за ново образование, за нов бизнес, за ново бъдеще и повечето от тях го
реализират успешно. Няколко поколения
мислещи мъже и жени са получили удовлетворението да приемат не едно професионално предизвикателство и да стигнат
докрай при реализирането му. Мисля, че
тези неща, които нямат чисто материален
израз, са най-ценните постижения на „Оптикоелектрон“, защото бележат една интелектуална линия, сменила облика на цялата
община още преди 50 години.
Сърдечно поздравявам всички хора,
свързали част от живота си с „Оптикоелектрон“, и им пожелавам щастлив празник,
здраве и успехи във всяко начинание.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

50 години ОПТИКОЕЛЕКТРОН

ДО
ИНЖ. ИВАН ГАРЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА “ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП” АД

Уважаеми инженер Гарчев,
Уважаеми работници и служители
на “Оптикоелектрон Груп” АД,
Изключително ми е приятно да ви поздравя по повод отбелязването на 50-годишнината от създаването на машиностроителните заводи “Оптикоелектрон” - Панагюрище.
Вие можете да се гордеете с постиженията на
дружеството, което през годините е успяло не само
да съхрани своите богати традиции в областта на оптичното приборостроене, но и
да се утвърди като ключово предприятие в България и едно от водещите на световния пазар за специална продукция. Днес “Оптикоелектрон” е в групата на най-високотехнологичните предприятия в страната и е сред най-значимите в родната военно-отбранителна индустрия.
Дългогодишният опит в производството на оптикомеханични, оптикоелектронни
и лазерни прибори и системи за нуждите на отбраната и сигурността, но най-вече Вашият висок професионализъм и компетентност, утвърдиха “Оптикоелектрон” като
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конкурентоспособен, търсен и желан бизнес партньор в национален и международен
план. Това е заслуга на всички Вас - ръководството и служителите на дружеството,
които всеотдайно и последователно работите за развитието на компанията. Благодарение на Вашите усилия, на Вашата енергия, упоритост и всеотдайност, предприятието успява да отговори адекватно на потребителите и очакванията на клиентите, на динамиката и високите изисквания на пазара на отбранителни продукти.
Високата оценка за Вашата дейност е ежедневната Ви работа, основана на професионализъм и недопускане на компромиси по отношение на качеството и безопасността.
Уверен съм, че и занапред това ще гарантира престижното място на “Оптикоелектрон” както на националния, така и на международния пазар на отбранителни
продукти.
Като Ви поздравявам още веднъж с годишнината от създаването на машиностроителните заводи “Оптикоелектрон” - Панагюрище, пожелавам на Вас и на Вашите
семейства здраве и благополучие, воля и мотивация за реализирането на поставените
цели. Продължавайте с дейността си да допринасяте за издигането и утвърждаването на авторитета на българската отбранителна индустрия.

Честит празник!
юни, 2021 година

Румен Радев
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ
НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
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ДО ИНЖ. ИВАН ГАРЧЕВ
ИЗП. ДИРЕКТОР „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП“ АД
гр. ПАНАГЮРИЩЕ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАРЧЕВ,
Обръщам се към Вас и към всички работници и служители на
„ОТИКОЕЛЕКТРОН“ със сърдечен поздрав по повод 50-годишния
юбилей на дружеството.
„Опит, Постоянство, Труд, Иновации, Качество, Отговорност,
Експертност, Лидерство, Екипност, Коректност, Традиции, Развитие, Образование, Наука – чертаещи успехите и гордостта от
половинвековния юбилей на машиностроителни заводи „Оптикоелектрон“ в град Панагюрище.
От 1971 година до днес „Оптикоелектон“ е неизменна и значима част от военно-промишления комплекс на страната и националната индустрия, от местния поминък, развитието на
спорта, културата и социалните услуги в общината, и от семейната история на почти всяка панагюрска фамилия.
Комбинатът е структуроопределящо предприятие за община Панагюрище и областта. С продукцията си за военната промишленост, имената на „Оптикоелектон“ и на Панагюрище добиха
известност в страната и по света като символ на прогреса и иновациите. Със своите изделия
за промишлеността, селското стопанство и бита, навлиза във всеки български дом, във всяко
предприятие и земеделско стопанство. А чрез първия апарат за презентации – шрайбпроекторът „Лектор 1“, присъства и във всяка класна стая на всяко българско училище и университет.
От онзи 25 януари 1971 година, от онези първи 120 броя стъкла за очила, та до днес, когато
с гордост можем да кажем, че Панагюрище е столицата на оптичната индустрия в България. А
началото бе ОЗ „Оптикоелектрон“.
На добър час! Нови цели! Нови хоризонти!
НИКОЛА БЕЛИШКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
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50 години ОПТИКОЕЛЕКТРОН

СТАРТЪТ НА НОВА ИКОНОМИЧЕСКА
СТРУКТУРА В ПАНАГЮРИЩЕ
Из Летописната книга на „Оптикоелектрон“
25 януари 1971 г.! В Панагюрище се открива цех за производство на стъкла за очила.
Решението е на ръководството на „Оптико-механичен завод“ в София. Идеята е тук да се
обособи нова производствена и високотехнологична структура. Едва ли изборът е случаен,
а както ще се види през десетилетията напред – много успешен.
Това е началото! Предстоят серия творчески години. В Панагюрище се струпват млади инженерни и технически кадри от цялата страна, привлечени от едно професионално
предизвикателство, белязано с усещането за перспективи, наука, технологии и … младежки ентусиазъм.
На първо време, като всяко ново нещо, пътят на „Оптикоелектрон“ тръгва спокойно, но не
и бавно. Още през октомври 1970 година, петдесетина младежи от общината са изпратени
на обучение в ОМЗ и завод „Сигнал“ в София. Подготвят се първите кадри на бъдещия Машиностроителен комбинат „Оптикоелектрон“, съвсем нова икономическа структура в града.
С решение на общинския съвет на Панагюрище за временно ползване от екипа на първия оптичен цех се дава сграда на ТПК „Персийски килими“ в района на гарата. Със старта
тук започват работа 52 работници и служители. В помещенията са инсталирани 19 бр. стругове, 9 бр. шпиндел машини, 1 бр. автоматична ножовка, 1 бормашина, 1 шпиндел преса
и 1 шмиргел.
Първата продукция на дружеството - 120 бр. стъкла за очила и 12 вида различни детайла за завод „Сигнал“ – София, е готова още на 26 януари 1971 г.
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От 1 април 1971 г. по решение на ръководството на завод „Сигнал“ се слага началото
на още един нов цех във филиала в Панагюрище – монтажен. От София е прехвърлено за
изработване тук изделието Диапрожекционен апарат „Пионер 1“.
С решение на Министерски съвет от 1 юни 1971 г. в Панагюрище се създава официално новото
предприятие Обединени заводи
„Оптикоелектрон“, предназначено да произвежда оптикомеханични и оптикоелектронни прибори. То включва в състава си
„Оптикомеханичен завод“ и завод
„Сигнал“ в София, Радиозавода
в гр. Самоков и завод „Бунай“ в
Панагюрище. Първият главен директор на Обединените заводи е
инж. Цвятко Цветков. С откритите
цехове за производство на стъкла
за очила се поставя началото на
Едни от първите работници
оптичната промишленост в града.
в Оптикоелектрон

Първи организационни действия
На старта на новата икономическа структура в Панагюрище през далечната 1971 г. Общинският комитет на БКП, Общинският народен съвет и цялата общественост на Панагюрище оказват подкрепа за изграждането и укрепването на новото предприятие. Предоставени са производствени и битови помещения, в които след реконструкция се организира
производство. Оказва се помощ и при набирането и обучаването на нови кадри.
Много упоритост, високо чувство за отговорност и ентусиазъм проявяват пионерите в
това дело: инж. Цвятко Цветков, Драгомир Боюклийски – главен технолог, Крум Христов
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Стоянов – началник отдел „Инструментален“, Иван Блажев, Стоян Начев, Нено Делирадев
– зам.-директор по специалните въпроси, Благой Иванов – зам.-директор по икономическите въпроси, Тодор Брандийски и Петър Геров – гл. счетоводител, както и работниците:
Спас Кърпаров, Генка Керкенякова, Дида Зяпкова, Недьо Колибанеков, Димитър Станев,
Делчо Петришки, Тотка Филина, Илия Гешанов. Проектирането, строителството, оборудването, усвояването на новите изделия и технологии се извършва с помощта на специалисти
от Съветския съюз и предприятието е обявено за рожба на българо-съветската дружба.
През юни 1971 г. ръководството на ОЗ „Оптикоелектрон“ и ДСО „Металхим“, отчитайки
важността на инструменталната екипировка за усвояване на изделията и поддържането на
редовното производство, пристъпват към създаването на инструментални мощности в Панагюрище. На базата на съществуващата инструментална група за производство на шприцформи към завод „Бунай“ с ръководител Ненчо Славеев, от 1 октомври 1971 г. в гаровия
район започва масово набиране на работници и инженерно-технически кадри и доставяне
на инструментални мощности от други заводи на ДСО „Металхим“ и ОЗ „Оптикоелектрон“.

Висшисти отбиват военната си служба
в „Оптикоелектрон“
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Първа копка за нова сграда
На 18 септември 1971 г. е направена първата копка за изграждането на новите корпуси
на Обединени заводи „Оптикоелектрон“. За
промишлена площадка са избрани необработваеми площи в западните покрайнини на
града.
Паметна записка заложена
при първа копка

Официални лица
при първа копка на
Оптикоелектрон
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На голите скалисти хълмове стартира голямо строителство, което ще промени облика и съдбата на града. За първата копка тук
се събират стотици хора. Провежда се тържествен митинг. Проектът е разработен в Научно-изследователския и технологичен институт в гр. Казанлък, с подкрепата на руски
специалисти.
Официални участници в тържеството са:
Димитър Жулев – член на ЦК на БКП и първи
секретар на ОК на БКП Пазарджик, ген.-лейтенант Георги Ямаков – кандидат-член на ЦК
на БКП и генерален директор на ДСО „Ме-

талхим“, ген.-полковник Георги Момеков –
зам.-председател на Държавния комитет по
планиране, Костадин Атанасов – председател на ИК на ОНС, гр. Пазарджик, инж. Илия
Гунчев – първи зам.-генерален директор на
ДСО „Металхим“, полк. Даскалов – зам.-генерален директор на ДСО „Металхим“, Неделчо Павлов – първи зам.-председател на ИК
на ОНС Пазарджик, Нено Финджеков – първи секретар на ГК на БКП, Панагюрище, Рад
Костурков – председател на ИК на ГНС Панагюрище, инж. полковник Цвятко Цветков –
главен директор на ОЗ „Оптикоелектрон“.

Строителство на „Оптикоелектрон“
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Първи собствен филиал - цех в Стрелча
На 1 ноември 1971 г. официално е открит и пуснат в експлоатация новопостроения
цех за нестандартно оборудване в гр. Стрелча. В тържеството участват инж. Михаил
Чолаков – секретар на ОК на БКП, гр. Пазарджик, инж. Илия Гунчев – първи зам.-генерален директор на ДСО „Металхим“, Сопот, инж. полковник Даскалов – зам.-генерален директор на ДСО „Металхим“, Нено Финджеков – първи секретар на ГК на БКП
в Панагюрище, Евстати Евстатиев – първи секретар на ГК на БКП, гр. Стрелча, инж.
Цветков – главен директор на Обединени заводи, Панагюрище, заместник-директорите Крум Христов, Благой Иванов, Иван Блажев, Нено Делирадев.

Творческите изяви не изостават
Сред колективите на отделните цехове, пълни с млади и ентусиазирани хора, стартира и художествена самодейност, стимулирана и от ръководството на града, и от ръководството на дружеството.
През февруари 1972 г. към ОЗ „Оптикоелектрон“ се създава вокална дамска група
от 16 служителки към управлението. По повод 8 март групата прави първото си участие в тържество, посветено на Международния ден на жената.
Пръв ръководител е Тотка Терзийска, служителка в управлението. По-късно ръководители стават сем. Сугареви от Панагюрище. Под ръководството на Делчо Радивчев и
пианистката Цветанка Радивчева групата се разраства до 32 членове и редовно участва във всички по-важни културни мероприятия на града.

По пътя на технологичните предизвикателства
На 1 април 1972 г. с решение на ДСО „Металхим“ официално е създаден „Инструментален завод“. Първият директор е Крум Христов Стоянов, а до изграждането на
производствените сгради на новата площадка на завода са предоставени за временно ползване производствените помещения на Промкомбинат „Текстил“.
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Ръководители на Инструментален завод на манифестация

Трудни са първите крачки на „Инструментален завод“. Значителни са заслугите
на първите: директорът Крум Христов, счетоводителката Мария Чамова, инж. Лука
Гарчев, инж. Савка Атанасова, Георги Дюл-

гяров, Никола Карбанов, Стойо Куйкин,
Иван Шопов, Янка Шондева, Делчо Михов,
Георги Пенчев, Стойо Натов, които със своя
труд полагат основите на инструменталното
производство.
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Прохожда Завод 1
На 18 април 1972 год. със заповед № 287 на главния директор на Обединени заводи
инж. Цвятко Цветков се слага началото на завод № 1 към „Оптикоелектронен завод“.
Създаденият преди година малък цех за стъкла за очила прераства в предприятие по
приборостроене. Заедно с производството на стъкла за очила и изделие „Пионер 1“
започва производството и на щепселни съединители ЩС20П4, ЩС20П5, ЩС40П16 за
радиозавода в Самоков.
Много са имената на първите ентусиасти, на пионерите в тази област. Начело с
първия директор на завода инж. Камен Петков колективът на завода започва да трупа
производствен опит.
На „Оптикоелектрон“ му предстоят години на упорит и всеотдаен труд – в строителството на новата площадка, в усвояването на първите изделия, в изпълнението на
производствените планове. В колектива се изграждат традиции, трупа се опит, усвояват се нови изделия, разширяват се производствените мощности, прилагат се нови и
усъвършенствани технологии. Непрекъснато се увеличава числеността и квалификацията на кадрите.
Комисия за оценка на
най-добър в професията

В крак с времето
и науката
От 15 септември 1972 г. в Обединени заводи „Оптикоелектрон“ се разкрива Професионално-учебен център
(ПУЦ), който официално е открит на
1 октомври 1972 г. Неговото основаване е предизвикано от голямата потребност от висококвалифицирани
изпълнителски и ръководни кадри за
оптическото производство и новите
изделия.
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Директор на ПУЦ става
инж. Цвятко Цветков, главен директор на заводите, а за зам.-директор е
избран Нено Делирадев
(зам.-директор по специалните въпроси). За началник учебно-методичен
отдел е назначена Минка
Савова, а за счетоводител
- Виолета Попниколова.
През юни 1973 г. със
заповед на инж. Цвятко Цветков се изгражда
Клуб „Техническо и научно
творчество на младежта“
(ТНТМ). Клубният съвет
е в състав: инж. Добрин

Първомайска
манифестация
Състезание за
най-добър чертожник
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Чуклев – председател; инж. Антон Дан- строенето и получава диплом на ЦК на
даров – зам.-председател; Ценка Алекси- БКП.
ева – секретар; инж. Драгомир БоюклийКлубът за ТНТМ участва в VIII-я прески – зам.-директор по техническите глед. Той е класиран на първо място сред
въпроси; Благой Иванов – зам.-директор
по икономическите
въпроси; Тодор Брандийски – секретар на
ПК при ОЗ; Неделчо
Мирев – секретар на
Заводския комитет на
ДКМС; Петър Геров –
главен счетоводител;
Към клуба функционират секциите:
„Научно-техническа
пропаганда и агитация“ – с ръководител
инж. Филка Кривчева;
„Техническо творчество“ с ръководител
инж. Цветан Станев;
Технически съвет
„Техническа
подготовка и майсторство“
с ръководител инж.
Николай Шипковенски; „Работа със сред- клубовете в Панагюрище и в Пазарджишношколци и пионери“ с ръководител То- ки окръг. Високите резултати от работата
дор Карбанов; Кино – фото клуб.
на членовете на Клуба доведоха до приНа Седмия преглед на ТНТМ през 1973 знанието на Републиканския център за
г. Клубът е отличен със званието Градски ТНТМ. С решение № 73 на Секретариата
и Окръжен първенец и много награди. на ЦК на ДКМС от 16 март 1977 г. Клубът
Като участник в националната изложба на за ТНТМ е награден с най-високата награТНТМ Клубът е класиран на III-то място в да – Вимпел на ЦК на ДКМС „За принос в
рамките на Министерството на машино- развитието на движението за ТНТМ“.
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Развитие на производството
на оптични машини
През 1974 г. в ОЗ „Оптикоелектрон“
започва усвояване и производство на
машини за обработка на оптични елементи:
АФМ-1 – предназначена за фрезоване на
заготовки за лещи за очила от 0 до 6 диоптъра с изпъкнали и вдлъбнати повърхнини.
Подаването на заготовките, захващането
им в цанга и подаването на цангата към инструмента се извършва автоматично.
МЛ-2 – предназначена за фино фрезоване на лещи за очила от 0 до 6 диоптъра с помощта на специални диамантени таблетки.
МП-2 – предназначена за окончателна
обработка – полиране на стъкла за очила с
помощта на полиращи инструменти.
Машините са разработени по лиценз на
сродното обединение в Чехословакия „Диоптра“, гр. Турнов. Усвояването им започва
в „Инструментален завод“, а по-късно производството е прехвърлено в ОМЗ (оптикомеханичен завод) гр. Стрелча.
Първите изделия за България и Чехия
излизат през 1975 г., а на международния
мострен панаир в Пловдив през 1978 г. машините получават златен медал.

През 1975 г. започва масово производство на изделие „Лектор 1“. То служи за демонстриране на предварително подготвен
или изписан в момента текст или схема върху прозрачно фолио на отразяващ екран в
незатъмнено помещение. Използва се масово във всички училища на страната. През
1977 г. е произведен 10 000-я брой. От 1981 г.
започва износ към СССР.
Паметна за времето си и за колектива
ни ще остане датата 18 март 1977 г., когато
на посещение в ОЗ „Оптикоелектрон“ идва
Станко Тодоров, председател на Министерския съвет. Той посещава „Инструментален
завод“, среща се с трудови колективи, запознава се със специалната продукция на
заводите.
Със заповед на Генералния директор на
ДСО „Металхим“ от 1 юни 1978 г. цехът в с.
Старосел, който е на подчинение към ВМЗ
Сопот, преминава към завод „Бунай“ - Панагюрище. За началник – цех е назначен
Вълко Кузманов Смилков.
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Медали за младежко научно
творчество
През 1977 г. Клубът по ТНТМ (Техническо и научно творчество на младежта) участва в Националната изложба в Пловдив, организирана като заключителен етап на IX-я
национален преглед. Младежката конструкторско-технологична база (МКТБ) с ръководител инж. Лука Гарчев е отличена със златна значка за разработка на темата „Конструиране на телеподаващо устройство „Изаплан“.
„Изаплан“ - планетарно телеподаващо устройство за заваръчни апарати влиза в производство през 1978 г. Изобретението е разработено под ръководството на к.т.н. инж. Давид
Самоковлийски. За неговото усвояване на инж. Цв. Цветков – главен директор на Комбината, и Крум Христов Стоянов – зам.-директор по производствените въпроси, е присъдено
званието „Лауреат на Димитровска награда“. Изделието е предназначено за задоволяване
нуждите в страната и износ в социалистическите страни, предимно Полша. До края на 1982
г. са произведени над 8000 броя.
По-късно, през 1979 г. Клубът на ТНТМ на МК „Оптикоелектрон“ е признат за окръжен
първенец. На републиканската изложба на МКТБ е награден със златна значка за внедряване на изделието МСД-1300 (машина за стенографиране и дешифриране).
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Спортът не изостава от работата
През юли 1977 г. с решение на Бюрото на Българската федерация по автомобилен спорт (протокол № 6/05.07.1977
г.) в Обединени заводи е учреден Автомобилен спортен клуб с председател
инж. Лука Гарчев. Преди това Клубът
съществува като секция „Авто-мото“.
В рали „Бесапара 75“ клубът участва

с отбор с четири автомобила и заема първо
място в клас „Жигули“ и първо място в генералното класиране. Екипажите са: Царски
– Гарчев, Карбанов – Юруков, Д. Юруков –
Чернирадев, Узунов – Даскалов.
Екипажът Царски – Гарчев взема участие
и в Рали „Златни пясъци“ и заема V-то място
в своя клас.

Автомобилен
спортен клуб
“Оптикоелектрон”
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Екипажът Царски – Гарчев е класиран на III място в републиканския шампионат в клас
„Жигули”. За участие в група А и група Б Иван Царски получава звание Майстор на спорта.
Ежегодно в завода се провеждат общокомбинатски ралита по случай различни празници
и годишнини.
Клубът участва и в състезанията: Рали „Вида“ – IV-то място в своя клас и VI място в генералното класиране; Рали „Хеброс“ – IV-то място в своя клас и VI място в генералното
класиране; Републикански високопланински шампионат за 1975 година – II място в класа;
Екипажи на Автомобилен спортен клуб на Обединени заводи участват и в три международни ралита като членове на Националния отбор по автомобилизъм, валидни за Европейския шампионат – „Рейд Полски“, рали „Босфор“ и рали „Златни пясъци“.
На 18 февруари 1980 г. в Комбината е основан Клуб за физическа култура и спорт. През
годината Клубът има следните прояви:
Участие в общински първенства: отборът по лека атлетика – мъже; отборът по баскетбол
– жени; отборът по тенис на маса – жени; отборът по хандбал – мъже; отборът по волейбол
– жени.
Окръжни шампиони станаха отборите по лека
атлетика – мъже,
баскетбол жени и
борба свободен
стил.
Републиканско първенство по
лека атлетика спечели отборът на
Комбината в Републиканския крос в
Сливен.
Много
изяви
има през юбилейната 1981 г. клубът
по физическа кулРаботническа спартакиада
тура и спорт. Всич-
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ки се радват на серия успехи.
Първенци в общинските състезания са отборите по лека атлетика мъже, баскетбол жени,
волейбол жени, баскетбол мъже, тенис на маса жени, шахмат мъже. Окръжни първенства
печелят отборите по лека атлетика мъже, баскетбол жени, футбол, борба свободен стил.
Завоюван е и окръжният крос „Залпът на Аврора“. Отборът по лека атлетика завоюва 11-то
място в републиканския крос в Сливен, а в Републиканската щафета взе 12-то място.

