ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
проф. д-р инж. ХРИСТО МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ

На 11.09.2017 г. проф. д-р инж. Христо
Петров, ръководител на катедра "Текстилна
техника" при Технически университет - София,
навършва 65 години.
Той едва ли има нужда от широко представяне, тъй като за 40-те години всеотдайна работа
като преподавател и изследовател в областта на
текстила и облеклото отдавна се е утвърдил и е
добре познат сред специалистите от висшите
учебни заведения и индустрията.
Завършва ВМЕИ "Ленин" през 1978 г.,
специалност "Технология на шевното производство". Професионалната си дейност започва
като технолог в катедра "Текстилна техника".
През 1981 г. става научен сътрудник, а по-късно
- асистент, старши и главен асистент в катедрата. През 1991 г. защитава докторска дисертация на тема "Изследвания за създаване на
високопроизводителни технологии и съоръжения за подлепване на площни текстилни
изделия". Хабилитира се за доцент през 1998 г.,
а от 2009 г. е професор по "Технология на
шевното производство".
Работи в области като: методи и системи за
дизайнерско проектиране, конструиране,
моделиране и градиране на облекла; машини и
съоръжения за изработване на възли от изделия
и облекла; технологии и организация за производство на различни по вид и предназначение
облекла. Специализира в Русия, Полша,
Франция, Германия, Белгия и Албания.
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Има над 150 научни публикации, в това
число редица учебници и учебни пособия за
ВУЗ и професионалните гимназии по: Моделиране и конструиране на облеклото, Технология
на облеклото, Конструиране на облеклата - I и
II част, Проектиране на облекла, Моделиране
на облекла и др., по които учат поколения ученици и студенти.
Ръководи успешно над 100 специализанти и
9 докторанта, от които 6 защитили. Ръководител и участник в множество международни и
вътрешни проекти, ръководител на ведомствени, отраслови и производствени договори.
Проф. Петров има изключително богата
обществена и експертна дейност: председател
на Технически комитет 44 към Българския
институт по стандартизация, член на УС на
НТС по текстил, облекло и кожи, член на
научно-редакционната колегия на списание
"Текстил и облекло", председател и член на
множество научни журита у нас и в чужбина,
член на Факултетния съвет на ЕМФ, член на
Академичния съвет на ТУ - София (2011 - 2015
г.).
През годините заема редица ръководни
длъжности в ТУ-София: заместник-ръководител на катедра "Текстилна техника" (2000 2004 г.), заместник-декан на Енергомашиностроителен факултет (2004 - 2007 г.), ръководител на катедра "Текстилна техника" (от
2007 г.).
Проф. Петров е приемник и проводник на
добрите традиции в катедра "Текстилна техника". Педантичен и стриктен в работата си,
той работи усилено и успешно за утвърждаване
на специалността, за укрепване на авторитета
на катедрата в страната и чужбина, за подобряване на материалната база и професионално
израстване както на нейните членове, така и на
значителна част от специалистите по текстил и
облекло в страната. Винаги показва ангажираност към проблемите, независимо от тяхното
естество, и работи отговорно за тяхното решаване.
Активен член на УС на НТС по текстил,
облекло и кожи, съпричастен и ангажиран в
дейността му. Той е живата връзка между нау-
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ката и бизнеса. Работи активно с предприятия,
асоциации и университети, обучаващи в
областта на текстила.
Той е не само добър специалист, отдаден
преподавател, отличен организатор и ръководител - той е човек, оставил трайна следа в

дейността на катедра "Текстилна техника" при
ТУ-София, НТС по Текстил, облекло и кожи,
редакцията на списание "Текстил и облекло",
Техническия комитет към БИС, както и всички
останали институции и организации в областта
на текстилната и шевната наука и индустрия.

скъпи проф. ПЕТРОВ,
Поздравяваме те и ти пожелаваме крепко зараве, лично и
семейно щастие и още много, много успешни години!
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