
         ЗАЩО ИЗБРАХ  ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”  - ЯМБОЛ  

   Винаги съм смятала, че отговорът на този въпрос не би затруднил никой  студент, който 

се е обучавал или се обучава в настоящия момент във факултет „Техника и технологии”- 

Ямбол. Предполагам, че отговорът е лесен и за преподавателите в него, тъй като виждам 

стремежа им да дадат най-доброто от себе си, за да обучат професионалисти  по съответните 

специалности. Усещам атмосферата – наситена с академичен стремеж за знания, научни 

изследвания, достижения. Долавям  динамика и гъвкавост в общуването между студенти и 

преподаватели, приятелско отношение и партньорство в процеса на придобиване на знания. 

За това избрах факултет „Техника и технологии”- Ямбол, заради атмосферата, заради 

преподавателите и служителите, заради колегите, заради възможностите да покажеш 

индивидуализма си, заради перспективата да се развиваш, заради това, че получаваш  

подкрепа, разбиране, напътствие  и всичко онова от което се нуждаеш, за да протича 

обучението ти тук на нужното равнище.  

Всъщност  къде на шега, къде наистина,  аз вече три пъти в живота си давам отговор на този 

въпрос, тъй като три пъти избирам факултет „Техника и технологии”- Ямбол за мястото, в 

което да получавам, развивам и повишавам знанията си в областта на дизайна и модата, 

избирайки специалността „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”  в 

катедра  „Машинно инженерство”. 

Пред мен никога не е стоял въпросът, дали това е правилният избор, тъй като вече се бях 

докосвала до професионализма, енергията и отдадеността на преподавателите тук, още  през 

далечната 1993 година, когато за пръв път избрах да се обучавам в специалност „Техника и 

технологии на облеклото”. Тогава попаднах на екип от млади амбициозни преподаватели, 

които запалиха искрата на любовта към модния дизайн до степен такава, че след 23 години, 

аз отново бях във същото  учебно заведение, достатъчно мотивирана  да се справя с 

предизвикателствата на съвременното обучение, за да повиша своята професионална 

квалификация. Не беше лесно, но нито за миг не съм се съмнявала в правотата на своя избор 

да съм студент точно във факултет „Техника и технологии” - Ямбол. Едва ли ще изненадам 

някого, като кажа, че отново избрах „Дизайн и технологии”. Отново попаднах на същите 

преподаватели, вече доценти, със същата готовност, да дават знания, да развиват умения, и 

за разкош, силно мотивирани  асистенти, с неизчерпаема енергия и  желание да помагат 

винаги и по всяко време. Не съм допускала, че е възможна толкова непринудена  

комуникация, такова свободно общуване между преподаватели и студенти, подчинени на 

взаимно уважение и зачитане. Когато по пътя, по който си тръгнал, редом с теб вървят тези, 

които познават всички препятствия, не усещаш трудности, не се страхуваш да вървиш 

напред  и да се развиваш.  И ето,  през 2019 годена за трети път избрах факултет „Техника и 

технологии” - Ямбол за своята магистърска програма в специалност „Дизайн, технологии и 

мениджмънт на модната индустрия”. Направих го с ясното съзнание, че това е моят 

факултет, това са моите преподаватели, тук са новите ми приятели, тук получавам това, 

което ми е необходимо, за да имам самочувствие на знаещ и можещ човек. 



От позицията  на човек, обучавал се в това учебно заведение през доста широки интервали 

от време, съм впечатлена от няколко факта, които забелязвам, че не са били подвластни на 

времето, а именно: голямата любов на преподавателите към професията, огромният стремеж 

на различните ръководства на популяризират ФТТ – Ямбол, амбициозните млади 

преподаватели, устремени да развиват себе си, развивайки нас студентите, неугасващият 

дух на взаимно уважение и взаимопомощ сред всички, чийто ежедневие протича във ФТТ. 

Когато веднъж се докоснеш до такава среда, я помниш дълго, особено, ако си към края на 

своето обучение. Започваш да си даваш сметка, че това са страхотни моменти и  

незабравими изживявания, които най-вероятно никога  няма да се повторят, освен ако не 

избереш  ФТТ за четвърти  път.  А защо не ?    

Днес сме свидетели на  така чакан и мечтан от всички ремонт  на сградния  фонд на  

факултета, лабораториите са оборудвани и готови за работа, компютърните зали - също. 

Преподавателите са тук и чакат своите студенти.  ФТТ - Ямбол е чудесно учебно заведение, 

в което можеш да получиш своето инженерно образование в няколко направления. Всеки  

покрил изискванията за прием и показал любов към знанието получава  нужното, за да  се 

дипломира успешно с добра теоретична и практическа подготовка. Разположен в спокоен, 

среден по големина  град, без  автомобилен  трафик и  напрежение, лесно достъпен, със 

студентски общежития и столова, ФТТ - Ямбол, ще приветства с „Добре дошли!” своите 

студенти и в бъдеще, тъй като  през годините, в които той съществува успешно изпълнява 

своята мисия да бъде  извор на знание.  

Ето защо в навечерието на 11 май, денят за почит на светите братя Кирил и Методий, 

поднасям своите пожелания за здраве и благоденствие към всички вас, преподаватели, 

студенти и служители, всички вие, които всъщност, сте ФТТ - Ямбол.  

Днес моите аплодисменти са за Вас! 
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