Санитарна дружина към БЧК
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1981 г. е паметна за Панагюрище и в областта на туризма.
За пръв път е извървян преходът
от в. Ком до нос Емине. Групата
туристи от Комбината са предвождани от Рад Шентов.
На екскурзия

На път към
местността Оборище
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Туристическото
дружество на манифестация
Служители на излет
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Най-големият успех идва от футболния отбор на Комбината – завоювана е Републиканската работническа титла.
Футболният отбор

Малко по-късно, през 1982 г., към МК „Оптикоелектрон“ се създава женски футболен отбор. На турнир в чест на Деня на машиностроителя спортистките се класират на II място след
„Академик“ – София.
Клубът по физкултура и спорт през тази година има участия в няколко значими спортни
прояви: републикански шампионат в колоат26
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летическата щафета „Шипка – Бузлуджа“; крос
„Залпът на Аврора“. Отборът заема IV-то място
във финалите на Републиканското работническо първенство. Званието „Републикански работнически шампион“ през 1982 г. завоюват
лекоатлетите Радка Наплатанова – от международния крос в гр. Братислава и Иван Ангелков –
първи на Републиканския крос в гр. Пазарджик.
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С грижа за работещите

Жилищен комплекс
„Оптикоелектрон“ в строеж

Откриване
на ведомствен
магазин
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Почивна база на Панагюрски колонии

През юни 1978 г. в с.
Панагюрски колонии „Оптикоелектрон“ открива
своя почивна база за 120
човека, изградена по стопански начин. С много ентусиазъм и самоотверженост работят бригадите,
подготвяйки мястото за
строителство. Ръководител на строежа е Симеон
Петричев. Монтирането
на бараките се извършва от бригадата на Стоян
Узунов,
елмонтажните
работи извършва енергомеханичен отдел с началник инж. Николай Грозев
и ръководителя на еллабораторията Рашко Раков.

През месец юни 1978 г. в гр. Мичурин (сега Царево) е пусната в експлоатация почивна
база с капацитет 120 човека. Проектирането и строежът са извършени по стопански начин от Дирекция „Капитално строителство“. Ръководител на строителните работи е Антим
Джунов, който с ентусиазъм и с доброволния труд на много колеги завършва обекта за 6
месеца.
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Обучението на хора и екипи неотменна задача
Към края на 1982 г. в Професионално-учебния център (ПУЦ) на Комбината са подготвени 3 285 работници, повишили са квалификацията си 11 965 души, придобили
са втора и следваща професия 642 работници. Задочно във ВУЗ, техникуми и СПТУ и
СПУ, се обучават 1296 работници. Като хонорувани лектори се включват 85 инженери,
както и средни специалисти - по теория и практика. От ноември 1979 г. за началник
Учебно-методичен отдел на ПУЦ към „Оптикоелектрон“ е назначен Делчо Запрянов
Димитров, а от октомври 1981 г. - инж. Димитър Георгиев Йончев. Той е новият главен
директор на Комбината.
На основание решение №9/1979 г. на Партийно-правителствена комисия по отбранителна промишленост и чл.2 ал.3 от „Правилника
за организация на стопанската дейност“, приет с 160 ПМС от 23.12.1975 г. и Наредбата за
инженерно-внедрителските организации, утвърдена с 51 ПМС от 09.10.1979 г., в МК „Оптикоелектрон“ се създава База за развитие и
внедряване по „Оптика и лазерна техника“.

Конструктори
База за техническо
развитие
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По случай изпълнението на петилетния план за износ на продукция по второ направление за 1 млн. лева, колективите към ДСО „Металхим“, респективно МК „Оптикоелектрон“,
получават горещата благодарност за своя самоотвержен труд лично от Тодор Живков.
В своето писмо от 24 декември 1979 г. първият ръководител на страната изразява своята твърда увереност, че и през последната година на VII петилетка, а и през следващите
години „бойките трудови колективи ще вложат още по-голямо умение за изпълнение и
преизпълнение на насрещните планове по всички показатели“.

Една щастлива среща
На 24 юни 1980 г. в МК „Оптикоелектрон“ на посещение
пристига първият космонавт
на България Георги Иванов.
Летецът герой посещава много
работни места, води дружески
разговори с работници и служители от Комбината. Особено
сърдечна е срещата с работниците – термисти от цех 450 с
бригадир Ангел Шишков, чиято
бригада носи името на героя.
Много сърдечен, внимателен,
познавач на машини и производствени трудности, космонавтът печели сърцата на всички и особено на съименниците
си. Колективът на бригада „Г.
Иванов“ приема призив - обещание за преизпълнение на
производствените задачи.
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Сърдечни срещи
			
с космонавта Георги Иванов
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Посещение на първия
		
космонавт Георги Иванов

Искрени пожелания
от космонавт Георги Иванов
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Първият юбилей
На 6 юни 1981 г. Комбинатът празнува
своята десетгодишнина. Тържественото събрание се провежда в Театър дом-паметник в Панагюрище. От сцената тече делова
и празнична програма. Официални гости
са: Илия Гунчев – член на ЦК на БКП и генерален директор на ДСО „Металхим“, Костадин Атанасов – член на ОК на БКП и председател на ОНС, Нено Финджеков – първи
секретар на ОбК на БКП, генерал-полковник
Георги Момеков, ген. Желев – командир на
строителни войски гр. Пловдив, полковник
Трифонов от Държавния комитет по планиране, полковник Даскалов, инж. полковник
Цвятко Цветков – бивш главен директор на
„Оптикоелектрон“, Сергей Тюригин – генерален консул на СССР в Пловдив, Николай
Иванович Иванников – съветник в посолството на СССР в НРБ, Димитър Чалбуров
– парторг в ЦК на БКП за ДСО ”Металхим”,
групата съветски специалисти - Владимир
Гревцов, Юрий Фролов, Николай Иванов,
Константин Иванов, Виктор Пастухов, Николай Балабан, които работят в Комбината,
представителна група от „Карл Цайс“ от ГДР,
ръководена от проф. д-р Матеус, зам.-генерален директор на „Карл Цайс“, членове на
ГК на БКП, от ОбНС, много труженици от заводите и граждани.
Главният директор на Комбината, инж.
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Димитър Йончев, прави отчет и благодари
на служителите, работниците и партньорите на Комбината.
Най-добрите получават награди:
1. Значка „Отличник на Министерството на машиностроенето“ заповед
№ II-248/10.VI.1981 год. – София: Трояна
Чолакова – оптик в ОМЗ, Димитър Такев –
шлосер в ОМЗ, Патьо Бътовски – монтьор
в ОЕЗ, Симеон Бакърджиев – директор в
„Инструментален завод“, Тодор Бътовски –
началник на Ремонтно-механичен участък
в завод „Бунай“, Тодор Брандийски – секретар на общокомбинатския партиен комитет,
Нено Делирадев – зам.-директор по специалните въпроси в Комбината, Тодор Гугов –
зам.-директор по икономическите въпроси,
Стоян Узунов – строител, Крум Христов –
зам.-директор по производствените въпроси в Комбината.
2. Юбилеен медал „100 години Априлско
въстание“: Димитър Йорданов – директор
на ОМЗ – София, Стефан Улев – зам.-директор по търговските въпроси в Комбината,
Катя Гергова – началник планов отдел, Никола Карбанов – технолог, Николай Грозев
– началник Енергомеханичен отдел в МК
„Оптикоелектрон“.
3. Юбилеен медал „100 години от Осво-
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бождението на България“: Христо Христов
– началник ТРЗ в завод „Бунай“, Димитър
Даскалов – технолог в ОЕЗ, Рад Чамов – началник цех в завод „Бунай“, Илия Гешанов –
ел. техник в ОЕЗ, Никола Юруков – фрезист
в „Инструментален завод“.
Със златна значка на ДСО „Металхим“са

наградени 16 работници и служители, със
сребърна значка – 17 работници и служители. Приветствания към юбилярите и наградените поднасят Николай Иванников – консул на СССР в Пловдив, проф. д-р Матеус,
инж. Гунчев и др.

Сериозна подкрепа
на културата в общината
През празничната 1981 г. на 28 и 29 март,
самодейците от МК „Оптикоелектрон“ се
явяват за участие във фестивала на художествената самодейност, посветен на 1300
години от създаването на българската държава. Той е организиран от ДСО „Металхим“ в Пловдив и в конкурсната програма
участват общо 1 228 души. Заложени са десет творчески жанра, журират специалисти
от Центъра за художествена самодейност от
гр. София. Панагюрци се класират на второ
комплексно място.
На следващата година „Оптикоелектрон“
поема едно сериозно дело в подкрепа на
културата в Панагюрище. С решение на Общинския комитет на БКП, на Управителния
съвет на Народно читалище „Виделина“ и
ръководството на МК „Оптикоелектрон“ от
януари 1982 г. ансамбъл „Ралчо Сапунджиев“ преминава като дейност от читалище

„Виделина“ към МК „Оптикоелектрон“.
Това дава нов положителен тласък за
развитие на художествената самодейност
на читалището, а и на общината. Художествен ръководител става Делчо Радивчев, а
от март същата година – Атанас Трендафилов. Изграден е художествен съвет в състав: Иван Радулов, директор на Дома на
културата - председател; Петър Шопов –
зам.-председател и членове: Иван Мишков,
Андрея Манев, Атанас К. Трендафилов, Ана
П. Ракова и Анета Калпакова. За организатор е избран Иван Мишков, назначени са
и двама корепетитори: Анета Калпакова и
Цветана Калпакова.
Директорът на Дома на културата към
Комбината, Иван Радулов, има за основна
задача приобщаването на хората към изкуството и я приема присърце. Към Дома на
културата функционират: ансамбъл „Ралчо
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Женски хор към „Оптикоелектрон“
Сапунджиев“, танцов състав, състав за художествено слово, състав за модерен балет
и танци, музейна сбирка. Интензивна дейност провежда и библиотеката и комбинатската радиоуредба с постоянно поддържани рубрики.
През 1983 г. в Комбината е открита постоянна експозиция на Окръжната художествена галерия „Станислав Доспевски“. Служителите и работниците вече непосредствено
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общуват с творбите на изявени майстори.
Самодейният състав при Комбината и
ансамбъл „Ралчо Сапунджиев“ подготвят
постановка на оперетата „Севастополски
валс“, която се превръща в културно събитие за града. Помощ е оказана от Музикален театър „Стефан Македонски“ – София.
Оперетата се изнася в Театъра в Панагюрище и е посрещната с огромен интерес.

50 години ОПТИКОЕЛЕКТРОН

Инструментален завод и
Оптикоелектронен завод със свои юбилеи
Инструменталният завод към МК „Опти- създаването и усъвършенстването на „Инкоелектрон“ чества десетгодишнината от струментален завод“ са наградени: инж.
своето създаване на 2 април 1982 г. Тър- Цвятко Цветков, бивш главен директор на
жественото събрание отново е в Театъра и МК - със златна значка на МК „Оптикоена него прозвучават приветствия от пред- лектрон“; Крум Христов, бивш директор на
ставители на ДСО „Металхим“, ОбК на БКП, „Инструментален завод“- със златна значка
ВМЗ Сопот, завод № 4 Сопот, гости от СССР на МК „Оптикоелектрон“ и инж. Лука Гари др. По случай юбилея са наградени: със чев, бивш зам.-директор „Инструментален
златна значка ДСО „Металхим“ - Георги завод“- със сребърна значка на МК „ОптиДюлгяров, Спас Нейков, Никола Нинов; със коелектрон“. Предметни награди получават
златна значка МК „Оптикоелектрон“ - Иван Михов,
Тодор Балджев, Делчо Михов, Луко Карайлев, Стойко
Врагов, Ангел Шишков, Никола Терзиев, Игор Инокентиевич Козулин, Донка Тенекеджиева, инж. Симеон
Бакърджиев; със сребърна
значка на МК „Оптикоелектрон“ - Никола Гърбешков,
Стоян Мулешков, Димитър
Захаринов, Иван Терзийски, Димитър Карагьозов,
Георги Карайлев, Ганчо
Цонев, инж. Борислав МиЗапознаване на съветска делегация
хайлов, Захари Н. Захариев.
		
с производството на „Оптикоелектрон“
За личен принос и заслуги в
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Посрещане на зам. министъра
на отбранителната промишленост на СССР

72 работници и служители.
10-годишнината от основаването си „Оптикоелектронен
завод“ празнува на 4 юни 1982
г. В Театър дом-паметник се
провежда тържественото събрание. Официални гости са
генералният директор на ДСО
„Металхим“ инж. Гунчев, инж.
Цвятко Цветков, бивш главен
директор на МК „Оптикоелектрон“, Димчо Йорданов,
директор на ОМЗ София, ген.
полковник Георги Момеков,
генерал Цвятко Баров, бивш
командир на партизански отряд „Георги Бенковски“, членове на ОбК на БКП, на ОбНС,
много работници и граждани.

Засадени дръвчета от руската делегация
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Пред вечния огън
Директорът на завода инж. Михаил Гарчев произнася слово, в което проследява
превръщането на малкия цех за стъкла за
очила в предприятие на родното приборостроене. Той обявява имената на многобройните отличници на Министерството на
машиностроенето: Димитър Терзиев, Иван
Келешев, Ненка Тухчиева, Рад Ушев, Генка
Керкенякова, Спас Кърпаров, Любен Каменов, Пана Кърпарова, Герман Царски, Иван
Кокошкаров, Стоян Врагов, носителите на
златна и сребърна значка на ДСО „Металхим“ и МК „Оптикоелектрон“; бригадите нееднократни първенци: „Лиляна Димитрова“

с бригадир Георги Чалъков, „Ванчо Пашов“
с бригадир Цветан Гребчев, „Георги Калпаков“ с бригадир Никола Футеков. Прочетено
е призив-обещание в чест на годишнината
от носителката на златна значка оптичката
Мина Болчева. Приветствия поднасят инж.
Илия Гунчев, инж. Димитър Йончев, както и
секретарят на ОбК на БКП Нено Финджеков.
На 2 септември 1982 г. в МК „Оптикоелектрон“ на посещение пристига зам.-министърът на отбраната на СССР Шабанов. Той
се запознава с историята и настоящето на
предприятието, и разглежда съставните заводи на територията на Панагюрище.
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Оправдана професионална
удовлетвореност
В края на 1982 година в Комбината е произведен 300-ят брой ЕЛФА. Машината за електроискрово напластяване на метали е българско изобретение, разработено от колектив,
начело с доц. Антонов. Усвояването й започва през 1980 г. в „Инструментален завод“, след
което производството е прехвърлено в Оптикоелектронен завод.
През 1982 г. завод №1 („Оптикоелектронен“) се разраства до 18 цеха. Със заповед на Генералния директор
на ДСО „Металхим“
от 15.02.1982 г. от
тези цехове се създават: завод № 5 в Пловдив с цех в с. Момчиловци; завод № 6
в Пазарджик с цехове в Пещера, Черногорово и обособено производство в
Брацигово, заедно с
Равногор; завод № 7
във Велинград с цех
в с. Сърница.
Към „Оптикоелектронен завод“ остават: в гр. Панагюрище - 3 монтажни цеха, един галванично-бояджийски, един
механичен, един оптичен; в гр. Стрелча обособено произОптици
водство с два цеха – оптичен и ремонтно-нестандартен цех
със собствен филиал в с. Смилец; цех в с. Лесичово; цех в с.
Карабунар; в Доспат със с. Змеица и в Ихтиман. Завод № 5 в
38
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Пловдив от 01.07.1982 г. става Научно-производствено предприятие по оптика и лазерна
техника.
Със заповед от 27 март 1982 г. на Главния директор на МК „Оптикоелектрон“ на инж.
Любен Кръстев се възлага да ръководи монтажа и въвеждането в експлоатация на съоръженията за галваничен и бояджиен участък.
За бригадир на комплексната бригада по цялостното извършване на монтажните работи е определен Захари Петров Захариев – бригадир на аварийна бригада към еллабораторията на Комбината. Бригадата е сформирана от личния състав на лабораторията, аварийната бригада и привлечения електротехнически персонал от „Оптикоелектронен завод“,
„Инструментален завод“, завод „Бунай“ и група галванотехници и бояджии. Преодолени
са много трудности от битов характер, по доставяне на оборудването и изясняването на
технологичните проекти. Голяма част от оборудването е преустроено към специфичните
условия на работа от самата бригада. Висок професионализъм проявяват Рашко Раков –
началник еллаборатория, Захари Захариев – бригадир, Христо Христов, Николай Терзиев,
Петър Тухчиев, Ст. Гущеров и др. Бояджийският цех е пуснат в експлоатация на 31 декември 1982 г., а галваничният – на 5 ноември 1983 г.

Период на мащабна структура
От 1 май 1983 г. в Стрелча към завод №1
се създава завод № 9 – съставен завод към
Комбината с директор инж. Филип Калбуров, а няколко месеца по-късно - инж.
Кирил Ангелков.
От 20 юли 1983 г. Механичният цех в гр.
Доспат от завод 7 е прехвърлен към завод 9.
От 1 юли 1983 г. дърводелският цех в гр.
Средногорие, който е към завод №3, преминава към завод № 8.
На 1 ноември 1983 г. е образуван завод
№ 10 в град Пещера като звено на вътрешно-стопанска сметка. Цех механичен в Пеще-

ра от завод № 6 преминава към завод № 10.
Образува се завод № 11 в гр. Пазарджик
– инструментален. Управленческата структура е от 9 февруари 1984 г.
От 1 юли 1985 г. с решение на Генералния
директор на ДСО „Металхим“ Научно-производствен комплекс „Оптика“ в София става съставна част от МК „Оптикоелектрон“
като самостоятелна юридическа единица.
От 14 декември 1985 г. във Велинград се
създава самостоятелен завод № 12 с предмет на дейност производство на оптикомеханични прибори.
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Създаване на Институт по оптика
Със заповед на Министерството на машиностроенето от 01.05.1985 г. към МК
„Оптикоелектрон“ се създава Институт по
оптикоелектронно приборостроене. Институтът се изгражда на основата на съществуващата база за развитие и внедряване при
Комбината и влиза в състава на Комбината
на вътрешно-стопанска сметка. Заповедта е

подписана от министъра на машиностроенето Огнян Дойнов.
За първи директор на Института е назначен инж. Лука Гарчев, а за зам.-директори
- доц. к.т.н. Любен Гунчев и инж. Антон
Дандаров. Създават се следните структурни
подразделения:

• КОНСТРУКТИВНО НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
с ръководител инж. Стоян Василев;
• КОНСТРУКТИВНО НАПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИ ИЗДЕЛИЯ
с ръководител инж. Динко Узунов;
• ТЕХНОЛОГИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ ОПТИКА с ръководител Николай Улучев;
• ТЕХНОЛОГИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИКА И МОНТАЖ
с ръководител инж. Никола Боев;
• ТЕХНОЛОГИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ ХИМИЯ с ръководител инж. Янка Раленекова;
• ТЕХНОЛОГИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ ЕЛЕКТРОНИКА
с ръководител инж. Александър Длъгнеков;
• ТЕХНОЛОГИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛНИ УРЕДИ
с ръководител инж. Добри Фингаров;
• ЗВЕНО ЛИНГВОТЕХНИКА с ръководител Мария Владикова;
• ПРОИЗВОДСТВЕНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ЦЕХ с ръководител
инж. Стефан Харитев.
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15 години “Оптикоелектрон“ –
110 години Априлско въстание
В чест на 110-годишнината от Априлското въстание през 1986 г. в Комбината е открит
Електронно-изчислителен център (ЕИЦ). Това е и юбилейна година за Комбината. Той работи и се развива вече 15 години.
Да споделят радостта на колектива и да участват в тържественото откриване на Електронно-изчислителния център идват Нено Финджеков – първи секретар на ОбК на БКП, Рад Костурков - председател на ИК на ОбНС, о.з.ген.полк. Георги Момеков, проф. ген. майор Стоян Мичев.
В памет на героите от април 1876 г. Комбинатът, съвместно с ОС на СБА гр. Пазарджик,
организира на 20 април открито републиканско рали „Оптикоелектрон ‘86“. В състезанието участват 15 екипажа от цялата страна. Екипажът на Комбината в състав Христоско Чочев
и Николай Докузанов с автомобил ВАЗ-21-05/1600 се класира на II-ро място.
От 1 октомври 1986 г. завод № 5 в Пловдив НПП-ОЛТ (научно-производствено предприятие „Оптика и лазерна техника“) с разпореждане на Министерски съвет се преобразува в
Комбинат „Оптика и лазерна техника“ към ДСО (държавно стопанско обединение) „Металхим“ като самостоятелно юридическо лице.

Вълнуващи за своето
време награди
На 1 септември 1983 г. Комбинатът е признат за първенец в републиканската промишленост в социалистическото съревнование за второто тримесечие – планът за
съвкупната печалба е изпълнен на 114,2%.
На 26 април 1984 г. на трудовия колектив
на Комбината е връчено „Знамето на трудовата слава“ на ЦС на БПС и работниците от
Министерство на машиностроенето за по-

стигнатите високи резултати в социалистическото съревнование.
С решение 81 на ОС на БПС на 23.07.1986
г. на Комбината и на заводи №1, 4, 6 и 7 е
присвоено званието „Образцово предприятие по охрана и безопасност на труда“. От
името на ОС на БПС е връчена награда от
300 лв., грамоти и по 2 табели „Образцово
предприятие“.
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В годините преди Промяната
До края на 1989 г. МК „Оптикоелектрон“ има неотменно възходящо развитие. Нарастват
постоянно приходите от продажби на изделия за отбраната на страната (за вътрешния пазар), за въоръжените сили на СССР и страните от Варшавския договор.

С произведена продукция за износ
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Изпълняват се и нарастващи договори със страните от т.нар. второ направление . Усвояват се нови изделия, граждански и специални, повишава се производителността на труда
и качеството на произвежданите изделия. Откриват се нови цехове и заводи в шест окръга
на страната, както и задгранични представителства. Съставът на Комбината стига до 12 700
човека.

Съвещание

Командировка
в Москва
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Посещение на
съветска делегация

Пред паметника
на Априлци
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Индийска делегация
на посещение
в „Оптикоелектрон“

Среща с
партньори
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На посещение в ГДР
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Съвещание с
Министерството
на отбраната

Съвещание в
ДСО „Металхим”
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МК „Оптикоелектрон“ е неизменна и съществена част от военно-промишления комплекс на страната и на ДСО „Металхим“. Комбинатът е структуроопределящо предприятие
за Пазарджишки окръг и за община Панагюрище. Само на производствените площадки в
града се трудят над 5 000 работници и служители. За развитието на научния потенциал на
Комбината е създаден Институт по оптикоелектронно приборостроене.

