
Защо избрах Факултет ,,Техника и технологии” - 

Ямбол? 

 
    Има нещо, което всички знаем... Раждаме се и първото, което ни е нужно е глътката 

въздух! И после дишайки заживяваме с достойнство и чест, правим добрини и вървим 

напред! Получаваме житейските си уроци, падаме и се изправяме, обичаме и страдаме, 

и се променяме! Всеки ден!           Следваме примера на родителите и мотивирани от 

успехите на другите, вървим към своите! Какво е нужно ли?   

Нужна е първата крачка, след това всичко е лесно!  

   Изборите, които правим в живота са лични, логични /понякога алогични/, съзнателни. 

И различни. 

Да подадеш ръка или да я отдръпнеш. 

Да обичаш или останеш безразличен. 

Променяме се задно с изборите. 

Всеки един от тях, оставя след себе си мъдрост. 

    Факултет ,,Техника и технологии,, днес и напред във времето! 

 Възможност за усъвършенстване и утвърждаване! Мост между технологията и 

креативността, обединяващ поривите на въображението със забележителните си 

постижения на инженерството и реалната истинност! 

Факултетът в нашия град е мястото, което подканя хората да говорят открито и с 

респект за него! Взаимосвързва реалното с имагинерното, хардуера и софтуера, 

креативното с автентичното! Изборът ми за продължение на постигнатото и 

надграждане на наученото дотук, е този!  Защото сега и днес, напред във времето той 

подава ръка за реализацията утре, по най-добрия начин! Това е Висшето училище за 

предприемчив дух и новаторски устрем! За стремеж към съвършенство и свирепа 

амбиция, променящо те по най-революционен начин! 

Крачката към знания в областта на: 

 - Компютърната техника 

 - Компютърното управление 

 - Комуникационната техника и технологии   

 - Информационните технологии 

 - Програмирането 

 - Обучението и др. 

    Проправя пътя за  създаването на компютърни умения, предава уроците за лидерски 

качества и ценности! 

    Човек винаги трябва да се стреми да прави нови неща и да не спира да се изразява по 

неповторим начин! 

    Да използва дарбите си, да споделя съкровените си чувства и показва, колко цени 

постигнатото преди нас, добавяйки частица от себе си! 

Думите, които ще изречем! 

Крачките, които предстои да направим! 

Уроците, които ще научим и предадем на децата си! 

Нашият избор! 

Аз направих своя! 

 

 

Петя Николова 

 


