
Уважаеми гости, уважаеми студенти и курсанти, уважаеми колеги, 

Специализираният семинар „Дни на информационните технологии” 
се провежда за шести пореден път по инициатива на катедра 
„Компютърни системи и технологии“ и с и участието на водещи фирми в 
компютърния бранш. Дължим благодарност на СТЕМО, СИСКО СИСТЕМС, 
CNSYS, ЛЕМА ТРЕЙДИНГ, ТЕСТ СОЛЮШЪНС, ХЮЛЕТ ПАКАРД, 3DC и SIRMA 
SOLUTIONS които години наред безвъзмездно съдействат за неговата 
реализация. 

Целта на семинара е повишаване на професионалната култура на 
обучаемите чрез запознаването им новостите и тенденциите в 
съвременните информационни технологии. 

Светът навлиза в епохата на информационното общество, в което 
информацията и знанията придобиват изключителна ценност. 
Технологиите се развиват с голяма скорост и става все по-трудно да се 
осмислят, изучат и прилагат в професионалната дейност. Конкуренцията 
на пазара на труда расте, повишават се изискванията към личните и 
професионални компетенции на специалистите.  

Анализи на министерствата на труда и социалната политика и на 
икономиката, както и на браншовите асоциации, показват недостиг на 
високо квалифицирани ИТ специалисти. В отговор на изискванията на ИКТ 
асоциациите, в края на 2015 година правителството прие Концепция за 
насърчаване на обучението на ИТ специалисти, която предвижда 
създаването на предпоставки за обучението на над 30 000 души през 
следващите 15 години.  

При съдействаща държавна политика, реформа на образователната 
система и осигуряване да достатъчно квалифицирани специалисти, делът 
на ИТ индустрията от брутния вътрешен продукт на страната към 2022 год. 
може да достигне ниво, съизмеримо с приходите от туризма. Това ще 
способства за превръщане на икономиката на страната в икономика за 
знанието. Икономика на знанието може да се гради само от общество, в 
което е акумулирана „критична маса” от знания. 

С новостите в ИТ технологиите ще ни запознаят професионалистите 
от фирмите СИСКО СИСТЕМС, CNSYS, ТЕСТ СОЛЮШЪНС, 3DC и ДА 
„Електронно управление“. 

Откривам специализирания семинар „Дни на информационните 
технологии” – 2017 и пожелавам ползотворна работа на всички участници. 
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