Среща на техническите
дирекции на комбинат
„Оптикоелектрон”

Приятели
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МК „Оптикоелектрон“ има решаващо значение за развитието на община Панагюрище
през 70-те и 80-те години на миналия век. С негово съдействие е създаден Техникум по
оптика (сега Професионална гимназия), в който се подготвят първите изпълнителски и ръководни технически кадри. Построяват се първите комплекси за настаняване на учениците
като общежития № 1 и № 2. Промяната проличава в целия облик на града.
„Оптикоелектрон“
подпомага безкористно на лечебните заведения в града, театър,
читалища, културни и
спортни клубове и т.н.
Дружеството
поема
изцяло издръжката на
Смесен хор „Ралчо Сапунджиев“, на футболен клуб „Оборище“,
закупува медицинска
апаратура, спортни съоръжения и пр.
Изграденият
към
Комбината „Дом на
културата“ инициира
редовни културни прояви, в т.ч. подкрепа на
самодейността, гостуПодготовка за изложба по случай 8-ми март
ващи и местни концерти, театрални постановки и др.
„Оптикоелектрон“ поддържа през годините свои отбори по лека атлетика, баскетбол,
футбол, автомобилизъм.
Години наред „Оптикоелектрон“ е в челните места в окръга и страната при конкурси по
линия на Техническото и научно творчество на младежта и Научно техническите съюзи.
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1989г. Нужен е рестарт
След 1989 г. обективните процеси налагат кардинални изменения във функционирането на икономиката, което се
отразява болезнено на предприятията от
военно-промишления комплекс, включително на „Оптикоелектрон“.
Отпадат сигурни пазари, налага се редуциране на състава. Случва се нередовно
изплащане на възнагражденията, дружеството влиза в сериозни финансови затруднения.
Държавата оказва подкрепа през 1992 г.,
като по силата на ПМС № 234 са изчистени
някои задължения, но „Оптикоелектрон“
попада в списъка на предприятията в изолация и подлежащи на ликвидация в срок
до 30 юни 1999 г., подготвен от Министерството на финансите.
Тези процеси са прекратени с приватизацията на дружеството през юни 1999 г.
Макар и бавно и с големи усилия звената
към „Оптикоелектрон“ поемат по нов път,
най-вече с намирането на нови пазари в
страните от Европейския съюз и НАТО.
През февруари 1998 г. във връзка с промяната в ръководството на „Оптикоелектрон“
ЕАД възникват брожения сред състава на
фирмата. Освободеният от принципала на
дружеството – министъра на финансите,
инж. Иван Чолаков, заедно с приближени
50
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ръководители, образуват Инициативен комитет за стачни действия, които продължават от 2 февруари 1998 г. до 20 февруари
1998 г. Някои от мероприятията на Инициативния комитет са проведени в Панагюрище и в София.
След като стачните действия се преустановяват, новият директор инж. Асен Николов пристъпва към изпълнение на задълженията. След тези събития една част от
ръководителите напускат дружеството.
През 1998 г. министърът на финансите
Муравей Радев отпуска на община Панагюрище допълнителна субсидия в размер
2 млн. лева, с които на „Оптикоелектрон“
са разплатени разходите за изграждане на
магистралния водопровод р. Марица – Панагюрище. С получените средства „Оптикоелектрон“ изплаща част от натрупаните
до момента задължения на стойност над 4
млн. лева.
В началото на 1999 г., с оглед предстоящата приватизация, са обособени три самостоятелни дружества:
„Оптикоелектрон“ ЕАД, Панагюрище
„Бунай“ ЕООД, Панагюрище
ОМЗ ЕООД, Стрелча.

50 години ОПТИКОЕЛЕКТРОН

На основание на чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 25,
ал. 1, т. 4, чл. 25, ал. 3-5 и чл. 26, ал. 1 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОП) и
съгласно Решение № 922 от 29 март 1999 г.
на Министерски съвет е открита процедура
по приватизация. С Решение № 1049-П от 18
май 1999 г. за определяне на метод за приватизация Агенцията за приватизация на Република България обявява касова приватизация на активите на „Оптикоелектрон“.
За участие в приватизацията е създадено
РМД (работническо-мениджърско дружество) „Оптикоелектрон 99“с изп. директор
Никодим Казанджиев. Създадено е и РМД
„Оптикоелектрон 21 век“ с изп. директор
инж. Иван Чолаков.
С Решение № 1128-П от 25 юни 1999 г. за
избор на купувач на Агенцията за приватизация, Решение на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация (Протокол № 24 от
28 юни 1999 г.) и Решение № 465 от 29 юни
1999 г. на Министерски съвет на Република
България за купувач на „Оптикоелектрон“
ЕАД е определен „Оптикоелектрон 99“ АД и
на 30 юни е подписан Договор за продажба
на „Оптикоелектрон“ ЕАД. Подписи полагат
изпълнителният директор на Агенцията за
приватизация Захари Желязков и изпълнителният директор на „Оптикоелектрон 99“
АД инж. Никодим Казанджиев.
В следващите години „Оптикоелектрон“ АД
изпълнява всички поети ангажименти съгласно
договора за приватизация, в т.ч. погасява всички стари задължения на „Оптикоелектрон“ ЕАД.

След приватизацията в „Оптикоелектрон“ настъпват структурни промени. Създават се следните търговски дружества:
„Завод за оптика“ АД
„Ектрон“ АД
„Оптикоелектрон груп“ АД
„Оптомеханик“ ООД
„Оптоформ“ ООД
„Джесика инвест“ АД
„Оптофинанс” ООД
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Технически измервания на прецизна оптика
През 2010 г. извън „Оптикоелектрон“ се
създава „Оптоформ нов“ ЕООД.
На база на традициите и кадрите на „Оптикоелектрон“ през годините в община Панагюрище се създават:
• няколко оптични дружества: „Оптикс“
АД, „Шойли оптикс“ ООД, „Майкро вю ен-
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доскопи“ АД, „Джунов престижън оптик“
ООД, „Майкро оптикс юръп“ ООД, „Кимкооп“ АД
• други машиностроителни фирми:
„Клип щанц“ ООД, „Астроида“ ООД, „Сателит“ ООД, „Финмаш“ ООД, „Галванопрактик“ ООД.

50 години ОПТИКОЕЛЕКТРОН

ТРАДИЦИЯ И
			ПОГЛЕД НАПРЕД
В годините след приватизацията „Оптикоелектрон груп“ с неговата структура на холдинг
извървя труден и с променлив резултат път на продуктово обновяване, търговско утвърждаване в световните пазари и кадрово професионално израстване. Този път бе съпроводен с ожесточена конкуренция с
другите оптични дружества в града и основно с „Оптикс“ АД.
Целта на развитие на дружеството бе утвърждаването му като
надежден партньор на световната икономическа сцена в бранша
и в съревнование с известни дружества във високотехнологичния
свят на оптиката. Стана традиционно участието в изложения и
форуми в целия свят.

Optatec 2008 - с фирма
Phoenix Opt.Glass
CDGM-първа среща
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Делова среща на изложение в Европа

Оптици на изложение

На изложение в Европа
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На изложение

Нгуен Ван и съпругата му от Виетнам.
Работили и сключили
брак в Панагюрище. Той
е бивш главен прокурор
на гр. Хо Ши Мин.
Традициона среща
с военните аташета
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Обнови се технологичният парк на съставните заводи. Инвестиционният процес
се превърна в приоритет. Нов облик придоби почти изцяло продуктовото многообра-

зие. Многобройни са престижните награди,
грамоти и свидетелства за високотехнологичния и конкурентен характер на дружеството.

Връчване на награда
Иновативна фирма

Диплома “Eureka”
2001 изд. МРК 3
Диплома Ирак
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Награда Иновативна
фирма

Диплома “Eureka” 2001
изд. Muson system for
surueittance

Диплома Ирак

Същевременно забележимо и системно
бе участието в множество прояви от спортен, културен и общественозначим характер на общината. Несъмнено е социално
значимото влияние на дружеството в живота на общината и материалното благополучие на семействата.
Пред барелефа
на Моцарт
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На Черни връх
Футбол

Слънчев часовник
дар за Община
Панагюрище
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Юбилей 45 години.
На Дяволското гърло

Юбилей 45 години.
На Мусала
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Юбилей 45 години. На рилските езера
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Можем да сме уверени, че на основата на постигнатата стабилност и завоевания, бъдещето на дружеството и неговите работници и специалисти е сигурно и обещаващо.

Юбилей 40 години „Оптикоелектрон“
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Юбилей 45 години
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СПОНСОРСТВО НА “ОПТИКОЕЛЕКТРОН”

Художествена гимнастика

Спортни събития
Обсерватория
Рожен

63

Спортни събития

Рали Панагюрище
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Празнични събития

След финала на
Супермаратон в Гърция
С Христо Стоичков

Среща с учителя по физика Теодосий
Теодосиев след осъществено спонсорство
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Състав на „Оптикоелектрон“
през годините
ПРИ СЪЗДАВАНЕТО СИ ПРЕЗ 1971 Г. „ОПТИКОЕЛЕКТРОН“ ВКЛЮЧВА:
– Производствени мощности на територията на Панагюрище
– „Радиозавод“ в гр. Самоков с дърводелски цех в с. Алино
– Завод „Сигнал“, София
– „Оптикомеханичен завод“, София.
ПРЕЗ ГОДИНИТЕ В СЪСТАВА НА „ОПТИКОЕЛЕКТРОН“ ПО ОБЛАСТИ ВЛИЗАТ:
1. Област Пазарджик:
– „Оптикоелектронен завод“ в Панагюрище
– „Инструментален завод“ в Панагюрище
– Институт по оптикоелектронно приборостроене в Панагюрище
– Завод „Бунай“ в Панагюрище
Всички бази са разположени на площадка „Индустриален парк“, „Оптикоелектрон“ в
надгаров район, подгаров район, централно складово стопанство, площадка „Бунай“.
– Механичен цех в с. Карабунар
– Механичен цех в с. Лесичово
– Оптикомеханичен завод в гр. Стрелча с: Ремонтно-нестандартен цех; Площадка
„Ленена фабрика“ (производство на рамки и стъкла за очила) стъклодувен цех, Механичен цех в с. Смилец
– „Оптикоелектронен завод в Пазарджик с: ОЕЗ Пазарджик; Механичен цех в с. Черногорово; Механичен цех в с. Тополи дол
– „Инструментален завод“ в гр. Пазарджик
– „Оптикомеханичен завод“ в гр. Пещера
– „Механичен завод“ в гр. Брацигово с Механичен цех, Площадка „Леярна“ и дърводелски цех в с. Равногор
– „Оптикомеханичен завод“, Велинград: „Инструментален завод“ във Велинград, Механичен цех в с. Сърница, Механичен цех в с. Бирково и Механичен цех в с. Кръстава
2. Област Пловдив
– „Завод за оптика и лазерна техника, Пловдив:
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– Площадка „М“
– Площадка „К“
– Площадка „Триъгълника“
– Площадка Б-8
– Механичен цех в с. Устина
– Цех за стъклопласти и монтаж в с. Старосел към Завод „Бунай“
3. София град и София област:
– „Оптикомеханичен завод“, София:
– Механичен и монтажен цех, с. Храбърско
– Механичен цех, с. Петърч
– Механичен цех, с. Скравена
– Филиал на Института по оптикоелектронно приборостроене, звено в София
– Оптикомеханичен завод в Средногорие
– Площадка гр. Пирдоп (изделие НЕТО)
– Дърводелски цех и метален обков в гр. Пирдоп
– Механичен цех в с. Антон
– Шивашки цех в с. Смолско
– Цех в с. Мирково
4. Област Смолян
– „Оптикомеханичен завод“в гр. Доспат
– Цех за стъклодув в с. Змеица
– Механичен цех в с Барутин
– „Завод за автоматна обработка“ в с. Момчиловци
– „Механичен завод“ в с. Кутела
– „Механичен завод“ в с. Мугла
5. Област Кюстендил
– „Оптикомеханичен завод“ в гр. Кюстендил
– Механичен цех в с. Васково
Международни представителства
– Съветско-българско представителство в Москва
– Център за обучение по лингвотехника в Мадрид
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По-малко известни изделия
на „Оптикоелектрон“
1. Системи за капково напояване
2. Доилки за овце автоматични
3. Театрален бинокъл
4. Диапрожекционни апарати за деца „Пионер 1” и „Пионер 4”
5. Прожекционни апарати „Зора 1” и „Зора 2”
6. Лещи (стъкла) за очила от оптично стъкло
7. Лупа фино-измервателна
8. Рамки за очила
9. Микроскопи- джобен и сувенирен
10. Шпионка за врата
11. Възли за АГУ-автомобилни газови уредби
12. Скейтборд
13. Брава секретна с кодиращ механизъм-БСКМ
14. Компас командирски
15. Свирка и адресник за куче
16. Лупи за четене:
– 3х-ф100
– 5х-ф52
– 6х /12х/
17. Фенер – мигач (прожектор)
18. Прожектори за охранители
19. Автоматични поилки за домашни птици и птицеферми
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20. Стъклодувни изделия: пясъчни часовници, епруветки, мензури, колби, ампули за
либели, хладници (по Либих и Алин), чаши
21. Стерилизатори за медицината
22. Чембер машинка за метален чембер
23. Ножица за трева
24. Специализирана ножичка за шивашкия бранш
25. Компресор автомобилен, портативен
26. Бомбета за обувки, защитни
27. Мебелен обков
28. Анализатор (тест за овулация)
29. Шрайбпроектор-Лектор 01
30. Телеподаващо устройство „Изаплан“
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Участия в международни
изложения
SPIE Photonics West – Сан Франциско, САЩ
IDEX – Абу Даби, ОАЕ
LASER World of photonics – Мюнхен, Германия
DSEI – Лондон, ОК
Defense and Security – Банкок, Тайланд
OPTATEC – Франкфурт, Германия
EUROSATORY – Париж, Франция
INDODEFENCE – Джакарта, Индонезия
EDEX – Кайро, Египет
VIDSE – Ханой, Виетнам (предстои през 2021)
ADEX – Баку, Азърбайджан (предстои през 2021)
MEDICA – Дюселдорф, Германия
ХЕМУС – Пловдив, България
EXPODEFENSA – Богота, Колумбия
IDEF – Истанбул, Турция
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ИНЖ. ЛУКА ГАРЧЕВ
Директор на Института по оптикоелектронно
приборостроене, изпълнителен директор
на “Оптикоелектрон Груп”

ПРЕДИ
Подлежахме на т. нар. разпределение
след завършването ми на ВМЕИ „Ленин”.
Като завършил с приличен успех ми бе
предложено да избирам: Атомна централа - Козлодуй, Завод за дървообработващи
машини - гр. Якоруда и завод „Фридрих Енгелс” (сега Арсенал) - Казанлък. Избрах последния. Малко преди това промкомбинат
„Бунай” Панагюрище беше станал завод
към ДСО „Металхим”, в което обединение
беше и заводът в Казанлък. Така че след известни административни операции се оказах отново в Панагюрище. Пък и се женех
по това време.
Образувахме в завод „Бунай“ конструк-

торско звено. Помещението, в което започнахме, тутакси беше наречено „Рисувалнята”, по подобие и свързвайки го с дейността
по оцветяването върху милиметрова хартия
(картони) на рисунъка и мотивите за тъкането на персийски килими, широко разпространено по това време в града и селата
наоколо.
Започнах като конструктор пета степен със
110 лв. заплата минус 5% за липса на стаж.
В това време към завода имаше инструментален отдел, ръководител на който
беше Ненчо Славеев, скоро върнал се и той
от Казанлък. Ние бързо прераснахме в конструкторско бюро. Първите конструктори в
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това бюро бяха: Янка Шондева, инж. Илка
Карпарова, инж. Савка Атанасова, Тодор Бътовски, Атанас Босев и Петър Хаджиминчев.
Трите чертожнички ни бяха: Радка Абдулова, Донка Делирадева, Недялка Калпакова.
Работеше се на чертожни дъски „Кинекс”
върху кадастрон, копираше се с туш върху
паус и се размножаваше върху хелиографна
хартия. Пресмятанията се правеха с дървени
сметачни линийки. От днешна гледна точка
бихме казали, че бяхме много еко. Пренебрегвайки и без това съмнителното ми чувство за скромност, ще кажа, че две подобни
сметачни линийки видях след време в музея по астронавтика във Вашингтон. Едната беше на Сергей Корольов, а другата на
Вернер фон Браун. Да не ви казвам кои са.
Всъщност първия електронен калкулатор
малко по-късно видях на една българска
изложба в София. Дисплеят му беше от вакуумни лампи с нажежаеми нишки, които
мигаха и гаснеха непрекъснато. Казват, че
ние (българите) сме изобретили електронния калкулатор (елка). Като си спомням размерите му като на електрическа печка „Раховец”, съм склонен да вярвам.
Забравих да кажа, че инструменталният
отдел и конструкторското бюро се помещаваха в един стопански двор срещу градския
стадион, още тогава наричан Маслевата
(по името на бившите вече собственици)
72

С ясна визия за бъдещето

или „Огняната” мелница. „Огняна”, защото
задвижването на мелницата се е извършвало от парен локомобил, в който температурата се е осигурявала от горене на
въглища. Впрочем този локомобил, черен
и ръждясващ, още стоеше на двора с големия си маховик със S образни спици. Разбира се на никой не му е идвало наум, че
можеше да се запази като култов участник
в първата промишлена революция. Тук си
спомням, че в списъка за национализация
на маслобойната на дядо ми в с. Попинци
като т.1 стоеше локомобил “Волф”. Години
по-късно видях същата марка локомобил
в Техническия музей в Мюнхен. Снимах го.
Така че сега, нали съм наследник, го имам
същия. На снимка.
В същия този неасфалтиран стопански
двор се помещаваха освен мелницата и
още цех за производство на шарена сол, цех
за юргани и дюшеци, дарак за разчепкване
на вълна и парцали и множество складове.
Нещо като тогавашен индустриален парк.
Сега там се намират хотелите на „Асарел”.
Казах вече, че продукцията на конструкторското ни бюро се изразяваше като чертежи върху хелиографска хартия. Съветската хелиографска хартия беше червеникава
(как не!), а немската, със синкав оттенък.
Това лесно се вижда и сега при съветската
лицензионна конструкторска и технологич-
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на документация (над 2 тона) в архивите на
„Оптикоелектрон”.
Изключително природосъобразен беше
процесът на копиране. С това се занимаваше основно Радка. При слънчево време (все
пак хелио) тя изнасяше на двора една дървена рамка, в която под стъкло бяха затиснати хартията и тушираният паус.
Рамката се обръщаше срещу слънцето и
по някакви си критерии и съображения на
Радка, се експонираше известно време. Светломер и хронометър не играеха. След това
рулото хартия се пускаше в дървен шкаф, на
дъното на който в тава имаше изсипан амоняк, който всъщност проявяваше. Нямаше
как амонячните пари да не се разлетят из помещението. Няма да е неточно, ако кажем,
че креативността и конструкторската мисъл
по това време бяха „с дъх на амоняк”.
Не мога да не отбележа, че всеки чертеж,
създаден тогава, си беше белязан с индивидуалност, така да се каже беше 100 % Hand
made (ръчна изработка) както от конструктора, така и от чертожничката. Всяка линия,
цифра и буква се изписваха ръчно при това
с неизбежен индивидуален стил и качество.
Като говорим за чертежи, отначало отношението към тях от стругарите и фрезистите
на инструменталния отдел не беше еднозначно и еднопосочно. Помня един от тях ме
гледаше без сянка от симпатия и ми казва-

ше - не ти искам книгите, дай ми детайла,
аз ще си го измеря и ще го направя (така
беше свикнал от ремонта на комбайните).
Но това не трая дълго. Бързо колегите разбраха, че малките триъгълничета върху линиите означаваха степента на грапавост.
Работещите в Инструментален отдел бяха
в началото набрани от МТС и ТКЗС. Машините бяха български стругове и фрези. Но
в отделно помещение имаше и едно бижу
- швейцарска координатно-разточна машина „Перини”. Помня, че работещият на нея
Кръстьо Перфанов постилаше вестник, за
да не падат стружките върху масата.
И тогава дойде Цветков. Преди да го определят за директор на „Оптикоелектрон“
той е заемал такава длъжност в Радиозавода в Самоков. В последствие от там дойдоха
редица специалисти, които станаха директори, зам.-директори, началник отдели в
новосъздаденото дружество.
Не мога тук да не спомена кои са бащите
на новоучредяваното промишлено предприятие. То се знае, в такива случаи бащите
са много. Но за мен те основно са двама.
Идеята за такава производствено-технологична единица дойде от ген. Ямаков - технократ и ръководител, който повече беше
инженер и по-малко партиец. Негово е и
прозорливото наименование „Оптикоелектрон“. Вторият е ген. Момеков, който за ре73

ализиране на идеята и мястото вложи много хъс, организираност и властови ресурс.
Помагаха много други и разбира се местното партийно ръководство, начело с Нено
Финджеков.
Заслугите на нашия генерал Момеков
след време все пак ги почетохме с паметна
плоча в ж.к. Оптикоелектрон и улица, кръстена на негово име. По-късно едно по-заможно дружество присвои част от улицата
и я кръсти на себе си. Не знам някой някъде
да е почел по някакъв начин генерал Ямаков. По-късно го свалиха от поста генерален
директор на „Металхим”, обединението,
което той създаде и премести в Сопот. Никой не каза защо. Партията, знаеше се, не
греши.
Та като дойде Цветков в Панагюрище, в
един момент в началото на лятото имаше
организирана една група, която, водена
от Нено Финджеков, обикаляше надгаровия район, в който имаше производствени
сгради, тогава заети от килимарска работилница, мутафчийски цех, работилница за
жакардови килими, бояджийница, детска
градина и стол. Кой знае защо и аз бях в
групата, сигурно за да покажат, че и в Панагюрище има инженери.
Влязохме в килимарския цех, натъпкан
с дървени станове. Две котки се шмугнаха
между тях. Килимарките начаса спряха да
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връзват възлите и ни загледаха с непресторено любопитство. Не знаеха, милите, какво става. То и ние не знаехме. Кой тогава можеше да предположи, че само за по-малко
от 10 години „Оптикоелектрон“ ще надмине 13 хиляди работници, ще се разположи
в над 18 населени места в южна България и
ще има в продуктовата листа изделия от оптиката, оптомеханиката, изработвани чрез
десетки нови технологии и ще присъства в
пазарите в СИВ и света.
Почти веднага в новосъздадения Инструментален завод ми дадоха щат от 45 души,
от които 16 бяха чертожнички. Познайте
кои бяха назначени най-напред. Изобщо
животът разстилаше своите писти.
Започваше се нещо с мащаби, съдържание и дух, което промени хората, интелекта
и мечтите им. „Оптикоелектрон“ влезе във
всеки дом.
Нестройният шум от килимените „набивачки” постепенно стихваше. Градът навлизаше в по-модерни времена със съвременен мироглед и личностно израстване.
Не знам какво биха казали местните патриоти, но за Панагюрище създаването на
„Оптикоелектрон“ исторически, социално и
с висок обществен дух и личностна реализация, превъзхожда дори Априлското въстание.
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ИНЖ. ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ
Главен директор „Оптикоелектрон”

„Оптикоелектрон“ е най-хубавият венец
и преклонение пред славните панагюрци от
април 1876 година, които със своята дързост
и героизъм в борбата прокараха пътя за освобождение на България от петвековното чуждо владичество.
Изграждането на „Оптикоелектрон“ е заслуга на цялата панагюрска общественост. Тя
виждаше в неговото реализиране повишаване на жизненото ниво във всички сфери - растеж на трудовата заетост, по-добър стандарт,
интелектуално израстване. Днес, когато гледаме от разстояние половин век от полагане
на началото, пред очите ни се откроява мащабна и разнообразна дейност, заслужаваща
нашето възхищение.
Тук е мястото да отбележим голямата за-

