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СЪЮЗЪТ по ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и СЪОБЩЕНИЯ /СЕЕС/  
е неправителствено, неполитическо творческо-професионално сдружение с 
нестопанска цел и е част от гражданското общество. СЕЕС е член на 
Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/ в България. СЕЕС е член 
на Convention of National Societies of Electrical Engineers in Europe /EUREL/. 

Като професионално сдружение СЕЕС съществува под различни 
наименования от 1936 г., в началото като секция по електротехника към 
Националната организация на българските инженери и архитекти БИАД, а по-
късно – като самостоятелен национален научно-технически съюз по 
електротехника в рамките на ФНТС. Под наименованието “Съюз по 
електроника, електротехника и съобщения /СЕЕС/” е от 1982 г., а последната 
съдебна регистрация е от 1992 г., която е валидна и сега. 

Главните цели на СЕЕС са: 
 да обединява усилията на своите членове и да подпомага създаването на 

условия за творческо-професионалното им развитие и усъвършенстване 
и за ефективно участие в изграждането на гражданско общество като 
консултант и добронамерен коректив на държавната политика в областта 
на науката и икономиката 

 да съдейства за повишаване на научната и професионалната 
квалификация на своите членове чрез организиране на конференции, 
семинари, дискусии и други и чрез събиране и разпространение на 
научно-техническа информация и развитие на собствена издателска 
дейност 

 да отстоява интересите на своите членове пред държавни и местни 
органи 

 да съдейства за издигане на авторитета на електротехниката, 
електрониката и съобщенията в обществото, да формира мнения за 
тяхното развитие и да ги отстоява пред държавните и местните 
институции  

 да укрепва и разширява международните си контакти и да развива 
взаимноизгодно сътрудничество със сродни сдружения у нас и в чужбина 

 да работи за издигане на социалния статус на техническата интелигенция, 
като разработва и предлага в държавните институции проекти за 
нормативни актове 

 особено внимание и грижи да отделя на своята дейност с фирмите и  
младите инженери. 



 
СЕЕС има структури в големите градове на България. Членове на СЕЕС 

са повече от 750 дипломирани инженери, учени, преподаватели в 
техническите университети и Българската академия на науките, специалисти 
и мениджъри, работещи в предприятия и фирми, студенти и аспиранти, всички 
те организирани в клубове и национални научни-технически подразделения, в 
областта на електрониката, електротехниката, телекомуникациите, 
електромагнитната съвместимост, акустика и др. Корпоративни членове са 
повече от 20 фирми, институции и организации. 

СЕЕС е главен организатор на редица национални и международни 
научни-технически мероприятия, като например популярните, провеждани 
всяка втора година конференции: Международен симпозиум по електрически 
апарати и технологии "SIELA", Международната конференция за електрически 
машини, устройства и акумулаторни системи "ЕЛМА", Международната 
конференция по е-Beam Technologies "EBT", а също така и ежегодните 
национални конференции с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА", "Форум 
ЕЛЕКТРОНИКА", "InfoTech", "ТЕЛЕКОМ" и "АКУСТИКА", както и много 
популярния сред младите инженери Студентски кариерен форум. 

Използвайки своите бизнес и професионални експертни клубове СЕЕС 
организира фирмени презентации и дискусии по икономика, научни и 
технически въпроси, представляващи интерес за инженерната общност. 

СЕЕС е издател на излизащото вече повече от половин век авторитетно 
рецензирано англоезично научно списание "ELECTROTECHNICA+ELECTRONICA" 
"Е+Е". Сайтът на списанието е http://epluse.fnts.bg 

СЕЕС поддържа редовни контакти със сходни организации в чужбина. 
Вече повече от десетилетие СЕЕС има подписан договор с VDE - Съюза на 
германските инженери в областта на електротехника, електроника и 
информатика.  Установени са добри взаимноизгодни връзки и ползотворно 
сътрудничество с Асоциацията на полските електроинженери /SEP/, с 
подписан договор за сътрудничество от повече от две десетилетия. Налице е 
непрекъснат конструктивен обмен на информация и най-добри практики с 
паралелни организации от Румъния, Society of Power Engineers in Romania 
/SIER/, Македония и др. 

СЕЕС има дългосрочно споразумение за сътрудничество с IEEE и всички 
национални и международни конференции организирани от СЕЕС се 
поддържат и спонсорират в част от IEEE. 

 
Адресът на офиса: СЕЕС, ул. "Раковски" №108, 1000 София  
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