слуга на една изключителна личност от Панагюрище - ген. Георги Момеков. Ген. Момеков
и ген. Ямаков, водеща фигура в отбранителната промишленост, успяват с преодоляване
на редица трудности да издействат голямото решение за строителството на „Оптикоелектрон“ в гр. Панагюрище. Трудностите са
произтичали от желанието и на много други
градове да приемат това промишлено предприятие на тяхна територия.
На 1 юни 1971 г. Министерски съвет издава
решение за създаване на промишлен комбинат „Оптикоелектрон“ в гр.Панагюрище с основен предмет на дейност производство на
оптични и оптикоелектронни изделия с приложение в отбранителната промишленост и в
най-широка сфера в икономиката и бита.
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Комбинатът е в състав:
• Оптико-механичен завод София;
• Завод „Сигнал” София;
• Радиозавод Самоков;
• Завод „Бунай” Панагюрище;
• Оптикоелектронен завод Панагюрище;
• Инструментален завод Панагюрище.
За последните два завода предстоеше
започаване на мащабно строителство.
„Оптикоелектрон“ е включен в състава на
ДСО „Металхим” Сопот, едно от най-мощните стопански обединения в страната. Решение с голяма значимост за предстоящото
строителство и бъдещо развитие. ДСО „Металхим” с високия си капацитет от познания
в широката сфера на технологичните процеси, проектантската дейност и организционна структура се оказа изворът, от който се
черпеше опит при избора на най-правилните решения.
За Главен директор на „Оптикоелектрон“
е назначен инж. полк. Цвятко Цветков - личност с висок интелект и много голям опит в
приборостроенето. Инж. Цветков за кратко
време съумя да сформира първото ръководство на комбината:
• инж. Стоян Начев – Завеждащ производствена дейност;
• инж. Драго Буюклийски – Завеждащ
технически въпроси;
• д.т.н. инж. Камен Петков – Директор на
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„Оптикоелектронен завод“;
• Крум Христов – Ръководител инструментално производство;
• Благой Иванов – Ръководител икономически въпроси. След неговото напускане в
състава влиза Тодор Гугов;
• Петър Геров – Гл. счетоводител;
• полк. Блажев – Завеждащ търговски въпроси;
• инж. Димитър Варадинов – Ръководител капитално строителство;
• инж. Антон Дандаров – Началник база
за техническо развитие в оптичното приборостроене;
• Нено Делирадев – Завеждащ административно-организационни въпроси.
Това ръководство с високи познания от
всеки един в съответната област пристъпи с
чувство за голяма отговорност към решаване на предстоящите задачи съобразно мащабност и срочност. Опитът, който им предостави „Металхим”, се оказа от ключово
значение.
Една от първите задачи без претенция
за изключителна значимост е определянето на площадка за бъдещото предприятие.
Без отговор на този въпрос не можеше да
се пристъпи към проектиране и започване
на строителството. Първите становища са в
посока местността „Полето”, чиято близост
и равнинност се възприемат като голямо
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облекчение за предстоящата дейност. Но
Панагюрище притежава много малко плодородна земя и тя е предимно в местността
„Полето”. Пристъпва се към дебати и спорове. Трябва ли да се отнемат 300 дка от така
нужната плодородна земя, когато в покрайнините на града има терени, където растат
само „бабешки” тръни. Тук отново с активната намеса на ген. Момеков се определя
сегашното местоположение на основните
мощности на комбината.
Започна се работа по проектиране и
строителство на сграден фонд и паралелно
с това съоръжаване съобразно технологичните процеси. Работа, най-разнообразна
и пълна с неизвестности, битка на широк
фронт, изискваща и тактика, и стратегия.
Електрификация, парофициране, водоснабдяване, твърде мащабни по своята обхватност и значимост, заемаха своето подобаващо място. Без електрически подстанции
и развитие на електропреносната мрежа
до всяко едно работно място не можеше да
има така желаното развитие.
Големият опит, който поднесе „Металхим”, е като постоянно отворена книга за
прочит и намиране на най-подходящите
решения. Ръководството на комбината постави като приоритет обособяването на
инструментално производство с изграждане на сграден фонд, доставка и монтаж

на оборудване. Изработването на матрици, щанци, приспособления за обработка
и контрол на механични и оптични детайли
и нестандартни съоръжения за монтаж, изпитание и приемка на готови изделия е водещо при реализиране на всичко, касaещо
приборостроенето.
Преди повече от век една крупна фигура в
развитието на оптичното приборостроене в
световен мащаб - Карл Цайс от Йена е казал
следното: „Всяко едно оптично изделие се
състои от 20% оптични детайли и „само”
80% механични“, която максима със своята
обхватност е валидна и в днешно време.
Изграждането на мощности за производство на механични и оптични детайли и разработване на всички технологични процеси
до получаване на готови изделия се явява
най-крупна и широкомащабна работа. Една
борба, свързана с преодоляване на много
неизвестности.
Първостепенно условие е обособяването на хиляди работни места, съоръжени
с всичко необходимо, за да може най-важният фактор – човекът, като част от голям
оркестър, натискайки правилните бутони и
клавиши, да създава онази мелодия, макар
и по-тиха в началото, навяваща упование за
така желания успех.
Днес, когато се връщаме назад в това
така близко и далечно време, ние, все
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още живите свидетели, които бяхме сред
най-активните участници във всички процеси, продължаваме да изживяваме обаянието на тръпката, съпровождаща всеки успех,
малък или голям.
Кадровият състав с управленска и изпълнителска роля, с висше и средно образование, е стоял пред ръководството като
постоянен приоритет със своята значимост.
Набирането на сътрудници и обучението
им във висши и средни учебни заведения
се оказа работа с повишена трудност. Става
дума не за стотици, а за хиляди специалисти.
Трябваше да се овладяват всички пътища за обучение в страната и чужбина, да се
открият техникуми за подготовка на оператори в оптичното производство, както и да
се създадат подходящи условия за реализация и израстване и за изживяване на онази
тръпка на удовлетвореност от добре свършената работа.
С голям принос за разширяване на дейността и обогатяване на кадровия състав е
решението на Комитета за наука и технически прогрес за създаване на Научен институт по оптично и оптикоелектронно приборостроене в гр. Панагюрище. Може да
се възприеме като лично пристрастие, но
считам, че и тук без участието на ген. Момеков нямаше да се постигне успех. Генералът винаги се отзоваваше с готовност при
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всяка покана за съдействие и постоянно се
интересуваше от работата и развитието на
„Оптикоелектрон“.
Решаваха се въпроси, свързани с пълноценния живот на трудещите се, като жилищен фонд, детски градини, почивни бази на
море и планина, адаптация към съответното населено място и т.н. Търсихме начини
културният живот с цялото си разнообразие
да се приеме от всички и да им предостави
възможности за творчество с участие в хорове, театрални постановки и други. Работата ни в това отношение беше постоянна.
„Оптикоелектрон“ изгради стотици жилища, модерна детска градина и реши една от
най-наболелите нужди на града – водоснабдяването. Ръководството пое изцяло проектирането и прокарването на водопровод от
40 км със съответните сондажни кладенци
за добив с дебит 300 л/сек., пет помпени
станции и станция за хлориране. Това беше
огромно начинание. Набирането на капитални средства от 8 милиона лева, налагане на
нови проектантски решения и сложни взаимоотношения между инвеститор и изпълнител изискваха мобилизация и упорство.
Комбинатът не е бил капсулиран само в
собствения си живот, а винаги е бил отворен към проблемите на общината. Участието му в решаване на въпроси, свързани със
здравеопазването, е значимо. Със средства
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на комбината се закупуваше многобройна
медицинска апаратура като първия компютризиран рентген, няколко ЕКГ апарата,
линейки и други транспортни средства. С
активното съдействие на инж. Лука Гарчев
се достави и най-модерният за времето си
ехограф. Медицинските служби на окръг
Пазарджик изявиха претенции към този
ехограф, сочейки за причина липсата на
обучени специалисти в Панагюрище. Ние
не допуснахме изземването му и бързо организирахме обучение на местни медицински специалисти.
Заслужава да се отбележи и участието
ни в спортния живот на града. Отборите по
футбол и тенис на маса бяха изцяло наша
грижа. Футболният отбор завоюва шампионска титла в републиканското работническо първенство в началото на 80-те години
на XX век. Организираха се мотокросове и
автомобилни ралита. Беше развита идеята за построяване на нов стадион близо до
централната ни площадка с цел по-добра
възможност за спортуване, но не се реализира поради спънки от финансов характер.
В производството бяха насочени нашите
сили и енергия.
Участието на механичните детайли в конструкцията на всеки оптичен прибор е от решаващо значение. Обемът и високите критерии по отношение точност в изработката

не можеха да бъдат постигнати с наличното
универсално оборудване – стругове, фрези,
разкройващи и пробивни машини.
В търсене на подходящо решение заедно
с инж. Лука Гарчев посетихме едно мощно
предприятие с натрупан вече голям опит
в металообработката – ЗЗУ Стара Загора.
Бяхме приети много добре. Домакините
ни запознаха с постигнатото при тях. Това,
което видяхме, беше много - в пълна експлоатация бяха 40 обработващи центрове,
редица стругове, фрези и разкрояващи машини с ЦПУ. След проведения разговор си
тръгнахме с убедеността, че пътят за нашето развитие е внедряване на машини с ЦПУ
в целия производствен процес.
Това се оказа задача с повишена трудност. Спънката идваше от постоянния недостиг на средства, по-точно на валута от
така нареченото „второ направление”. Тази
валутна „болест” беше погълнала не само
нас. Присъстваше във всички сфери на стопанския живот. Най-сложно беше за предприятия без пряк износ по второ направление, към които се числяхме и ние.
В постоянното търсене на финансиране
попаднахме пред инстанция, от която зависеше изходът на нашия проблем. Там чухме
следното: „Потомци на панагюрски овчари,
за които и най-обикновеният струг се изправя като некакво чудо, тръгнали да търсят
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машини с цифрово-програмно управление.
Хей, за това се иска пипе!”. Тази голяма изява на „уважение” към нас беше лична обида, която трябваше да понесем, но не и да
забравим.
Времето течеше и макар и бавно машинният парк се обогатяваше с необходимото.
Развитие намериха и крупни проекти. Системите ГАПС и Гапс-ов остров, които чертаеха скок в машинната обработка на метални детайли, завладяха мислите на нашите
специалисти. Системата ГАПС се оказа без
переспектива за внедряване при нас поради големите разходи на валута и невъзможността за реализация в кратки срокове. Но
идеята за Гапсов остров привлече нашето
внимание и засили убедеността ни, че ще
се справим. Проблемът беше в намирането на 1 200 000 долара, сума твърде голяма за времето си. ДСО „Металхим” беше
в затруднено положение и не очаквахме
подкрепа от тях, а и оттам се носеха изказвания, че се опитваме на хвърчим твърде
нависоко. Чувството, че Гапс-овият остров е
ключът към технологичното ни развитие, ни
даваше решимост да хвърлим усилия в това
направление. Чукахме на много врати, но
светлина от никъде не се появяваше. Когато
бяхме подготвили почвата да почукаме и на
най-високата порта, на сцената излезе кредитирането на ЛИЗИНГ. Това се оказа реше80
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нието за нашите затруднения и ни отвори
пътя за проектиране и реализиране на желания Гапс-ов остров – първият в България.
На организираното малко тържество по
повод откриване на готовия вече Гапсов
остров бяхме посетени от много гости с богат опит в областта на металообработката.
Тяхната висока оценка и поздравления бяха
награда за положените усилия. Това съоръжение с висока производителност и постигане на високо качество в непрекъсната експлоатация, 24 часа в денонощието и 30 дни
в месеца, беше голяма наша гордост. Точният отговор към тези, които не повярваха на
потомците на панагюрските овчари.
Производството на оптични детайли стоеше пред нас със своята значимост. Високите критерии за качество изискваха намиране на най-точните решения при обработка
на повърхности, полагане на многослойни
оптични покрития, замерване и контрол на
готовите изделия. Нужно беше осигуряване на помещения с възможност за поддържане на температурен режим и чистота на
въздуха. Реализирането им беше осъществено с участието на фирма от Дрезден, ГДР,
специализирана в производството на така
наречените „бели стаи”.
Непрестанното обогатяване на всички
основни технологични процеси с високоефективно оборудване даде възможност на
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всички заводи в комбината с бързи темпове да внедряват нови изделия. В началото
с по-бавни стъпки, но с времето производствената гама се попълваше постоянно.
Голямо развитие отбеляза ОМЗ София –
флагманът в оптичното приборостроене не
само в „Оптикоелектрон“, но и в цяла България. По-ранното започване на работа в това
направление, опитът и наличието на квалифицирани специалисти, които София предлагаше, се оказаха много полезни за ръководството при намиране на бързи решения.
Усвояването и налагането в редовно производство на изделия с изисквания за висок
клас на точност като ПГО-7, ПГО-9, 10П40 за
Глоздика, Топлинна глава за самонасочване на Стрела 2, ТНПО-170 за МТЛБ, МК-4 за
МТЛБ, перископи, обогревни стъкла, окуляри и обективи и други дават основание за
гордост от страна на ръководството, на специалистите и на многобройните оператори.
Завод „Оптикоелектрон“, макар в началото с по-бавен темп, имаше своите успехи
в усвояването. Сложността на изделията по
нищо не отстъпваше на тези в ОМЗ, някои
дори бяха на по-високо ниво. На „тезгяха”
на голямата работилница намериха реализация изделията ЗАП-23, ПАБ-2А, ПГО К-9,
два прибора за нощно виждане ПЕГН, бинокъл, лазерен далекомер и други.
Изделието Бастион и изделието Топлин-

на глава за самонасочване на Стрела 3 бяха
най-значимите и за тях трябва да се отдели специално място. Изделието Бастион,
лазерна система за управление огъня на
танка, е многокомпонентна конструкция с
най-високи изисквания към всеки елемент.
Постигането на висок клас прецизност
беше свързано с трудности от различен
характер. Заложените срокове за внедряване без предварителен анализ относно
сложността на процесите се оказаха много
кратки и взаимоотношенията ни с възложителя - Министерство на народната отбрана,
излизаха често от петолинието. Всичко това
наложи работа на високи обороти. Освен
производството на детайли трябваше да се
разработят и нестандартни съоръжения за
монтаж, изпитания и приемка на готовите
изделия. Работата на специалистите от Института, от завод „Оптикоелектрон“ и от Инструменталния завод, която доведе до справяне със сложните задачи в много кратки
срокове, е достойна за уважение. Изделието беше усвоено. Започна серийното му
производство. В срок бяха произведени 40
броя системи и предадени на възложителя.
Получихме техните поздравления за добре
изпълнената работа. Дотук добре. Но когато поставихме въпроса за заплащане за
предадената продукция на стойност около
5 милиона лева, нещата се проточиха мно81

го с наивни обяснения за затруднения. Аз
лично до сега нямам информация дали са
платени.
Другото изделие - Топлинна глава за самонасочване на Стрела 3, също беше от
много висок клас относно функционалност
и изисквания. Усвояването му протичаше
без сериозни проблеми. Но заложеният за
изпитанията течен азот затрудни реализацията. Недооценяване на условията по доставката на течен азот забави изпълнението.
Наложи се да се търси установка за ректификация на въздух и производство на течен
азот на място. Не след дълго разбрахме, че
може да се внесе от Съветския съюз и пристъпихме към действие. Инсталацията беше
доставена и монтирана. Произведоха се
първите количества течен азот. Тук последва нещо, което никой не очакваше. Пристигна писмо, че Стрела 3 отпада от производство.
Така тези две изделия, чието усвояване
костваше труда и енергията на най-високо
квалифицираните ни специалисти, потънаха в забвение. За първото не получихме
дължимото възнаграждение, а за второто
дори и една дума за извинение.
Наред с оптичните и оптикоелектронни
изделия в ход беше усвояването и на редица други със специално направление, които
бяха без оптика и електроника.
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В завод „Бунай” се внедриха многобройни детайли от пластмаса с голяма серийност, предназначени за заводите в Сопот
и Казанлък. Усвои се производството на
пластмасов приклад за автомат Калашников. Това беше първият в света приклад от
пластмаса. Произведе се по една нова технология, изобретение на акад. Балевски
– леене под налягане с газово противоналягане. В редовно производство вървяха
също и резервоар за гориво на МТЛБ от
полиeпоксидна смола, както и изделието
НЕТО за гранатомети, което имаше много
висока серийност.
Ведно с продукцията със специално
предназначение, която заемаше основно
място в производствената листа на комбината и беше с приоритет на нашето внимание с високите изисквания към основни качествени параметри, намираха значително
присъствие и изделия с широко гражданско
приложение.
Едно от направленията в тази продуктова
ниша от голямо значение беше производството на лещи за очила. Това производство
стартира в ОМЗ гр. София, премина през
Оптикоелектронен завод гр. Панагюрище и
намери най-голямо развитие в заводите в
гр. Стрелча и по-късно в гр. Доспат. В завода
в гр. Стрелча освен с налагане на технологичните процеси, необходими за обработка
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на лещи за очила, с успех се започна и производство на всички видове машини за затваряне на технологичния цикъл. Това даде
възможност голяма част от обработката на
оптика за очила да се прехвърли в Доспат,
където се инсталираха 13 производствени
линии, а производствената номенклатура в
гр. Стрелча да се разшири с рецептурна оптика и рамки за очила, непознати до този
момент като технология в България.
Две изделия по български изобретения
бяха усвоени с успех в Инструментален завод
– Панагюрище. Телоподаващото устройство
за заваряване донесе най-голямата по това
време награда в България, Лауреат на Димитровска награда, на двама ръководители
от „Оптикоелектрон“ – инж. Цвятко Цветков,
главен директор на комбината, и Крум Христов – директор Инструментален завод.
Другото изделие по български патент
беше системата СТЕНОКИ. Изделие с високи
технологични параметри, даващо възможност за постигне на прецизни стенографски
записи и последяващи дешифровки. При
нас се организира и обучение за работа със
системата. Присъстваха и представители от
Испания, където изделието беше посрещнато с голям интерес.
Усвояването в завод „Бунай” на производство на пластмасови детайли, възли и
цели системи се развиваше с много бързи

темпове. От голямо значение беше наличието на Инструменталния завод с богати възможности за производство на шриц-форми
с голямо разнообразие от габарити и точност. Тук трябва да отбележим, че всичко,
което поискваше завод „Бунай”, намираше
решение.
Завод „Бунай” беше единственото пластмасопреработващо предприятие в страната, което задоволяваше нуждите в областта на машиностроенето, текстилната и
тютюнева промишленост, строителството,
както и бита с разнообразие на пластмасови стоки.
Най-мащабна беше работата по усвояване и производство на изделия за селското
стопанство. Голямо присъствие заемаха широка гама амбалаж - кофи, щайги, касетки,
кафези и специализираните автоматични
поилки за бройлери и система за капково
напояване.
Автоматичната поилка за бройлери е изделие с многокомпонентна дозаторна система, за която се изискваше производството
на шриц-форми с висока сложност. Поилката намери много добър прием във всички
птицекомбинати в страната и драстично намали с 30% смъртността при отглеждане на
пилетата.
Друг значим успех е налагането в производство на системата за капково напояване,
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съвместно дело на завод „Бунай” и Инструментален завод. Изделието беше разработено по образец от държавата Израел с доказан висок ефект – двукратен до трикратен
ръст на добивите в овощарство, лозарство,
производство на царевица и зеленчуци. С
внедряване на тази система комбинат „Оптикоелектрон“ спести 10 милиона лева на
държавата, които бяха предвидени за строителство на завод специално за тази цел.
Търсенето беше голямо. Въпреки денонощната работа в делник и празник не можеше
да се постигне пълно задоволяване. Тясно
място се оказа недостигът на машини. Решението на задачата преминаваше през
намиране само на 200 000 долара, които
въпреки многото обещания не можаха да
се намерят.
Всички процеси, които имаха важно място за постигане на желания успех при усвояване и производство, намираха своето
бурно развитие. Новопостроените сгради
предоставяха необходимото за монтаж на
технологично оборудване и организиране
на все нови и нови работни места. Недостигът на хора се оказваше задача с повишена трудност. Възможностите на Панагюрска
община в това отношение бяха ограничени.
Наложи се търсене на гъвкаво решение.
Процеси, свързани с механична обработка,
съобразно необходимото ниво на квалифи84
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кация, бяха насочени извън Панагюрище.
Открити бяха нови цехове във Велинград,
Пещера, Брацигово, Доспат, Кюстендил, Пазарджик, Сърница, Старосел, Момчиловци,
Пирдоп, Равногор и др. Много от тях поради наличието на работна ръка на място прераснаха в заводи.
Завод „Сигнал” в София и Радиозавода в
Самоков бяха извадени от състава на комбината. На тяхно място бяха включени Научният институт по оптика в София и Заводът за оптика и лазерна техника в Пловдив.
Научният институт по оптика в София със
своя висок потенциал от познания в областта на оптичното приборостроене се оказа
с голям принос. Достатъчно е само да отбележим разработения при тях лазерен
далекомер с точност до 30 м на разстояние
10 км, успешно наложен в производство в
„Оптикоелектрон“.
Заводът по оптика и лазерна техника в
Пловдив с богатия си опит в механичната
обработка, израстването на кристали и производството на медицински лазери допринесе за развитието на комбината. Идеята за
разработване на мощни С02 лазери и ЦПУ
установки за тях беше новаторска. Значими бяха усилията за усвояване и налагане
в производство на новосъздадения лазерен
комплекс „Хебър” за рязане на листов материал и специализирана инфрачервена оп-
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тика за него. Достигна се до производство
на над 300 лазерни комплекса с реализация предимно за износ.
Голямото развитие, което получиха всички заводи в състава на комбината, доведе до
ръст на числения състав от 13 500 човека и
300 милиона лева годишна продукция, твърде значимо за времето си – 30 год. назад.
В началото на 1989 г. партийни величия
от новообразуваната Пловдивска област,
за да угоди на някои личности, които имаха
наглостта да се изявяват на гърба на други,
без всякакво смислено обяснение пристъпиха към откъсване на Завод „Оптикоелектрон“ – Панагюрище и заводите в Пазарджик и Велинград. Това беше равносилно
на ликвидиране на комбината. Трябваше
да се пристъпи към действия в защита към
всичко това, което беше създадено с неимоверни усилия. Там, откъдето очаквахме
подкрепа, имаше само тишина. Нашата реакция, равносилна на тежка борба, беше
насочена към защита на нашето дело. Успехът, който постигнахме, макар и непълен,
беше значим. Откъснаха само заводите в
Пазарджик и Велинград.
10 ноември 1989 година, значима дата в
българската история, донесе коренни промени във всички сфери на живота. Не се наемам да давам оценка къде и как бяха застъпени тези промени, но по отношение на

промишлеността като най-важен фактор в
икономиката на страната имам определено
становище. Промишлеността, до този момент с постоянен курс към уедряване, получи обратна посока на развитие. При пълно абдикиране на държавата от въпросите,
касаещи промишлеността, се пристъпи към
масова приватизация и раздробяване с
последващ упадък. Комбинат „Оптикоелектрон“ не беше пощаден. Драстичният спад
в търсене на произвежданата продукция
доведе до отпадане от състава на комбината на основни звена като ОМЗ София и др.
и повсеместно драматично намаляване на
личния състав. Нацяло беше спряно строителството на завода за снаряжения и завода
за производство на промишлени взривове,
които бяха пред пускане. Много заченати
идеи с голямо съдържание бяха погребани
преди да се родят.
Не бяха пощадени и заводите в Панагюрище. Постигнатото с много труд и енергия беше обречено на застой. Производството намаля чувствително, личният състав
също. Доскорошното постоянно развитие
във всички технологични процеси беше
сринато. Необходими бяха изключителни
усилия, за да се избегне пълен фалит. Много средства във валута и лева за реализирана продукция, над 10 милиона, потънаха в
неизвестност.
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Оптоелектронното приборостроене, макар и в намален обем, продължаваше да
бъде с положително развитие, което дава
основание да заявим, че Панагюрище ще
остане българският център на оптиката както град Йена в Германия.
Съдбата ми определи да прекарам
най-ценните си години в „Оптикоелектрон“,
за което благодаря. На работа в комбината
постъпих декември 1971 година, само пет
месеца след решението на Министерски
съвет за изграждане на комбината.
Благодарен съм за поканата, отправена
към мен от настоящото ръководство във
връзка с честването на 50 години от създаване на комбината да споделя моите
впечатления. Жив участник съм във всички събития, съпровождащи развитието на
„Оптикоелектрон“. Много е забравено, но
всичко значимо е още в паметта ми. Връщайки се към началото и изминалите 50 години пред мен се очертава картина с богата
палитра. Осъществено беше едно голямо
развитие във всяка област, свързана с реализация на основния предмет на дейност.
Много сграден фонд беше построен, много
оборудване беше внедрено, много изделия
бяха усвоени – едно грандиозно постижение. Но най-големият ни успех е създаването на всички необходими условия и предпоставки за набиране и обучение на кадри
86
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с висок професионализъм.
За мен е лично удовлетворението, че
имах възможността да работя с много ръководители и специалисти с крупни познания в
своята област и с много оператори с най-висок професионализъм, които с уменията си
ежедневно стъпка по стъпка изграждаха общата картина. Ние бяхме млади, а животът
ни предлагаше своите прелести. Използвахме всяка възможност да му се порадваме.
Иска ми се да мога да назова всички,
които имат принос за развитието на „Оптикоелектрон” и особено на тези, с които
пряко съм работил, но ще се въздържа поради опасността да пропусна някои имена.
Мнозина вече не са между нас. Прекланям
се пред тях, те завинаги са намерили място
в моето съзнание. На всички, които са сред
нас, пожелавам много здраве и дано животът на всеки един да протича според неговите нагласи и желания.
„Оптикоелектрон”, славното Оборище,
Райна Княгиня, Павел Бобеков, Марин Дринов и Елена Николай, чието сопрано превзе
цяла Европа и света, ми дават упование с
чувство на най-голяма гордост, където и да
се намирам, да заявявам, че съм панагюрец.
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ!
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ИНЖ. КРАСИМИР БОЙКИНОВ
Директор на Института по
Оптикоелектронно приборостроене

Нова технология – ново мислене
по големия път
През есента на 1972 г. започнах работа в
„Оптикоелектронен завод“ в Панагюрище като
технолог в оптичното производство. Заводът
беше само на няколко месеца. Бях вторият назначен инженер, един месец преди мен беше
назначена инж. Мария Станчева. Другите двама бяха директорът Камен Петков и зам.-директорът Васко Димитров. Това беше до този
момент цялата инженерна мисъл в завода.
Предприятието имаше няколко звена, разположени на различни територии:
– Оптичното производство в „под гаровия
район“, механика и монтаж

– Малък галваничен цех в района на ДЗСто.
– Монтаж и Оптиката с началник цех Димитър Димитров (Мимо Лупата)
– Механичен цех с н-к цех Георги Царски
Директорът и зам.-директорът бяха в една
стая на втория етаж в сграда на някогашен килимарски цех в подгаровия район. Главната
счетоводителка Димитрова, съпруга на Димитър Димитров, бе настанена в самостоятелна
стая. Всички други в това число и ние, двамата
инженери, бяхме в една обща голяма стая.
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Аз отговарях за технологичното обезпечаване на оптичното производство и монтажа на
изделията, свързани с оптиката, а Мария Станчева - за механичния цех.
Оптичните изделия бяха няколко вида лупи
(фи 100, 75, 50, лупа 4х и лупа 6х12х) и диапрожекционен апарат „Пионер 1“.
Механичните изделия бяха галетните превключватели, антена „Фидер“ и антена „Лъчева“
от Радиозавода в гр. Самоков. С последните
три изделия се учихме за работа със специални
изделия и що е то военна приемка.
Под споменатото по-горе общо помещение
на администрацията беше производството на
стъкла за очила и лупи. С тези две групи детайли започваше и свършваше цялото производство на оптика в „Оптикоелектронен завод“.
Интересно беше, че се опитвахме още тогава да затворим цялото производство на оптични детайли, като създавахме стъклопресов
участък, смоловарене, участък за производство на оптични инструменти и корекция на
инструменти.
Най-ценното в тези години беше, че се създаваха първите специалисти в производството
на оптични детайли. Тези хора не знам дали
съзнаваха отговорността, която бяха поели,
но определено не им беше леко. Спомням си,
че работиха по 12-14 часа. Виждал съм сълзи
в очите им, че не могат да се справят с някои
дейности. Сега навярно много ще ни се чудят.
Тогава се работеше на стари машини нестандартно производство (получени от ОМЗ-Со88
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фия) с остаряла технология и всичко беше допотопно. Грубото шлайфане, наричано тогава
фрезоване, се правеше на приспособени стари стругове, охлаждащата течност се лееше от
всякъде, а настройката ставаше по метода проба-грешка.
Тогава донесох учебници по оптика. Едни на
руски, други на немски, каквито имах, но хората бяха доволни и напредваха в занаята като
оптици. Намирах книги с повече фотоси, а някои неща превеждах. Намерих и учебници за
Механотехникума по оптика в София.
Истински прелом настъпи след доставката
на първите съвременни оптични машини от
фирмата „Лоо“, Германия. Това беше комплект
нови машини от първата операция - фрезоване, до последната - полиране. Нарекохме тези
машини: Линия „ЛОО“, на името на фирмата
производител.
Машините бяха разположени на един етаж
в новоизградено здание, без всякаква топлоизиолация и климатизация. През лятото беше
горещо, а през зимата - студено, но независимо от това радостта на хората беше невероятна. Радваха се като деца, но с радостта
настъпиха и проблемите и най-вече разочарованията у някои, че няма всичко да бъде автоматично. Нещата не бяха толкова прости, като
се има предвид, че не бяха усвоили това, което
се правеше на „чекръците“. А трябваше да се
конфронтират със съвременни и сложни технологии: шлайфане с диамантени инструменти, а
не със свободен абразив, полиране с фолио на
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полиуретанова основа, а не с кече (то не беше
дори и кече, а вълнен плат за одеяла).
При новите машини трябваше да се работи
с точност поне един порядък по-висока.
Окриляни дори и от малките успехи при производството на стъкла за очила, решихме, че е
възможно с тази технология да произвеждаме
и лещите за лупи и диапроекционните апарати.
От фирмата „Лоо“ бяха доставени още няколко
съвременни машини за тези детайли: фрези,
лепинг, полирмашини и центрирмашини.
С тези технология определено се създадоха
условия за друго мислене и направихме първата крачка към сериозната оптика, такава каквото в момента се прави. В онези години скокът
беше невероятен, изпълнен с много мъка и неуспехи, но въпреки всичко потеглихме напред.
Хората започнаха да се отварят към света на
оптиката. Тогавашното ръководство беше разбрало правилния път и всичко, което правеха
беше свързано с това, хората да влязат в голямото семейство на оптиката не само в България.
Не закъсня и новото попълнение от специалисти с висше образование и най-вече инженери. През лятото на 1975 г. дойдоха първите
студенти стажанти от ЛИТМО.
Работеше се на широк фронт.
Спомням си и първата вакуумна инсталация
за покриване на оптични детайли, която инсталирахме в подгаровия район на „Оптикоелектронен завод“ с г-жа Чуклева. Наивно, но с голям ентусиазъм си мислехме, че ще успеем да

пуснем в ход вакуумната инсталация и да алуминизираме огледалата за диапроежекциония
апарат и по-късно за новото изделие проектор
„Лектор“. Това беше вакуумна инсталация B55
на ГДР и инсталирането го правихме само по
документация и нямахме никакъв опит, но успяхме. Друг е въпросът, че по независещи от
нас причини не продължихме в тази посока .
Това бяха първите технологии по големия
път на оптиката в Панагюрище.
Не мога да не спомена и посещението на г-н
Лоо, собственик на фирмата, от която закупихме машините. Това посещение беше важно
и за него, и за нас. И двете страни искаха да
знаят дали можем да разчитаме един на друг:
той, че в наше лице е намерил един надежден
партньор, който е придобил умения за работа
с новата технология и ще продължи да купува
от него, а и ние към него - да получаваме каквото е необходимо от фирмата, за да вървим
напред. Интересът беше взаимен.
За да привлечем допълнително вниманието
му към Панагюрище, се опитахме да му покажем всичко от историята и традициите на града. Заведохме го в и килимарския цех. Беше
впечатлен от манифактурата и красивите неща,
които излизаха от ръцете на жените . Г-н Лоо си
купи няколко килима.
Пожелавам здраве и късмет на всички, които са свързали по някакъв начин съдбата си с
„Оптикоелектрон“ и сега празнуват 50-годишния юбилей!
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ИНЖ. НИКОЛА КРЪСТЕВ
Зам. - директор Капитално
строителство „Оптикоелектрон”

„Оптикоелектрон“ бе за нас
лична кауза
През пролетта на 1973 г., току-що завършил Висшия инженеро-строителен
институт в София, прекрачих прага на
„Оптикоелектрон“, Панагюрище. В онази
сутрин на 26 март нито за миг не си представях, че ще остана в системата почти
половин век, цели 48 години, че нашата
връзка ще се окаже толкова здрава, че
целият ми съзнателен трудов живот ще
бъде неразривно свързан с това предприятие. Причините за тази дългогодиш90
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на симбиоза са много и най-различни.
В самото начало, както във всяко хубаво начало, имаше известна доза романтика. Най-напред ме впечатли самото
име на предприятието – звучеше много
модерно и интригуващо, технологично и
обещаващо, много по-различно от всички
останали комбинати и заводи, именувани на партизани и партийни ръководители. Оптикоелектрон! За един млад човек,
самият той “око”, широко отворено към
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неизвестното бъдеще, това име носеше
заряд на магическа формула. Заводът и
аз щяхме заедно да порастваме, да сме
млади, да попиваме света с всичките му
предизвикателства и възможности.
На второ място – полето за изява, така
разнообразно по характер и направление, инвестиционната дейност, проектирането, строителството чрез възлагане и по стопански начин, доставката на
уникални машини и съоръжения – всичко това безспорно беше и все още е огромно приключение както за начинаещ
в областта, така и за всеки изграден специалист.
Трето – нищо не може да се сравни
с вълнението от непрестанната връзка
с хората от системата на „Оптикоелектрон“ на територията на 6 области, благодарността в очите им, че си построил
нещо и за тях, че си им осигурил бъдеще
и по-добри перспективи.
Четвърто – през всичките тези години
съм се възхищавал на неизменно добрия
климат и разбирателство в отношенията
с институциите, ръководството, изпълнителските кадри и работниците, развитата
култура на общуване, високото обществено признание на „Оптикоелектрон‘‘.

На пето място – на „Оптикоелектрон“
дължим, и аз, и колегите ми, безценни
знания, придобивани при контактите с
високоинтелигентни специалисти от България и чужбина, и поради същността на
производствените процеси – широкообхватни, мащабни, ергономически издържани и обществено значими. Разнообразните казуси от своя страна изискват
търсенето на правилните технически,
юридически и стопанско-изгодни решения. Намирането на такива и до днес
ми доставя удовлетворение и чувство за
добре свършена работа.
На шесто, но не на последно място, в
„Оптикоелектрон“ изградих семейство,
родиха се тримата ми сина, заедно със
съпругата ми Цветана ги изучихме и им
дадохме път в живота, а те от своя страна
ни дариха с признателност и внуци.
През тези 48 години бяха проектирани, изградени и реконструирани заводи,
цехове, складови стопанства на територията на 6 области, 49 площадки и обекти. Особено значим в това отношение е
Индустриален парк „Оптикоелектрон“
- Панагюрище на впечатляващата за времето си стойност от 59 млн. лева, която
заедно с доставените през годините уни-
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кални машини и съоръжения, надхвърли
значително 100 млн. лева.
Освен тези жизнено необходими за
производствената дейност мощности
„Оптикоелектрон“ изгради и предостави
за нуждите на обществото, на работниците и служителите си над 650 апартамента в Панагюрище, жилищни блокове
в Брацигово, Пирдоп и Стрелча; Детски
комбинат в Панагюрище за 230 деца и
такъв в Стрелча за 130 деца; почивни
бази в Панагюрски колонии, Царево, м.
Манзул в Средна гора, „Лисича поляна“ в
Панагюрски колонии, базата край с. Сърница на язовир „Доспат“, хижа „Кариерите“ до Стрелча, вилна зона в с. Мухово;
помощни стопанства в м. „Локвите“, м.
„Калината“ и оранжерии с площ 5 дка в
землището на гр. Панагюрище, в селата
Мухово и Чавдар в Софийска област, в с.
Старосел – Пловдивска област и рибно
стопанство - язовир „Доспат“; уникални
пречиствателни станции за химическо
пречистване в Панагюрище и Пирдоп и
за биологично пречистване в Панагюрище; в помощ на общините бяха осъществени по-значителни дарения като: аудио
и видео техника за читалище „Виделина“ - Панагюрище, ехографи и рентген за
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болницата в Панагюрище, хлебопроизводство в Панагюрище, Младежки дом в
гр. Стрелча. В началото на 1981 г. влезе в
експлоатация и „Водоснабдяване“ – група Панагюрище, който обект със своите 5
подема и 43 км трасе, осигурява питейна
вода за Панагюрище, с. Бъта, с. Баня, с.
Попинци, с. Левски и с. Елшица.
В заключение мога да кажа, че колкото и клиширано да звучи, ние изграждахме „Оптикоелектрон“, а той изграждаше
самите нас. За тези 50 години гражданството на Панагюрище получи най-прогресивната, най-авангардната и най-впечатляващата придобивка в историята си!
Радвам се, че с моите 48 трудови години и аз бях част от този процес. За мен
“Оптикоелектрон” не беше просто работа - беше кауза, която се надявам идните
поколения да разгърнат и да превърнат
в своя.

50 години ОПТИКОЕЛЕКТРОН

ИНЖ. ВЛАДИМИР ЯНКОВ
Главен технолог

„Оптикоелектрон“ - една
житейска школа
По-голямата част от моя съзнателен живот е свързан с развитието, успехите и трудностите, които преодолявахме в историята
на „Оптикоелектрон” - Панагюрище, като
един от най-големите производители на
оптикомеханични и оптикоелектронни продукти в България.
Като млад специалист, завършил току що
Лениниградския институт за точна механика и оптика /ЛИТМО/, започнах работа през
далечната 1978 г. като технолог по оптика
в Базата за развитие и внедряване /БРВ/.
Само след няколко месеца бях назначен за

ръководител на група „Технология на оптичното производство”. Бях от първия випуск,
завършил „Оптикоелектронни прибори”,
специалност, която все още я нямаше в България. За две години с прекрасните колеги
Д. Хантова, К. Велева, Л. Беджеряно и др.,
създадохме технология за обработка на оптични детайли за ПАБ-2А, ПГОК-9, 1ОП-61 и
др. Налагаше се да усвояваме и внедряваме
редица изделия с бързи темпове. Създадохме първата конструктивна документация
за производство на оптични пробни стъкла,
които отначало се произвеждаха в ОМЗ-Со93

фия, а по-късно и в Панагюрище.
Времето течеше с неуморни темпове. Поради липса на специалисти бях привлечен
като лектор по оптични технологии в Професионалния учебен център /ПУЦ/ за повишаване на квалификацията и разрядността
на работещите в оптичното производство в
продължение на три години.
В началото на 80-те години бях преназначен за ръководител на група „Монтажно
производство”. В продължение на две години успяхме да създадем технологии за
монтаж на ПГОК-9, 1ОП-61, К3-Б, изд. 1300
и др. Бях отговорен технолог по изделие
ПГОК-9 и К3-Б. Налагаше се ускореното им
внедряване в производство, създавайки и
приемайки необходимата инструментална
екипировка, заявка на контролно-юстировъчно и стендово оборудване. Голяма част
от монтажните технологии се разработваха
в извънработно време по линия на ТНТМ.
Животът течеше необратимо бързо.
Няма да забравя колегите, с които бяхме
неразделно заедно и се веселихме и прекарвахме времето след работа. Ентусиазирани и емоционални, с шеги и закачки се
забавлявахме в наличните за това време
условия. Всички бяхме на възраст между 25
и 35 години, въодушевени от възможността
да изявим своите способности и умения.
Като отговорен технолог на изделие
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ПГОК-9 приех предизвикателството да наложа разработената от мен технология за
монтаж в цехови условия. Усвоихме изделието в съкратени срокове, като времето от
производство на първия детайл и отчетената пробна серия бе една година. Усилията
ми не останаха незабелязани и бях удостоен със златна значка „Отличник на машиностроенето” през 1984 г.
С бързи темпове бе усвоено и изделието МУМ-1, българска разработка, което се
произвежда и до днес. Участвувах активно в
рационализаторското движение. Бях ръководител на екип, с който модернизирахме
МУМ-1 и ПАБ-2А по стандартите на НАТО. В
последствие станах Главен технолог на „Оптикоелектронен завод“. С прекрасен колектив от специалисти като Филка Кривчева,
Иван Сапунджиев, Георги Радулов, Николай
Хрисков, Димитър Димитров, Радка Ставрева, Г. Асенова и всички останали усвоявахме следващото поколение от оптикоелекторнни изделия като НСПУ, „Лебед-В”, 666,
655, серия инфрачервени датчици „Казбек”
и др., даващи нов облик на „Оптикоелектрон“ в неговото успешно развитие.
От 1986 г. бях назначен като главен технолог на комбината. Участвах в по-нататъшното модернизиране на „Оптикоелектрон“,
усвояване на нови изделия, маркетингови
проучвания и инженерингова дейност. Про-
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учих и съставих спецификация за доставка
на азотна станция, необходима за новите
производства, като заедно със ВМЗ-Сопот
участвах в търговски преговори и сключване на договор в Москва.
По всичко личеше, че МК ”Оптикоелектрон” в Панагюрище се развива с бързи
темпове. Това ни даваше мотивация за работа и усъвършенстване.
След промяната през 1989 г. и средата на
90-те години в „Оптикоелектрон“ настъпиха
негативни тенденции. Недотам компетентното ръководство водеше комбината към
фалит. Несвойствените задачи, които ми се
възлагаха като на главен технолог, например организация за производството на 10
хил. броя кинопрожекционни апарати „Пионер”, когато на пазара съществуваха вече
видео плеъри, проучване възможността за
производство на оборудване за пакетиране на прах за пране и др., ме обезвериха за
бъдещето на дружеството. Моите разбирания за по-нататъшно развитие не съвпадаха
с водената политика от тогавашното ръководство, водено от частни лични интереси
и шуробаджанащина и не без помощта на
дребни партийни апаратчици, явяващи се
като клиентелистки велможи, поради което бях принуден да напусна „Оптикоелектрон“. Това направиха и много мои колеги.
Неоценимият опит и придобитата квали-

фикация в „Оптикоелектрон“ ми помогнаха да започна частен бизнес. Създадох семейна фирма за маркетинг и инженеринг
в областта на оптикоелектронни продукти,
която се развиваше успешно.
След приватизацията на „Оптикоелектрон“ през 1999 г. и преобразуването му в
Акционерно дружество „Оптикоелектрон
груп” АД бях обнадежден от новото реформаторско ръководство. От Лука Гарчев и
Николай Казанджиев бях привлечен за взаимно партньорство и сътрудничество. До
настоящия момент сътрудничим успешно
в областта на маркетинга, коопериране на
производството със страни като Русия, Беларус, Украйна и др., свързани традиционно с производството на оптични изделия, и
в дух на разбирателство, взаимноизгодно
сътрудничество и партньорство.
Така в продължение на повече от 40 години, моят живот и спомени са неразривно
свързани с „Оптикоелектрон“, Панагюрище, и
съм дълбоко признателен за своето кариерно
и професионално израстване в дружеството.
За мен това бе и една житейска школа!
Поздравявам най-искрено и сърдечно
всички, празнуващи 50-годишния юбилей
от създаването на „Оптикоелектрон“! Желая на целия колектив много здраве, успехи
в бъдещето, модернизация и завладяване
на все повече международни пазари!
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НИКОЛАЙ УЛУЧЕВ
Директор на Института по
Оптикоелектронно приборостроене

И високите технологии
не ни се опряха
Започнах работа в МК „Оптикоелектрон“
с огромни, както се оказа по-късно, връзки.
Веднага след като защитих дипломната
си работа в катедра „Квантова електроника“
на Физическия факултет на СУ „Кл. Охридски“, заедно с баща ми отидохме в Държавния комитет по планиране (ДКП). Връзката
беше негов много добър приятел, който бе
уредил среща с един генерал - зам.-председател на Държавен комитет по планиране.
Аз, естествено, декларирах желанието си
да започна работа в Лазерни технологии
– Пловдив, предприятие към ДСО „Металхим“, което тъкмо се създаваше. Генералът,
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за съжаление, не беше на това мнение. Разказа за „Оптикоелектрон“ и изтъкна, че там
вече има млад и сплотен колектив, че физиците сме дялани камъни и пасваме за всичко. Веднага вдигна телефона и се обади на
инж. Цветков – ген. директор на „Оптикоелектрон“. Така ми уреди прием.
Преди 3 години се разхождахме с баща
ми по околовръстното на Панагюрище. Минахме покрай новомонтиран паметник и
той ме попита чий е. Отговорих му, че е на
ген. Момеков. Баща ми се подсмихна и каза:
„Той е причината да си в „Оптикоелектрон“.
Всичко се изясни. Генералът не пропуска да
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помогне на любимото предприятие.
Три месеца след срещата в Държавен
комитет по планиране дойдох в Панагюрище, за да проуча въпроса със започването
на работа. Началник личен състав бе Лука
Македонски и на въпроса ми: „Мога ли да
отида на море, преди да започна да работя?“, учудено отговори утвърдително. Аз
попитах: „Кога да се явя на работа?“, а той:
„Когато искаш.“ Получих първият си урок от
живота: Никой не ме чакаше!
През 1982 г. в „Оптикоелектрон“ и подразделенията му бяха усвоени редица нови
изделия, в оптичната част на които влизаха
оптични скали. Всички те се кооперираха за
доставка от СССР, Полша и други държави, а
доставките винаги закъсняваха.
Затова ръководството на Комбината реши
да се усвои производството на оптични скали в Базата за развитие и внедряване (БРВ).
Предложиха ми да стана ръководител на
група „Фотолитография“ към отдел „Оптика“ на БРВ. В началото бяхме двамата - аз
и Таня Пискова (Караколева), изключително
ерудиран инженер-химик с огромен принос за реализацията на проекта.
След внимателно проучване започнахме изготвянето на технологичните проекти
за участъците и заявяването на производственото оборудване и материали. Почти
всичките бяха по т.н. второ направление,
т.е. закупуваха се с валута. Отгоре на всичко, по-голямата част от оборудването беше
ембаргово. За да го избегнем, успяхме да
намерим „специални“ фирми от Австрия и

Великобритания, които доставяха ембарговото оборудване на съответната цена.
Цялото това начинание ставаше с безусловната подкрепа на ръководството на
Комбината - инж. Димитър Йончев и инж.
Лука Гарчев.
Така бе закупено уникално оборудване.
За участък „Фотошаблони“ с началник
Георги Годжевъргов бе закупено „фотоапаратче“ - редукционна камера „Климш“ с
дължина 6 м, размери на оригинала 2 х 2 м
и високоразрешаващи редукционни обективи с резолюция под 1 микрон.
За участък „Фотолитография“ с началник
Любчо Титиряков бе закупена високовакуумна инсталация за катодно разпрашване
на хром, вакуумни спинери, UV модифаер,
UV маскмейкър за шаблони.
След оборудването на двата участъка и
обучението на водещите работници, включително и в западните фирми-производителки, започна усвояването на технологията.
През 1984 г. групата прерасна в отдел
„Фотолитография“, в който работехме петима физици – аз, Бонка Добрева (Натова),
Любомир Чепилов, Пенка Сапунджиева,
Валентин Челебиев, Таня Пискова – химик,
и двама технически изпълнители.
В резултат на всеотдайната и ентусиазирана работа на специалистите и работниците бяха усвоени няколко вида скали за
серийните изделия (ЗАП 23, ПАБ-2А, Стрела 3 и др.), както и голямо разнообразие от
скали за КЮ уредите, разработвани и изработвани в Института по оптикоелектронно
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приборостроене. Често работихме до среднощ, без някой да е поискал извънредно
заплащане.
По това време оптиците считаха, че са
по- по- най- от железарите. Ние „закачихме“ технологиите от микроелектрониката
към тези за оптиката и, естествено, претендирахме за по-лидерска хай-тек формация.
Една сутрин звъни Титиряка (Любчо Титиряков от Фотолитографията). Шефе, вика,
хандбалният отбор е тук. Отивам в участъка
и заварвам 3 момичета от хандбалния отбор
на Панагюрище, вече назначени за работнички лично от ген. директор инж. Йончев.
Огромен удар по самочувствието ни на
хай-тек отдел. Веднага отърчах при инж.
Йончев, за да изразя възмущенито си от
принизяването на технологичното ни превъзходство. Пушейки цигара след цигара,
той ме изслуша спокойно и каза: „Др. Улучев, ние абсолютно и действително трябва
да подпомагаме спорта и младите.“
В интерес на истината, момичетата бяха
много дисциплинирани и скоро станаха отлични работнички. Резултатът от „хандбалния експеримент“: Лушка Пенчева (Радулова) стана най-добрата работничка в участък
„Фотолитография“, Любка Горчева (Карагьозова) сега е треньор на хандбалния отбор
на Панагюрище, а Росица Тушлекова (Ангелкова) е треньор на волейболния отбор.
Върхова за Института по оптикоелектронно приборостроене беше 1989 г. Наредихме
се на второ или трето място в Комбината по
обем на производство! Направихме оборот
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от около 12 000 000 лв., при обикновено 1,5
-2 млн. лв. годишно!
През годината изработихме 200 машини
„Стеноки“ за Испания и поради либерализирането на валутния режим Институтът
разполагаше с 200 000 долара!
Отделно за „Лингвотехника“, Москва,
доставихме около 500 системи, включващи компютър „Правец“ с цветен монитор и
Стеноки.
За успешното реализиране на тази производствена програма голям принос имаха
инж. Пантелей Матанов и инж. Николай Караджов, които отгоре на всичко тестваха и
компютрите.
Като производствен директор аз бях отговорен за координацията и доставките на
детайлите и комлектоващите изделия.
Осигуряването на такъв брой компютри
по това време бе голям проблем. Директните преговори със завода в Правец не даваха
резултат. Оказа се, че има софийски фирми като „Информационни системи“, които
по някакъв начин успяваха да се снабдят с
компютри „Правец“ и да ги окомплектоват
с цветни монитори. Закупувайки компютрите от тях, успяхме да произведем и изнесем
всички заявени от руснаците комплекси.
За 1990 и 1991 г. не ми се пише. Всичко
се срути, изчезнаха пазарите. Вече бях директор на Института. Течаха центробежни
сили и всеки смяташе, че ако е сам, ще се
оправи, а другите му пречат. Мислехме, че
ако раздробим Института на части, ще е подобре. Май… не се получи.
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ИНЖ. СТОЯН МАЧЕЕВ
Изпълнителен директор на „Бунай“ АД

Една авторитетна и успешна
икономическа структура
Започнах работа в Завод „Бунай“ в началото на по-новата история на дружеството,
през януари 1989 г. като технолог. Бях току-що завършил образование и като всеки
млад специалист не знаех точно къде попадам. Оказа се – на едно интересно и перспективно място. Освен това си бях в родния
град.
По-късно разбрах значението на „Бунай“
за развитието на „Оптикоелектрон“ в неговия старт. За мен е гордост и досега, че
„Оптикоелектрон“ възниква в базата и до

голяма степен с кадрите на завод „Бунай“.
Нямам лични спомени за ранната историята на „Оптикоелектрон“ в годините на изграждането му, но си спомням, че хората
говореха за него като за началото на новата
история на Панагюрище.
От септември 1991 г. станах началник
цех в основното производство, от 1996 г. –
зам.-директор. Тогава главен директор бе
инж. Димитър Йончев, а от май 1997 г. поех
неговия пост и отговорности. Това, което
мога категорично да споделя, е че история99

та на двете икономически структури винаги
са били в тясно взаимодействие, подкрепа и
развитие. Много продукти са разработвани
в „Бунай“ и досега по поръчка на „Оптикоелектрон“. Взаимодействието винаги е било
сериозно, делово и резултатно. В „Бунай“ са
изработвани през десетилетията някои основни продукти като детайли от пластмаса
и каучук в дълги серии за „Оптикоелектрон“
и други български предприятия. Едно от
уникалните изделия е пластмасов приклад
и пълнител за автомат Калашников, всички
възли по изделие „НЕТО“ - гранатомет, които сглобявахме в нашето дружество. Интерес представляваха и частите, захранващи
ОЕ за техните прецизни оптични уреди за
военно или цивилно приложение. Бе разработена и система за капково напояване
съвместно с Инструментален завод по ноухау на Израел и пр.
Мисля, че възникването на „Оптикоелектрон“ през 1971 година е едно от най-печелившите за града събития. Печеливши не
само в икономически план, а и като развитие на работната сила, като увеличаване на
интелектуалния потенциал на хората от общината, като стимул за младите и промяна в
облика на цялата община. Познавам много
хора, които и досега разказват за едни интересни и успешни свои години, свързани
с развитието на оптичното и механичното
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производство в комбината, за ентусиазма и
откриването на нови пътища в света на науката и новите професии. „Оптикоелектрон“
и досега се ползва с името на авторитетна и
успешна икономическа структура, която работи в едно от най-иновативните производства и успехите на екипа в нея могат само
да радват работещите там, както и всички
жители на общината.
Поздравявам всички хора, свързали професионалната си съдба с „Оптикоелектрон“,
по повод неговия 50-годишен юбилей! Това
са доста години на развитие напред и нагоре по пътя на технологиите, по пътя на
успеха. Нека всички посрещнат юбилея с
удовлетворение и радост! Бъдете здрави и
щастливи!
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ИНЖ. ФИЛИП КАЛБУРОВ
Началник отдел „Прогрес” в
„Оптикоелектрон”, директор ОМЗ - Стрелча

С МЛАДЕЖКИ УСТРЕМ И ДРЪЗНОВЕНИЕ
Постъпих на работа в Обединени заводи
„Оптикоелектрон“ на 24 август 1973 г. след
завършване на ВМЕИ „Ленин“ в София.
Управлението на заводите се намираше на
територията на завод „Бунай“ и макар да
съм от Стрелча, нищо не знаех за тях.
Първият служител на „Оптикоелектрон“,
към когото ме изпратиха от портала, бе
възрастен (за моите 23 години) мъж с мустаци и чуплива коса, внушаващ доверие,
компетентност и уравновесеност. Той подробно ми обясни настоящото и прекрасното бъдеще на заводите, структурата и
териториалното им разположение, ръко-

водните кадри. На моите припрени въпроси той отговаряше спокойно и с усмивка.
Така бях спечелен за каузата „Оптикоелектрон“. Времето потвърди всичко, казано от
него. Този човек бе „бай“ Иван Гарчев – началник отдел „Административен“.
Започнах работа в Техническа дирекция
с директор Драгомир Боюклийски, в отдел
конструктивен. Началникът на отдела, Антон Дандаров, - първият ми „учител“, беше
професионално добре подготвен, отговорен, взискателен, умеещ добре да планира. Помогна ми да вникна в същината на
работата и да мога да изпълнявам качест105

вено и в срок всички поставени задачи. В
отдела заварих колегите Добрин Чуклев,
Динко Узунов, Иван Должев, Георги Василски и др.
С годините натрупвах професионален
опит и израствах кариерно – ръководител
група, началник бюро, началник Бюро във
филиала на НИИСО (научно-изследователски институт по специална оптика) София в
гр. Панагюрище, началник конструктивен
отдел специални изделия.
Първата ми сериозна задача бе като отговорен конструктор на изд. 9Э46 (топлинна глава за самонасочване), най-важният
възел от ПЗРК (преносим зенитно-ракетен
комплекс) Стрела2М, което се усвои и произвеждаше серийно в ОМЗ (Оптикомеханичен завод) София.
А задачата с най-висок икономически
ефект, която реших самостоятелно, бе
приспособяването на изд.ТВН-2 към изискванията на МТЛБ (централната шахта
пред механик водача). Новото изделие
кръстих ТВН-2П.
Незабравими за мен бяха тези години,
изключително напрегнати поради натовареността с отговорни задачи – адаптирането на конструктивната документация на
специалните изделия съгласно българските стандарти, участието в пробните серии
и в редовното производство.
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Ползотворна и творческа бе съвместната работа с колегите от Технологично направление с ръководители Ночка Янева и
Никола Боев, отдел ОНС (нормоконтрол
и стандарти) с началник Тодор Карбанов,
отдел технически архив с началник Деян
Юруков и военния представител майор
инж. Иван Шулев.
Безценна бе конкретната помощ на
представителя на СССР в “Оптикоелектрон“ Александър Бойцов.
Неусетно с годините изградихме много
добър колектив, сплотен, единен в работата и в живота. Всички бяхме млади, жизнерадостни, участвахме активно във всички мероприятия на „Оптикоелектрон“ и
Панагюрище. С благодарност си спомням
за колегите Таня Янкова, Филип Филипов,
Румяна Баракова, Салко Площаков, Добри
Фингаров, Стоян Василев, Сергей Благов,
Любомир Манчев, Никола Тачев и всички,
които работиха през годините в отдела.
Средносписъчният състав на отдела бе 4045 човека.
През октомври 1980 г. новият директор
на Техническа дирекция инж. Лука Гарчев ми предложи да оглавя отдел Технически прогрес. За мен това беше предизвикателство. Предстоеше решаването на
най-важните задачи за „Оптикоелектрон“,
а именно в кратки срокове усвояването
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(пробните серии) и редовното производство на специалните изделия.
Инж. Лука Гарчев се отличаваше като
изключителен технократ и ерудиран управленец, умееше да планира стратегически,
да ползва съвременни методи за контрол
при изпълнение на поставените задачи,
вникваше мигновено в най-малките подробности, реагираше веднага на възникнали проблеми, умееше да изслушва подчинените си, да ги съветва, да им помага,
като същевременно беше строг и взискателен.
И резултатите не закъсняха – следващите няколко години бяха върхови за „Оптикоелектрон“ във връзка с изпълнението на
плана по техническия прогрес. Отчетохме
пробни серии и започна редовното производство на изделията ПАБ-2А, ПГОК-9,
ТВН-2Б, НСПУ, ТКН-3Б, 1ОП40, 6Г18, 1ОП61
и др. В производството се достигна планираният брой изделия ЗАП-23.
Конкретното ми участие в усвояването
на изд.1 МПК (дневен и нощен прицел),
влизащо в състава на изд.1300 (БМП-бойна машина на пехотата), изцяло българска
разработка, бе като ръководител на проекта в рамките на „Оптикоелектрон”.
Бяха внедрени стотици нови за България технологии в областта на оптиката, механиката, химията, електрониката,

инструменталното производство, монтажа, осигуряващи производството на оптико-механичните и оптикоелектронни
изделия.
Не мога да не отбележа много доброто
взаимодействие с ръководствата на всички
заводи от „Оптикоелектрон”, най-вече на
ОЕЗ (оптикоелектронен завод)-Панагюрище с директори Михаил Гарчев и Аврам
Леви.
Под непосредственото ръководство на
инж. Лука Гарчев МК „Оптикоелектрон“
години наред бе първи в Пазарджишки окръг и страната в областта на ТНТМ (техническо и научно творчество на младежта) и
НТС (научно техническите съюзи).
С голямо умиление си спомням за онези незабравими дни, месеци и години на
работа в „Оптикоелектрон“ и пълноценен
живот в Панагюрище. Всички бяхме много
млади при започване на работа – 18-25-годишни. Израснахме заедно, изградихме
семейства, бяхме като братя и сестри, деляхме радост и скърби, не се разграничавахме, не се предавахме, радвахме се
искрено на успехите на всеки един в работата и в живота.
На 21 април 1983 г. бях назначен за директор (първия) на ОМЗ (оптикомеханичен завод), гр. Стрелча.
Положението в завода не бе никак ро107

зово. Цех РНЦ (Ремонтно нестандартен) бе
останал без работа, производителността в
цеха за очна оптика, от там и на заработката на хората, бяха ниски. Територията
на цеха не беше заградена и в нея пасяха
овце, крави, коне. Още в края на май кладенецът край река Стрелчанска Луда Яна
пресъхна и същия цех остана без вода за
охлаждане на машините. Налагаше се в изключително кратък срок да се решат тези
въпроси. Реконструирахме съществуващото помещение за нуждите на стъклодувния
цех и така се осигуриха нормални условия
на труд.
„Оптикоелектрон“ беше започнал строежа на детска градина, но строителството
беше спряно, поради липса на капацитет на
строителя. С помощта на инж. Нешо Топалов, ген. директор на ДСО „Инжстрой-София“, строителството бе възобновено.
През януари 1984 г. преминах на работа в местната власт в Община Стрелча, но
развитието на ОМЗ Стрелча бе приоритетно за мен и институцията, която оглавявах.
Разбирайки значението на малките и
средни предприятия в икономиката на
всяка държава заедно с ръководството на
„Оптикоелектрон“ и с помощта на инж.
Илия Гунчев, ген. директор на ДСО „Металхим“ и стрелчани на висока държавна
позиция в София (най-вече на Костадин
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Иванов), успяхме да кандидатстваме във
БИСА (Българска индустриална стопанска
асоциация), да спечелим, да изградим и
пуснем в експлоатация Средно предприятие за рамки за очила и рецептурна очна
оптика към ОМЗ Стрелча.
Средносписъчният състав на завода достигна 450 човека.
Да работя в „Оптикоелектрон“ за мен е
чест, дълг и отговорност.
Работейки в такава високотехнологична фирма, изискваща дълбоки познания в
много сфери, опит и традиции в усвояването и производството на специални изделия, всеки би изпитал чувство на принадлежност към нея.
На многая лета, „Оптикоелектрон“!

50 години ОПТИКОЕЛЕКТРОН

ИНЖ. ДИМИТЪР ЗЯПКОВ
Зам. технически директор „Оптикоелектрон”

Първото военно изделие
на „Оптикоелектрон“
Имах късмета, а и от позицията на
днешните дни - привилегията, да започна
работа в интересно и динамично за „Оптикоелектрон“ време. Беше средата на
1979 година. Главен директор на комбината беше инж. Цвятко Цветков - човек с
много висок авторитет, към когото всички
изпитваха огромен респект. „Оптикоелектрон“ беше вече утвърдено предприятие
с мощна материално-техническа база и
квалифицирани инженерно-технически

кадри.
Бях назначен като технолог по монтажа в Базата за развитие и внедряване към
комбината. Тя имаше две големи направления - конструктивно и технологично с
различни подразделения обезпечаващи
цялостния развой и внедряване на нови
изделия-лицензионни и собствени разработки. Ръководител на конструктивното
направление беше инж. Антон Дандаров,
а на технологичното - Ночка Янева. Пър-
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вият ми пряк ръководител беше инж. Никола Боев, с който и днес сме приятели.
Основната задача на технологичното
направление беше адаптиране на технологиите на лицензионните изделия към
наличния машинен парк и последващото
им внедряване в производството.
След няколко месеца бях назначен за
отговорен технолог по монтажа на изделие ПАБ-2А (Перископична артилерийска
бусоля). По видове обработка също имаше отговорни технолози. Механична обработка - инж. Николай Чалъков, щанцова
обработка – инж. Ангел Карушев, автоматни детайли - инж. Георги Велчев, леярски
детайли - инж. Кеворк Кумарян, химични
покрития – инж. Янка Желязкова.
ПАБ-2А е едно и по днешни мерки
сложно и прецизно оптико-механично
изделие. Освен бусолята (по същество
прецизен компас с магнитна стрелка), то
включва и азимутална насадка за определяне азимута по звездите, перископ,
тринога и осветление. Сложно и прецизно, защото е измерителен уред и специфично, защото материалите, от които е
изработено, са антимагнитни. Отговорен
конктруктор на изделието беше инж. Румяна Баракова.
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Неговото внедряване беше вече в доста напреднала фаза. Започна приемката
от комисии на инструменталната екипировка и детайлите в заводите производители. За неговото производство трябваше да се изработят повече от 500 вида
детайли. Интересното в случая, че „Оптикоелектрон“ имаше затворен цикъл
за произвоство на изделието, включващ
най-различни технологични процеси: лаборатория за входящ контрол на материалите, леене под налягане на алуминий,
шпицване и пресоване на пластмаса, механична обработка, нарязване на зъбни
колела, щанцоване, галванопокрития,
боя, изпитателна станция за механични и
климатични изпитвания, печатница, монтаж и контрол на готовите изделия.
Планът беше да се произвеждат по 15
000 изделия годишно, което изискваше
и съответната подготовка на производството. Инструметалната екипировка изработена в Инструменталния завод беше
повече от 1200 броя и включваше сложни пресформи за пластмаса и алуминий,
щанци и приспособления. Директор на
завода по това време беше инж. Симеон Бакърджиев. В „Института по оптика“
в София под ръководството на инж. Ди-
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митър Георгиев и инж. Владо Димитраков
бяха изработени контролно-юстировъчните уреди.
Монтажът на изделието започна в
„надгаровия район” на „Оптикоелектронния завод“ с директор Крум Христов. Вече
имаше работници с определена квалификация и все пак имаше много нови операции, които трябваше да се усвояват.
Първият отговорник за монтажа беше Димитър Галчев, който беше преминал през
усвояването на изделие НСПУ. Сега всичко изглежда просто, но тогава ни се струваше едва ли не космическо. Започнахме
монтажа с 50 руски изделия от детайли в
расип.
За координация и решаване на възникналите проблеми в цялостния процес на
усвояване се провеждаха ежеседмични
оперативки под ръководството на инж.
Лука Гарчев, който беше технически директор на „Оптикоелектрон“. Участие в работата на оперативките вземаше и военният
приемчик инж. Никола Кирков. Късмет за
нас бе наличието на Магнитната санция в
Панагюрище, където от Илия Чолаков бяха
проверени и сертифицирани няколко еталонни бусоли.
По-късно на територията на „Оптикое-

лектрон“ беше построена „антимагнитна”
къщичка от дърво с медни пирони и меден покрив.
След няколко месеца беше приета от
междуведомствена комисия пробната
серия от 50 броя. Работата на комисията
продължи почти цял месец, като през това
време бяха проведени „типови” изпитвания на 5 случайно избрани изделия. Типовите изпитания са разширени изпитания
провеждащи се два пъти в годината с цел
проверка на устойчивостта на технологичния процес. По време на изпитванията не
бе фиксирано нито едно несъответствие
от изискванията, заложени в техническите условия. Беше извършена оценка и на
създадените призводствени мощности,
след което бе дадено разрешение за започване редовното производство на изделието. ПАБ-2А беше първото военно
изделие на „Оптикоелектрон“ прието по
правилата на БДС 2-03В.
По време на усвояването имаше много
трудности, но и весели моменти. Спомням си, че на банкета в стола на ОЕЗ след
приемката на пробната серия един от
членовете на комисията изяде 70 люти
чушки.
Описаното внедряване в няколко реда
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може да изглежда просто, но всъщност
зад тези редове стои труда на стотици
хора.
Изделието е актулно и до днес и ще
бъде актуално докато има земно магнитно поле и звезди.
Не мога да не отбележа помощта, която
съветските консултанти оказаха в процеса
на внедряване. Двама от тях, Коля Балабан и Сергей Глебашев, прекараха по няколко месеца в Панагюрище и без техния
опит и съвети щеше да бъде много, много
по-трудно.
В сегашните времена на пандемия с
необходимостта от социална и физическа
дистанция между хората не мога да не си
спомня с усмивка за десетките мероприятия в извънработно време по всевъзможни поводи - рождени дни, откриване-закриване на „политическа учебна година”,
ТНТМ и много други. Голяма част от тях
бяха на „Кариерите” в Стрелча. Хижата
там поемаше спокойно група от 25 човека. В двата края на столовата имаше две
огромни камини, които създаваха особен
уют. Организираха се и много двудневни
автопоходи до по-далечни и по-близки
дестинации. Вярно е, че времената бяха
други, но и бяхме млади. Сигурно сред-
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ната възраст на служителите в БРВ е била
малко над 30 години. Голяма част от тях
след изтичане на разпределението заминаха за други заводи, но и до днес поддържаме приятелски отношения и си помагаме.
Последваха още много години и много различни изделия, за да стигнем до
днешни дни с голямата гама от различни
оптико-механични и оптикоелектронни
изделия, видно от сайта на „Оптикоелектрон“.

50 години ОПТИКОЕЛЕКТРОН

ИНЖ. ФИЛИП ФИЛИПОВ
Зам.-директор ОЕЗ, директор на
Инструментален завод - Пазарджик

За мен е чест да съм част от
историята на „Оптикоелектрон“
Постъпих на работа в МК „Оптикоелектрон“ през февруари 1977 г. като конструктор. В края на 1978 г. с група млади
колеги под ръководството на инж. Филип
Калбуров предадохме КД на ПАБ.2А.
През 1979 г. бях назначен като отговорен конструктор на ЗАП-23. Оптикоелектронният завод трябваше да усвои и произвежда това изделие с висока сложност
и точност в областта на механичното и
оптичното производство. Дотогава такова
изделие не беше усвоявано, с изключение

на ПГН с водещи – инж. Н. Кирков и инж.
Филка Кривчева.
ЗАП-23 е механичен компютър. При зададени скорост, курс и далечина на нисколетящи самолети се насочва сдвоената гаубица в обзора на самолета и следват 740
изстрела в минута.
Отговорен технолог на изделието беше
инж. Никодим Казанджиев, добре образован и компетентен, с изключителни заслуги за усвояването и редовното производство. С него работехме в извънреден труд
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и голяма амбиция да се докажем като специалисти.
Инструментален завод изработи инструментална екипировка за всички механични детайли. Работеше се на универсални
металорежещи машини. Стоманени и алуминиеви отливки, както и зъбни колела,
получавахме от поделения на ДСО „Металхим“. Там ходехме на приемки заедно
с ОТКК и ВП.
В подгаровия район на ОЕЗ заедно с
млади момчета, завършили техникума
към комбината, извършвахме монтаж на
изделието. В началото беше със съветски
сборки, после с българо-съветски и накрая
само с български детайли.
На 9 май 1980 г. пред МВК отчетохме
пробна серия с 10 броя изделия. Големи
заслуги за редовното производство имат
братя Гарчеви.
Инж. Михаил Гарчев премести завода на
новите площадки, оборудва изпитателни
станции, създаде леярна за цветни метали, пусна в действие бояджийно и галванично.
Инж. Лука Гарчев достави машини с ЦПУ,
първите обработващи центри ХП-4, „Маузер“, „Махо“ и др., зъбонарезни машини
за зъбни колела с малък модул от Швейцария, вакуумни машини за покритие на
скали в оптиката.
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Чест беше за мен, че работех с такива
знаещи и можещи хора. Повиши се квалификацията на всички, работили по изделието. Създадоха се условия за усвояване на
още по-сложни изделия. След това, където
и да работех, като ме питаха откъде знам,
отговарях: „Завършил съм не Магнаурската, а Панагюрската школа“.
Пожелавам на всички, които са работили в ония времена, здраве и приятни спомени!

50 години ОПТИКОЕЛЕКТРОН

ИНЖ. НИКОДИМ КАЗАНДЖИЕВ
Изпълнителен директор
на „Оптикоелектрон Груп” АД

Моята история. Защото по-голямата част
от съзнателния ми живот е свързана
с „Оптикоелектрон“
За пръв път постъпих в „Оптикоелектрон“ през юни 1974 г. като технолог. Това
бе кратко присъствие, но наситено с преживявания, срещи и запознанства. Не си
давах много зор, защото в средата на септември отидох в казармата - в Школата за
запасни офицери в гр. Шумен.
Въпреки краткия период, беше интересно, а Панагюрище още не беше придобило днешния си вид. Работехме в гаровия

район, тогава се работеше и в събота до
обяд.
Пътят през Белица не бе достроен, автобусите пътуваха по два и половина часа до
София, където прекарвах уикендите си. В
ресторантите в Панагюрище не ни пускаха
(бяхме с дълги коси, очаквайки подстрижката за казармата), но въпреки това имаше ентусиазъм, създаваше се нещо ново,
с много млади хора, пристигналите по раз115

пределение от цялата страна.
Върнах се в „Оптикоелектрон“ през 1976 г.
Панагюрище в чест на 100-годишнината
от Априлското въстание беше преобразено.
Започнахме да усвояваме нови и трудни
изделия. Мога смело да заявя, че с усвояването на тях в града израснаха поколения
машиностроители и оптици. Инженерният
и технически персонал беше от стотици
млади хора. Вярно, повечето висшисти
след изтичане на разпределението им
(3-годишен период) си отиваха, но тези
хора променяха облика на града.
През този период се ожених, родиха ми
се две деца. Имаше трудности с водоснабдяването и през 1986 г. напуснах Панагюрище и „Оптикоелектрон“.
След 12-годишно отсъствие през 1998
г. получих покана да се присъединя към
новия управленски екип и след кратко колебание, приех. Тази промяна доведе до
големи последствия за мен.
През 1999 г. основахме РМД „Оптикоелектрон-99“. Участвахме в приватизационния процес и подписахме договор с
Агенцията по приватизация на 30.06.1999
г. – последния възможен ден!
След тази дата „Оптикоелектрон“ трябваше да бъде закрит. Имаше доста емо-
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ции, нерви и напрежение, защото това касаеше и спасяването на „Оптикоелектрон“,
и на хората в него.
Истинската борба, трудната част започна след приватизацията. Имаше ред условия, които трябваше да се изпълнят, а държавата с приватизацията си „изми“ ръцете
и не оказваше никаква подкрепа. А нашият
бизнес е пряко свързан с държавните институции, с ред регулировки, лицензии и
разрешителни.
Въведе се терминът конверсия. Заводи
за боеприпаси започнаха да правят предмети за бита, „граждански“ изделия. Това
бе неефективно и неуспешно. Загубиха се
ценни кадри в цялата ни отбранителна индустрия.
Единственият договор от държавна
структура бе с гранична полиция за оборудване на 9 броя УАЗ-ки с наблюдателна
апаратура „Мусон“.
Нашият екип успя да запази хората, намираше външни клиенти и работа, за да
осигури стабилност и просперитет на фирмата. За целта наблегнахме на оптичното
производство за западни фирми, започнахме ред посещения и срещи с потенциални клиенти, участвахме и понастоящем
разширяваме участията си в изложения за
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оптика и военна техника.
Тази борба е нормална и даже доставя удоволствие след успешни финали, но
постоянно се сблъсквахме и сблъскваме с
друг род неприятности.
Първата беше високата цена на приватизацията, сравнявайки я с другите сродни
фирми.
Пречка беше първоначално неизчистената финансова история на „Оптикоелектрон“, благодарение на „доброжелатели“,
както от Министерство на финансите, така
и от бивши ръководители и служители на
фирмата.
Ще добавя и нелоялната конкуренция,
ежедневното „оплюване“ в медии и пред
партньори от „доброжелатели“, типично
по български.
Една група насажда отрицателно отношение към „Оптикоелектрон“ в града, но
фактите са други.
Много съграждани не си дават ясна
сметка, че благодарение на „Оптикоелектрон“ и държавата в периода на приватизация на общината бе отпуснат допълнителен бюджет, за да изкупи водопровода,
собственост на фирмата, който и до днес
осигурява вода за жителите на общината.
Същевременно, това осигури и за години

напред по-добро финансиране на общинския бюджет от страна на държавния.
Присъствието на специалисти с висше
образование, па макар и пулсиращо, не за
постоянно, внесе в живота на града нови
отношения, появиха се бизнеси, които и
днес допринасят за икономическото развитие на общината.
Всичко това е минало, преодолени са
трудностите, най-вече с много нерви и
труд и понастоящем „Оптикоелектрон“
уверено и с гордост празнува своя полувековен юбилей!
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ИНЖ. АНГЕЛ ИВАНОВ
Зам. технически директор ОЕЗ

Институцията „Оптикоелектрон“
Работих в „Оптикоелектрон“ четиринадесет години и половина от април 1978 г.
до август 1992 г., последователно като технолог, ръководител на Технологична група, ръководител на Технологично бюро,
Главен технолог, зам.-директор по оптично производство, зам.-директор по техническите въпроси, а в последните месеци и
ВРИД Директор, всичките в „Оптикоелектронен завод“.
Бях частица от „Оптикоелектрон“ от
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седмата до двадесет и първата му година
и ако сравним този период със съответния от един човешки живот, излиза че съм
бил свидетел и участник в ученическите,
буйните тинейджърски години и възмъжаването на едно предприятие. И наистина
беше така.
През 1978 г. на прага на усвояването си
беше едно наистина сложно като механика и монтаж изделие ЗАП-23. През годините се премина през ПАБ-2А, ПГОК-9, за
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да се стигне до изделия като „Стрела“ и
„Бастион“.
Към края на осемдесетте години МК
„Оптикоелектрон“ вече беше мощно предприятие със заводи в София, Пловдив,
Пазарджик, Велинград и другаде, а „Оптикоелектронен завод“ беше основният,
структуроопределящ завод на Комбината
с числен състав над 2 100 човека и цехове
в Лесичово и Карабунар.
Пристигнах в „Оптикоелектрон“ по разпределение директно от студентската скамейка като абсолютен новобранец с един
сак багаж, 100 лв. в джоба и без нито един
познат в предприятието и града, като изключим 4-5 колеги от ВМЕИ „Ленин“ (сега
Технически университет), с които постъпихме почти едновременно. Но в този период „Оптикоелектрон“ се развиваше бързо,
непрекъснато пристигаха нови специалисти, работеше се с млади хора и не съм
имал проблеми с адаптацията.
Започнах като технолог в оптичното
производство (още в района под гарата) с
пряк ръководител Христо Манолов и главен технолог Цветан Захариев, а началник
цех 20 беше Димитър Ушев. В началото не
разбирах почти нищо от технологичните
процеси в оптичното производство, но пък

можех да чертая и започнах с чертежи на
инструменти: лепинг-, шлайф-, полир-инструменти, цанги за фрезоване и други.
До този момент нямаше нито един официален чертеж на инструмент. Изнесохме
една маса на открито на поляната пред
цеха и там бригадири и организатори по
производство като Николай Каблешков,
Пана Кърпарова, Пейчо Самоходов и др.
ми носеха или инструменти, или мазни
многократно употребявани скици и аз ги
превръщах в чертежи на паус, с възможност за размножаване на хелиограф. Сигурен съм, че и сега в „Завода за оптика“ съществуват много чертежи от онова време с
моя подпис.
Дни след мен започна работа и Атанас
Джунов, към есента на 1978 г. постъпи и
Владимир Недялков, след две години към
нас се присъединиха Иван Чолаков и Тодор
Стоицев и смея да твърдя, че съставихме
един силен екип, който остави своите следи през годините. Подкрепа ни бяха и няколко колежки със средно специално образование като Мария Дундарова, Васка
Рашкова, Вили Диманина, Мими Гатева,
Ангелина Митова, която израсна от технически изпълнител до прокурор-ръководител на звено във ВКП за борба с измамите
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с евросредства.
Бяхме млади, жадни за работа, учехме
се в движение и колкото и да звучи неправдоподобно в сегашните материални
години, не работехме за пари. Времето
беше такова, че повечето работници получаваха по-добри заплати от инженерите и
ръководителите, но това не ни впечатляваше особено. В този (оптически) период от
работата ми в „Оптикоелектрон“ освен с
текущите производствени и технически задачи се заехме и с двукратното преместване на производството веднъж в т.н. Цех 20
и веднъж в сегашната сграда на „Завод за
оптика“ (Корпус І). Преди второто участвахме активно с многократни командировки
в НИТИ - Казанлък за препроектиране на
сградата с цел адаптирането на проекта
към изискванията на оптичното производство.
През годините в ОЕЗ директори са ми
били Крум Христов, Михаил Гарчев, Аврам
Леви, Борислав Котларов. Главни (по-късно генерални) директори на „Оптикоелектрон“ бяха Цвятко Цветков и Димитър
Йончев. От всички тях (за жалост повечето
покойници) съм научил и запомнил много.
Ще цитирам само някои по-забавни техни
изрази:
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Аврам Леви: „Залудо работи, залудо не
стой“
Крум Христов: „Пиян човек ще изтрезнее
и ще свърши нещо, от трезвеника нищо не
става!“
Моят приятел Михаил Гарчев: „Знам
ви вас оптиците, вие сте на л...то горната
кора.“
Който има чувство за хумор, ще открие и
истината в тези думи.
По-късно, основно в качеството ми на
ЗДТВ (от 1987 до 1992 г.) съм работил в
близко сътрудничество както със сегашните ръководители на „Оптикоелектрон“
Лука Гарчев и Никодим Казанджиев, така и
с редица ръководители и специалисти като
Филип Филипов, Владимир Янков, Динко
Узунов, Николай Васев и много други. С
всички тях съм запазил приятелски и колегиални отношения, а за никого не е тайна,
че най-близкият ми приятелски кръг в Панагюрище е изцяло от кадри на „Оптикоелектрон“ - Лука Гарчев, Тодор Карбанов,
Лука Гугов, Сергей Благов, Николай Улучев,
за жалост покойните Михаил Гарчев, Илия
Бакърджиев, Динко Узунов и др.
В заключение ще кажа нещо за институцията „Оптикоелектрон“ и ролята му за
развитието на Панагюрище. Ако цитирам
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бившият кмет на града Георги Гергинеков:
„Оптикоелектрон“ промени града“, ще
бъде вярно, но не изчерпателно. По моето скромно мнение “Оптикоелектрон“ не
само промени града, той му придаде европейски облик със своето присъствие на
световните пазари и с модерното мислене
на своите ръководители и специалисти, излезли от провинциалното безвремие, открили останалия свят и пренесли и отгледали частица от него на наша почва. С цялото
ми уважение към „Асарел-Медет“ и към
покойния му ръководител Лъчезар Цоцорков, които направиха много за града в последните години, основно от материален
характер, приносът на „Оптикоелектрон“
в интелектуално и ментално отношение е
несравним. Неслучайно от средите на „Оптикоелектрон“ в годините на прехода бяха
излъчени кметове, зам.-кметове, депутати,
а редица нови сериозни предприятия като
„Астроида“, „Оптикс“, „Галванопрактик“,
“Майкро Вю“, „Клип щанц“, както и десетки по-малки фирми, са създадени изцяло
от кадри на „Оптикоелектрон“.
„Оптикоелектрон“ е моето първо работно място и поне за мен е като първата любов - ръжда не хваща. Ако не бях изправен
навремето пред предизвестения избор -

„Достойнство или кариера“, сигурно още
щях да работя там. Признавам, че и сега,
28 години по-късно, понякога сънувам, че
съм на работа в „Оптикоелектрон“.
Гордея се, че съм бил част от този колектив в най-силните му години!
С уважение и респект съм към сегашните
ръководители, които запазиха и преведоха
предприятието през едни трудни години, и
с още по-голямо уважение и респект пред
навярно стотиците безименни работници,
служители, специалисти и ръководители
на по-ниски нива, които прекараха целия
си трудов стаж от 40 и повече години в
„Оптикоелектрон“. Той е и техен и го има
и благодарение на тях.
Честит 50-годишен юбилей и още поне
50 години развитие и просперитет!
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ВЛАДИМИР НЕДЯЛКОВ
Директор на „Завод за оптика” АД

Моят университет „Оптикоелектрон“
Завърших висше образование в Софийски университет „Климент Охридски”,
специалност „атомна физика”, през 1978
г. и късната есен на същата година започнах работа в Машиностроителен комбинат „Оптикоелектрон” в гр. Панагюрище.
Никога не бях стъпвал в този град, но бях
изкушен от възможността да започна работа в реално производство и да получа
ведомствено жилище за семейството ми.
Признавам, че бях неподготвен от образованието си за работата като технолог в
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оптичното производство, каквато беше и
първата ми длъжност и отговорност
По това време технолозите оптици бяха
организирани в технологично бюро в
структурата на отдел на най-големия завод
на „Оптикоелектрон” – „Оптикоелектронен завод“. Териториално това бюро се намираше в самото оптично производство,
наричано тогава цех 20.
Ръководител на Технологичното бюро
беше инж. Христо Манолов, а ръководители на обособените технологични гру-
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пи бяха инж. Атанас Джунов и инж. Ангел
Иванов. Технолози бяха Виолета Диманина, Мими Гатова, Мария Годжевъргова и
Мария Дундарова. Съществуваше длъжност технически изпълнител, който пишеше на паус или друга хартия оригиналите
на подготвените технологични документи,
писма и др., и тя се заемаше от Ангелина
Митова. Началник на цех 20 в тази далечна година беше инж. Димитър Ушев. Една
година по-късно началник на цеха стана
инж. Христо Манолов, негов заместник
- инж. Атанас Джунов, а ръководител на
технолозите – инж. Ангел Иванов.
През 1979 г. оптичното производство
придоби статут на обособено производство и негов ръководител стана д.ф.н инж.
Камен Петков. През 1980 г. бюрото получи страхотно попълнение от двама души,
завършили ЛИТМО в СССР, специалност
„Технология на оптичното производство” –
инж. Тодор Стоицев и инж. Иван Чолаков.
Същата година при нас пристигна в рамките на група специалисти от СССР инж. Виктор Пастухов, който ни консултираше по
всички въпроси на производството в продължение на почти три години. През 1981
г. към нас се присъедини и инж. Никола
Димитров. Изброените до тук бяха моето

ежедневно професионално обкръжение.
През 1978 год. цех 20 се преместваше
от старата си производствена площадка
– сграда и помещения под ж.п. гарата, в
ново просторно хале над това на механичния цех /цех10/. Искам да уточня, че това
беше междинна „спирка”, тъй като в оригиналния технологичен и строителен проект на „Оптикоелектрон“ сградата, определена за това производство, беше първият,
най-близък до пътя корпус, т.н. корпус ОЕ4-1. В годините на престоя на инж. Виктор
Пастухов една от сериозните задачи, с която се бяхме заели и се справихме, беше
модернизиране с корекции, на технологичния план на корпуса (първоначално за
ОЕ-4-2, което не беше прието от ръководството на „Оптикоелектрон“), съвместно с
НИТИ – Казанлък. Организационно и практически преместването се извършваше от
енерго-механичната група, ръководена от
Иван Янков.
В производствената с структура на цех
20 имаше няколко обособени звена.
Най-многобройната беше т.н. бригада
„лещи за очила”. Тази бригада работеше на
две смени и произвеждаше лещи с всички
диоптри в диапазона ± 6 dptr.
Друга бригада беше т.н. „стопанска оп123

тика”, която правеше цялата номенклатура
лупи и детайлите за диопроекторите „Пионер”, проектор „Лектор” и др.
Имаше бригада „Стъклопресов участък”,
която правеше оптични заготовки, участък
„смоловарна”, бригада „енерго-механична”, малка администрация за отчетност и
планиране.
Голяма бригада беше т.н. „усвояване”,
в която течаха процеси за успешно производство на лещи, пластини, призми и сборки за изделията с военно предназначение.
В тази бригада технологично бяха обособени групи за шлифоване и полиране на
стъклото, центриране на лещи, просветляване и слепване на детайли.
В тези години имах честта да се запозная
и работя с прекрасни хора и професионалисти като Пана Кърпарова, Генка Керкенякова, Радка Стрелешка, Гана Балабанова,
Цветан Гребчев, Руска Шентова, Ана Пърлева, Ана Калпакова, Николай Каблешков,
Георги Пищялов, Иван Иванов, Владимир
Козарев, Пейчо Самоходов и много други,
които с трудолюбието си създаваха история.
За мене беше жизненоважно да придобия нужните ми, но липсващи, знания
и в последствия умения в технологията за
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производство. Първите месеци бяха трудни за мене, защото исках да набавя необходимото ми с денонощна самоподготовка
и попиване на опит от колегите. Пред мене
стоеше въпросът къде е моето успешно (за
мене и околните) призвание.
Решението ми беше „оптичните покрития” – технология за нанасяне на тънки
(нано) слоеве върху полираните повърхности за желана промяна на оптичните
им характеристики. Това решение получи
подкрепа от моите ръководители и колеги.
Моментното състояние на тази технология беше следното:
- оптични покрития, нанесени с изпарения на вещества във вакуум т. нар. вакуумни покрития;
- оптични покрития, получени чрез темпериране на слоеве от естери, нанасяни
капково при въртене на детайлите с всички обороти, т. нар. химични покрития;
- комбинирани покрития – слоеве, получени във вакуум и слоеве, получени чрез
електролиза.
Технолог на химичните покритие беше
Мария Дундарова, работниците бяха Дара
Петришка, Милка Милчева и Галя Шентова. Това не беше „моята” технология.
За вакуумните покрития имаше една
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инсталация В.55,3-2, производство на ВEБ
„Hochvaкuum” – Дрезден, ГДР. Работниците бяха трима – Стефан Колев, Атанас
Койчев и Марин Гевечанов. Тези работници правеха всичко – почистване на детайлите преди покритие със салфетки и
спирно-етерна смес, зареждане на инсталацията с детайли, изпарители и вещества,
почистване на инсталацията, поправка на
некачествени покрития и др. Номенклатурата не беше голяма – огледала за размножителна машина, произвеждана от „Оргатехника” – Силистра, огледала за „Лектор”
и „Пионер”, опити за здрави огледални и
светоделителни покрития.
Инсталацията нямаше апаратура за контрол на процеса на нанасяне на покритията
и тяхната дебелина, респективно оптичните им характеристики, и те се контролираха чрез т. нар. тегловен метод, чрез количеството заредено и изпарено вещество.
Това разбира се, е примитивно и не дава
добри и повтаряеми резултати.
През 1979 г. в резултат от изпълнение на
програма за създаване на българско производство на лазери за „Института по оптика“ – София и за „Оптикоелектрон“ бяха
купени и доставени модерни вакуумни инсталации от ФР Германия – фирма Leybold

– Heraus, тип А 700Q. Специалисти от Института по оптика разработиха и внедриха
и при нас технологиите за нанасяне на 21 и
11-слойни покрития на кварцови подложки за квантовите резонатори на маломощни Nе лазери. Слоевете се получаваха чрез
реактивно изпарение в условия на ниско
налягане на O2 атмосфера, на химически
много чисти TiO и SiO. Инсталацията беше
съоръжена с всички контролни системи, в
т.ч. фотометър с монохроматор за контрол
на оптичните дебелини на слоевете в процеса на нанасянето им. За нас всичко това
беше революционен скок напред и нагоре.
В следващите години бяха доставени
нови вакуумни инсталации, оптични машини от LOH – ФРГ, бяха развити уменията
на работници и специалисти и успяхме да
създадем успешно производство на прецизни лещи, призми и пластини.
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Инж. КИРИЛ АНГЕЛКОВ
Директор ОМЗ - Стрелча, директор
Инструментален завод

22 успешни години в „Оптикоелектрон“
Постъпих на работа в Обединени заводи „Оптикоелектрон“ през есента на 1973
г. по разпределение като млад специалист.
Бях завършил ВМИ „Ленин“ в София, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“.
ОЗ „Оптикоелектрон“ в този период
бяха разположени на две площадки – на
територията на завод „Бунай“ и на Гаровия
район. На площадка „Бунай“ се намираха управлението на ОЗ „Оптикоелектрон“
и Цех за производство на щприцформи и
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пресформи за производство на пластмасови детайли към Инструментален завод.
Главен директор тогава бе инж. Цвятко
Цветков със заместници инж. Стоян Начев
– по производствените въпроси, и инж.
Драгомир Буюклийски – по техническите
въпроси.
Започнах работа в Инструментален завод в Технологичен отдел. В него се разработваха операционните технологии на
инструментите и спецификациите на материалите. Ръководството му беше в състав:
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директор Крум Христов, зам.-директор
инж. Симеон Бакърджиев. Ръководители
на техническите отдели бяха: инж. Лука
Гарчев – Конструктивен отдел, и инж. Савка Атанасова – Технологичен отдел.
Инструментален завод беше специализиран в три направления: щанцови инструменти, шприцформи и пресформи и
нестандартно оборудване. Началник цех
„Щанци“ беше Пано Геров, а на цех „Шприцформи“ – Тодор Бътовски. В Стрелча имаше цех за нестандартно оборудване с началник Цанко Динчев.
През 1974 г. бях назначен за началник
Технологично бюро. През 1974-1975 г. започна усвояването на нова инструментална екипировка, като ползвахме опита на
сродни заводи – ВМЗ „Сопот“, „Приборостроителен завод“ в Благоевград и др.
През 1975 г. приключи изграждането на
новата площадка за Инструментален завод
и през 1976 г. поетапно изнесохме оборудването от Гаровия район.
През 1978 г. станах началник на Технологичен отдел. Работехме по усвояването
и серийното производство на машини за
електроискрово напластяване на режещи
инструменти „Елфа 511“ и Телеподаващо
устройство за заваръчни апарати „Иза-

план“. Голям успех беше усвояването на
производството на т.нар „Планетарна глава“, осигуряваща автоматично подаване
на заваръчна тел в зоната на заваряване.
Започна оборудването с модерни шлифовъчни и металорежещи машини, доставка от Чехословакия, Германия и Швейцария. Промени се производствената
структура на завода. Обособи се Цех за
термична и термохимична обработка на
детайли от инструментална и лигирана
стомана, оборудван със солноелектродни вани и електросъпротивителни пещи.
Закупена бе установка за вакуумна термообработка. Обособиха се четири нови
цеха: за щанци с началник Стоян Врагов,
за шприцформи и пресформа с началник
Марин Юруков, за мерителни и режещи
инструменти и приспособления с началник
Пано Геров и термичен цех с началник Панчо Дачкинов. Закупено беше оборудване и
бе обособен участък за производство на
матрици и френелова оптика.
На новата площадка на „Оптикоелектрон“ започна масово усвояване на военни изделия по съветски лиценз за българската армия и за армиите от Варшавския
договор.
Междувременно Обединени заводи
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„Оптикоелектрон“ бяха преобразувани в
Машиностроителен комбинат „Оптикоелектрон“. През 1980 г. се направиха рокади
в ръководството на комбината и управлението се премести на новата площадка.
Започна усвояването на изделия със специално предназначение – ЗАП-23, ПАБ-2А
и др., като Инструментален завод вземаше
дейно участие в изработката на инструментална екипировка и в усвояването на някои
по-прецизни детайли. Започна масовото
производство на пресформи за алуминий,
разработваха се типови технологии за режещи и мерителни инструменти, конструкторски нормали и пакети за пресформи и
шприцформи. Въведе се в производство
металорежеща машина с ЦПУ „ДЕКЕЛ“ и
нишкова и обемна електроерозийна машина за изработка на формещи части за
щанци, пресформи и щприцформи.
През пролетта на 1984 г. бях назначен
за директор на „Оптикомеханичен завод“
в гр. Стрелча. Заместници бяха инж. Илия
Чунчуков, по техническите въпроси, и инж.
Койчо Такучев, по производствените въпроси. ОМЗ Стрелча беше специализиран
в три направления: механично производство, очна оптика (стъкла за очила) и лабораторна стъклария. Механичното про-

128

С ясна визия за бъдещето

изводство бе за металорежещи машини
(стругофрезови машини „Родина 1,3 и 5“),
производство на елементи за метални халета, стелажи, доилни апарати.
Обособихме участъци за механична обработка на пълнител за автомат „Калашников“, произвеждан в завод „Бунай“ и
производството на „кабелен сноп“ за електрооборудване на самоходна артилерийска установка „Гвоздика“ за комбината в
Червен бряг.
През пролетта на 1987 г. след конкурс
бях назначен за директор на Инструментален завод в Панагюрище на мястото на
инж. Симеон Бакърджиев, който бе станал
търговски директор на Комбината. Мои
заместници бяха инж. Николай Васев, по
производствените въпроси, и инж. Цвятко
Финджеков, по техническите въпроси. Началник конструктивен отдел бе инж. Игор
Козулин, а началник на технологичен отдел бе инж. Георги Дончев. Работех с дългогодишните служители от финансовите и
икономически служби Никола Нинов, Донка Тенекеджиева, Пенка Бакърджиева и
мн. други.
В периода 1985 – 1988 г. икономиката на
България беше във възход, в т. ч. отбранителната промишленост. ДСО „Металхим“
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беше завоювало огромни пазари по света.
Растеше броят на новоусвояваните изделия в заводите от системата на ДСО „Металхим“, включително заявките към нас за
инструментална екипировка.
Установихме контакти със завод в Република Татарстан, СССР, произвеждащ
хладилници, и изпълнихме бартер от 660
броя хладилници срещу определен брой
пресформи за метал и пластмаса. Успешно
се справихме с инструменталната екипировка за изделие „Лебед“ – лазерен далекомер, за изделие АК-47 – приклад, пълнител и ръчник.
Успешно беше и усвояването на детайли и инструментална екипировка за изделието НЕТО – ръчен противотанков гранатомет за еднократна употреба.
На територията на Инструментален завод и с наши кадри беше обособено т.нар.
Малко предприятие за производство на
шлосерски инструменти по лиценз на италианската фирма „Масперо“.
Настъпилите политически промени през
90-те години на XX век доведоха до срив в
производството на изделия с военно предназначение. Българската държава се отказа от този отрасъл и го отстъпи на други.
Настъпи рязка стагнация в цялата иконо-

мика. Наложи се реорганизация на цели
отрасли. Започна масово усвояване на изделия за бита. Ние се ориентирахме към
производство на инструменти за пластмасови опаковки – касетки, кофи, саксии
и др. Остана задачата и за покриване на
нуждите на съставните заводи на Комбината с инструментална екипировка.
Установихме контакти с ИКЕА за производство в завод „Бунай“ на пластмасови
изделия за бита, с турска фирма, производител на електрически и газови готварски
печки, за производство на голямогабаритни щанци и лицеви панели за котлони. За
италианска фирма произведохме шприцформи за детски играчки, които се произвеждаха в завод „Бунай“.
И така до ноември 1995 г., когато приключи моят професионален път в МК „Оптикоелектрон“. Цели 22 години.
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ВЕЛКО ПЕТКАНСКИ
Председател на съвета на директорите
на ОЕГ, директор „Ектрон” АД

„Оптикоелектрон“ – силата на
човешкия фактор
50 г. за една фирма - много или малко са? На този въпрос всеки сам трябва
да си отговори. Всеки ден се регистрират
фирми, всеки ден фалират фирми. Конкуренцията е жестока, всеки ден трябва да
се отстоява мястото на пазара. Всеки ден
трябва да се доказваш с качество, срокове
и постоянство.
През 1971 г. е регистрирана държавната фирма „Оптикоелектрон“. Това става
в ерата на плановата икономика, в една
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сравнително слабо развита икономически
страна, членка на СИВ и Варшавския договор, което осигурява пазари.
За развитието на фирмата са необходими промишлени помещения, машини
и технологии. Но всичко това дори да е
осигурено, без специалисти, без човешкия фактор е невъзможно да осъществи
какъвто и да е проект.
Хората са най-важният фактор за развитието на всяка фирма, ето защо в Пана-
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гюрище е открит техникум за обучение на
оптици, фрезисти, стругари.
В града пристигат млади специалисти,
завършили висше образование в страната
и чужбина. За тях работата в „Оптикоелектрон“ е голямо предизвикателство и възможност за доказване.
„Оптикоелектрон“ допринася в голяма
степен за развитието на Панагюрище и
региона във всяко отношение - образование, услуги, култура и медицина. Малко
хора знаят, че голяма част от медицинското оборудване в предишната болница е
дарение от „Оптикоелектрон“.
В „Оптикоелектрон“ се изграждат много специалисти, които допринасят за развитието на фирмата, а след настъпилите
промени някои от тях създават собствени
фирми или намират реализация в други
сфери на живота.
Постепенно фирмата се разраства и се
откриват производствени мощности и в
други населени места: София, Пловдив,
Пазарджик, Брацигово, Пирдоп, Стрелча,
Старосел, Лесичово, Момчиловци, Пещера, Калугерово, Кутела. Персоналът на
дружеството достига 13 000 работници и
служители. Развитието на фирмата води
и до развитието и на други сфери от ико-

номическия живот – строителство, транспорт, търговия, сферата на услугите и културата.
Постепенно „Оптикоелектрон“ се развива и утвърждава като една от водещите фирми в страната и на международния
пазар. Произвежданата продукция се реализира на няколко континента и е търсена
заради своето доказано качество.
Държавната политика с времето се променя и от „Оптикоелектрон“ с решения на
държавата като собственик се отделят и
обособяват нови фирми, които започват
развитието си като самостоятелни икономически субекти. Променя се и политическата и икономическата среда. Разпада се
СИВ и Варшавския договор, с което изчезват и пазарите, на които до този момент е
реализирана продукцията. Държавата изпада в дълбока икономическа криза и абдикира от управлението на икономиката.
Започва етап на раздържавяване на предприятията. Раздържавяването закъсня неимоверно много, което доведе до загуба
на пазари и влошаване на икономическото състояние на фирмите, оттам и отказ
на банките за кредитиране. В резултат на
което много фирми фалираха.
Именно през 1998 година моят профе-
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сионален път се преплете с развитието на
„Оптикоелектрон“ и докато дотук написаното от мен е като страничен наблюдател,
оттук нататък ставам участник в развитието на фирмата. Свидетел съм на възраждането й, на много предателства, нелоялна
конкуренция и “лъжливи новини“, както е
модерно да се казва.
Свидетел съм и на предаността на много
работници и служители на „Оптикоелектрон“, които останаха верни на фирмата и
в най-лошите моменти от развитието й. На
тях изказвам своята признателност и им
благодаря сърдечно. В „Оптикоелектрон“
в момента се съчетава мъдростта и опита
на ветераните и дързостта и нетърпението на младите и всичко това, подплатено с
новите технологии, е предпоставка за развитието на фирмата в следващите години.
„Оптикоелектрон“ влезе в новия век не
само с надежди за добро развитие, а и с
действия за заемане на точно място на
икономическата карта, стана желан партньор на водещи фирми в Европа и света.
Веднъж доказал се, идва необходимостта
ежедневно да се доказваш, да се развиваш, да внедряваш нови технологии, да се
следят световните тенденции. Всичко това
се реализира с новите попълнения на спе-
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циалисти във фирмата. Младите са носители на промените, на нови технологии и
нетърпение за постигане на добри резултати в къси срокове.
Вечният стремеж за постигане на повече и повече, за повишаване и разширяване на технологичните възможности
на фирмата, повишаване квалификацията
на персонала, както и подобряване благосъстоянието на персонала е движещият
мотив в развитието на фирмата и предпоставка за справяне с предизвикателствата
на пазара.
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ИНЖ. ИРИНА ИВАНОВА БЪРКАЛОВА
Зам. директор по ПВ на ОЕЗ

Когато следвахме мечтите си
Когато бях поканена от мениджърския
екип на „Оптикоелектрон груп” да споделя преживяното в „Оптикоелектрон“,
аз се зарадвах, защото има какво да
споделя с бъдещото поколение, защото
спомените винаги оставят диря. И така,
да започвам.
Завършила съм ВМЕИ (сегашния ТУ)
със специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”.
Започнах работа на 4 май 1980 г. по

разпределение в „Оптикоелектронен завод” като технолог в механичен цех и се
надявам до последния ми работен ден
да работя в „Оптикоелектрон“.
През тези четиридесет години съм
преминала през всичките нива на йерархията - от инженер до директор на
Монтажно направление. През годините
назад съм заемала длъжностите: цехов
механичен технолог, заместник-началник на механичен цех (ОМП), началник
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на производствен отдел на „Оптикоелектронен завод“ (ОЕЗ), заместник-директор по производството на ОЕЗ, директор
на ПН „Монтаж” към „Ектрон” АД, а сега
съм ръководител „Кооперирани доставки“ в „Оптикоелектрон груп” АД.
Да си призная в началото бях малко
уплашена, но само след шест месеца се
наложих като водещ технолог в цеха. За
това време участвах в създаването на
всички механични технологии, над 1200
на брой, за детайлите по изделията,
които се усвояваха тогава. Технологиите
се пишеха на паус с рапидограф, защото все още нямаше компютри. Това бяха
технологии за специалните изделията
„ЗАП-23” , „ПАБ -2А”, „1ОП-35 (ПГОК9)” и гражданските изделия „Изаплан”,
„Лектор” и много др.
И макар че бях момиче, ми дадоха
да бъда водещ технолог на най-трудния
участък „Големи корпуси”. Волята и младежкия дух ме караха да се боря с всички
трудности. Няма да забравя един такъв
случай. Трябваше като технолог да предписваме нормо-времето за изработката
на детайлите. Тъй като вече бях работила на струг и фреза по практика в техникума (ТМТ в Ботевград), аз предписвах
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реални нормо-времена, а работниците
и техните бригадири протестираха. Тогава се хванахме на бас, че аз ще произведа детайлите дори за по-малка време
от предписаното. Това стана пред очите
на професионални стругари и спечелих
баса. Това беше най-важният ми бас и
след този експеримент започнаха да ме
уважават и да гледат на мен като на авторитетен технолог.
Но моята лудост да се доказвам не
свърши така. При производството на
един от детайлите трябваше да се рискува и тогава аз се наложих с моето решение. Началникът на цеха Васил Ралчев
ми каза: „Знаех че си луда, но чак толкова не съм предполагал!“.
Всичко, което съм правила, е било с
голяма любов към професията ми и в интерес на работата. Не съм се оплаквала и
мрънкала, че това или онова не може да
стане. За мен работата беше моята кауза
и моят живот .
„Оптикоелектронен завод“ и работата ми ме срещнаха с моя съпруг Ангел
Бъркалов. Оженихме се през 1982 г.,
след което се родиха двете ни прекрасни дъщери - Надя и Нина. През миналите
40 години животът ми преминава в две
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посоки – служебните задължения и домашните ангажименти.
Работата ми ме срещна с много ръководители и много хора с различни мнения и характери. Тази работа ме накара
да се изградя като личност, да взимам
правилните решения в интерес на работата.
Няма да забравя на какво ме научиха
всичките ми ръководители - да изслушвам, да внимавам, всичко да чета, дори
и запетайките, и винаги за всичко да
пиша, защото написаното оставя следа.
Щастлива съм, че по време на работата ми в завода станах съпричастна на
техническия прогрес в технологиите за
обработката на детайлите. Помня първите компютри, първите програмни машини и се връщам във времето, когато в ОЕЗ се купиха първите програмни
стругове „Перун”, два броя. Това беше в
далечната 1981 година. Управлението на
тези машини се извършваше с помощта
на перфоленти. Програмата се правеше
на първите компютри „Правец”. Технологът, който пръв ги направи, беше моя
съпруг инж. Ангел Бъркалов. Следващите цифрово програмни машини, шест на
брой, бяха от марката „Рьоперверк”. То-

гава се усвояваха важни изделия и трябваше да се разработят много програми.
Работеше се денонощно. Следвахме
принципа „млад умора няма”.
Спомените са много, но през целия ми
трудов стаж всичко, което съм правила,
е било с голяма любов и желание, защото си обичам работата. Мечта ми беше
да се занимавам с проблеми и да ги решавам. Животът ми беше изпълнен всеки ден с предизвикателства и бях много
щастлива, когато виждах резултатите.
Младото поколение трябва да следва
мечтите си, както правехме ние. Трябва
да превземат новите възможности на
съвременните технологии, защото само
така ще превземат върховете на професията си. Никога да не се отказват, ако
срещнат трудности. Всяка преодоляна
трудност е стъпало към върха.
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ИВАН РАДУЛОВ
Директор на Комбинатския Дом на
културата в МК „Оптикоелектрон“
в периода 1980-1989 г.

Щастлива симбиоза между
точност и творчество
Когато в края на 70-те години на миналия
век пристигнах от Общинска администрация
- град Панагюрище в МК „Оптикоелектрон“,
за да оглавя културната дейност, аз осъществих една от мечтите си - да бъда част
от младия и талантлив колектив на едно от
най-модерните иновативни предприятия в
Панагюрище, региона и страната. Предприятие на прохождащата тогава оптико-електронна, оптико-механична и специализирана машиностроителна индустрия.
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В него бяха събрани най-добрите ръководители, оптици, инженери, технолози, специалисти и работници в това направление.
Все хора, завършили своето образование в
престижни специализирани техникуми, институти и университети у нас и в чужбина.
Бих казал, тук работеше най-интелигентната част от младостта на Панагюрище и България.
Стъписващо и респектиращо - така се
чувствах през първите дни и месеци като
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директор на комбинатския Дом на културата, защото трябваше да отговоря с поведението и действията си на всичките критерии
и очаквания на тези хора.
Намерих опора - опора в мъдростта и мисленето на ръководителите на комбината по
това време инж. Цветко Цветков, инж. Димитър Йончев, инж. Лука Гарчев, Крум Христов, Нено Делирадев, Тодор Гугов, Петър
Геров, инж. Никола Кръстев, инж. Симеон
Бакърджиев и други, както и ръководствата на обществените организации в лицето
на Тодор Брандийски, Атанас Джунов, Димитър Зяпков, Йордан Димитров, Славчо
Кесов, Венка Петрова, Иванка Димитрова,
Петър Чуклев, Никола Немигенчев, Васка
Костуркова, Константин Иванов, Никола Каменски, Иван Калугеров и други.
Опирах се на доверието и доброто отношение на ръководителите на отделните заводи и цехове, на хората, работещи в тях,
които заставаха с лице и убеденост в необходимостта от съвременна визия и културна дейност в комбината.
За изминалите петдесет години от основаването на комбината много от ръководителите, специалистите и работниците вече
ги няма физически, но те оставиха диря с
душите, опита и делата си, за да бъдат при-

мер на идните поколения и ние, живите
няма да ги забравим.
Моите цели и това на ръководството в
областта на културата се реализираха тогава в няколко направления.
Предвид изнасянето на производствените мощности в построените нови сгради на
нова площадка, се пристъпи към създаване
на нова визия на комбината чрез проектиране, изработване и монтиране на неонови
фирмени реклами, мобилизиращи текстове и художествено осветление. Извърши
се проектиране и осъществи ергономично
оцветяване фасадите на отделните заводи
и цехове, както и художественото им оформление; ергономия и стил в работното
облекло, работните места и др.
С формите на изобразителното изкуство
се създадоха монументални стенописи във
фоайетата на управлението и работническите столове, керамични пана върху фасадите
на някои сгради, както и се организира постоянна експозиция на картини от местни и
гостуващи изявени художници и скулптори.
Бяха създадени съвременни форми на модерната по онова време нагледна агитация.
За целта се привлякоха на работа в комбината професионални творци от Панагюрище и региона, като художниците братя
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Цветан и Манол Панчовски, Пенчо Карапенчев, Любомир Качков, а също и хонорувани външни сътрудници, сред които директорът на окръжната художествена галерия
„Станислав Доспевски“ Цветан Радулов.
Те допринесоха за професионалното художествено оформление на интериорните и
екстериорни пространства на комбината.
Значимо културно направление беше
развитието на художествената самодейност, където нашите самодейни състави:
певчески хор с хоноруван диригент Делчо
Радивчев до 1982 г., а след него - Атанас
Трендафилов, привлечен от музикалния театър на град Ямбол до 1985 г., и Димитър
Карагьозов - хоноруван диригент, поканен
от Държавния музикалния театър „Стефан
Македонски“ до 1989 г.; вокална група за
автентични песни от цеха в град Сърница
с ръководител Альоша Байрактаров; танцов състав с ръководител Ангел Ковачев и
Лука Гарванов; студио за театрално и художествено слово с ръководител актьорът Георги Радомиров, привлечен от русенския
драматичен театър и неизменни водещи
Лушка Бакърджиева и Стоян Радивчев; естрадно-сатирична формация с ръководител
Георги Карабойчев; вокално-инструментален състав с ръководител Тодор Велев.
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Всички те спечелиха през годините безброй
награди от браншовите фестивали на работническата самодейност. Те бяха и в основата на културните програми на всички
чествания на бележити дати, работнически
ритуали, професионални празници, младежки забави, сборни общински концертни
програми и др. Ръководството осигури на
привлечените щатни и хонорувани професионални творци необходимите битови условия и атмосфера за труд и творчество и те
през годините станаха част от талантливата
интелигенция в Общината.
Тук ми се иска да отбележа един съществен момент от съвместната ни работа с читалище „Виделина-1865“ в Панагюрище.
Домът на културата при МК „Оптикоелектрон“ работеше като културна институция
без да разполага със собствена материална
база - сграден фонд, реквизит, костюми и
други, освен с една универсална зала, без
сцена, която се ползваше за всичко. В тази
връзка ръководството на комбината, съвместно с Управителния съвет на читалището, взе решение за обединяване на усилията и дейността, при което читалището да
предостави материалната си база и така да
съживи дейността си чрез вливане на нови
сили от съставите на МК „Оптикоелектрон“.
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Получи се една естествена симбиоза
между двете институции, която продължи
във времето до годините на обществено-политическите промени през 1989-та. Благодарение на това се запази дейността на
Ансамбъла за възрожденски и патриотични песни „Ралчо Сапунджиев“, който след
смъртта на диригента Делчо Радивчев на 24
януари 1982 г. беше пред разпад. В неговия
състав се вляха хористи от комбината, както
и хористи от други работнически формации
от града. Формацията укрепна за нов живот
през следващите години и под диригентството на Атанас Трендафилов стана лауреат на Шестия републикански фестивал на
художествената самодейност през 1984 г.
Ръководството на комбината имаше отношение и визия за културата от най-дребните до най-мащабните проекти. Спомням
си как за спектакъла „Греховната любов на
Зографа Захарий“ на актьора Георги Радомиров инж. Лука Гарчев изпрати личния си
автомобил и лекотоварен превоз с двама
работници, за да доставят арфата на световно известната арфистка Гунта Салакс за концерт с нейно участие, както и за музикалния
съпровод на спектакъла. Осигуряваше се
време за репетиции и изяви на самодейните състави и комфорт за тяхната подготовка.

За всичко това си спомням с умиление и
безкрайна благодарност към ръководството
и хората, които стояха близо до мен и пряко участваха в организацията на отделните
инициативи - Ана Ракова (завеждащ музейна сбирка); организаторите Луко Гарванов,
Цветана Карайлева, Росица Чуклева; Нина
Радулова (библиотекар и технически секретар); Костадинка Пежева и Павлинка Должева (технически секретари), младежките и
профсъюзни организатори и други, без които трудно бих се справил с това предизвикателство. Благодаря и на десетките самодейци, чиито имена не бих могъл да спомена,
но винаги ще помня с уважение. Разбира
се с поривите на младостта, участието ми в
самодейността, с натрупания организационен опит в различни предишни институции
и като председател на читалището в част от
този период, са предпоставки за постигнатото в областта на културата в този колектив
и респективно - в общината, което ме прави
горд, че съм дал част от младостта и живота
си за всичко това.
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