
  
 

  ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
  СТАРА ЗАГОРА 
  ФАКУЛТЕТ  
  „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ 
  ЯМБОЛ 

 
   

   

ИНВЕСТИЦИЯ В  
  БЪДЕЩЕТО!  

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ 
ЯМБОЛ е основно звено в структурата на 
Тракийски университет – Стара Загора. 
През учебната 2021/2022 г. във Факултет 
„Техника и технологии“ – Ямбол ще се извършва 
обучение за придобиване на образователно – 
квалификационни степени „БАКАЛАВЪР“, 
„МАГИСТЪР“ и образователна и научна степен 

„ДОКТОР“ в 4 акредитирани професионални 
направления: 

5.1. Машинно инженерство 

5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика 

5.4. Енергетика 

5.12. Хранителни технологии 
 

Академичен профил 

 Факултет „Техника и технологии“ подготвя 
специалисти с висше образование в 7 
бакалавърски, 17 магистърски и 8 докторски 
програми. 

 Обучението на студентите се провежда от 
висококвалифициран преподавателски състав. 

 Подготовката на специалисти в областта на 
техническите науки има над 55 годишна 
история. Дипломирани са над 7000 студенти. 

 

 
 Специалности ОКС „БАКАЛАВЪР“  
 

 Автотранспортна и земеделска 

техника 

 Дизайн, технологии и мениджмънт 

на модната индустрия 

 Автоматика и компютърни системи 

 Електротехника 

 Топло- и газоснабдяване 

 Индустриално инженерство 

 Технология на храните 
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Кандидатстване за ОКС „БАКАЛАВЪР“ 
Приемът се извършва с оценката от ДЗИ или с 
тест/изпит. Приемните изпити за всички 
специалности са по избор на кандидата: тестове по 
математика, общотехническа подготовка и изпит 
по обща езикова култура или изпит по химия (само 
за специалност Технология на храните).  

Предварителни онлайн 
кандидатстудентски изпити: 

 тест по математика – 20.03.2021 г., 
03.04.2021 г.  

 тест по общотехническа подготовка –   
20.03.2021 г., 03.04.2021 г., 24.04.2021 г. 

 изпит по обща езикова култура – 
20.03.2021 г., 25.04.2021 г. 

 изпит по химия – 03.04.2021 г. 

Срокове за прием на документи: 
от 01.03. до 23.04.2021 г. онлайн и на място 
в бюрата на ЦКПИ и НАПС в страната. 

Редовни онлайн кандидатстудентски 
изпити: 

 изпит по химия – 30.06.2021 г.  

 изпит по обща езикова култура – 
01.07.2021 г.  

 тест по математика или тест по 
общотехническа подготовка – 02.07.2021 г.  

Срокове за прием на документи: 
от 01.06. до 25.06.2021 г. онлайн, във ФТТ–
Ямбол, в ТрУ - Стара Загора, Ректорат (вкл. 
в събота) и в бюрата на ЦКПИ и НАПС в 
страната. 

Балообразуване 
„Автотранспортна и земеделска техника”, 
„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 
индустрия”, „Електротехника”, „Автоматика и 
компютърни системи”, „Индустриално инже-
нерство“ и „Топло- и газоснабдяване” – балът се 
образува от удвоената оценка от теста/изпита (по 
избор) или ДЗИ плюс оценките по математика и 
физика от дипломата за средно образование.  
„Технология на храните” – балът се образува от 
удвоената оценка от теста/изпита (по избор) или 
ДЗИ плюс оценките по математика и химия от 
дипломата за средно образование. 

Специалности ОКС „МАГИСТЪР“ 

  

 Автотранспортна и земеделска 
техника 

 Автотехническа експертиза 

 Организация и управление на 
транспорта 

 Дизайн, технологии и мениджмънт на 
модната индустрия 

 Дизайн и технологии на кожени 
изделия 

 Моден и текстилен дизайн и 
технологии 

 Организация и управление на шевна 
фирма 

 Автоматика и компютърни системи 

 Информационни и комуникационни 
технологии в бизнеса и публичната 
администрация 

 Мултимедийни и компютърни 
системи и услуги 

 Информационни и комуникационни 
технологии в образованието 

 Електротехника 

 Топло- и газоснабдяване 

 Индустриално инженерство 

 Енергийна ефективност 

 Отопление, вентилация и 
климатизация 

 Безопасност и качество на храните 

За обучение в образователно-квалификационна 
степен „МАГИСТЪР“ могат да кандидатстват лица, 
завършили висше образование. 
Срокът на обучение в ОКС „МАГИСТЪР“ е с 
продължителност 2 семестъра (1 година) за 
бакалаври, дипломирани в професионалното 
направление на магистърската програма.  
Дипломираните в ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН 
БАКАЛАВЪР“ от същото професионално 
направление и „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ – 
в друго професионално направление се обучават в 
магистърска програма за срок от 4 семестъра (2 
години). 
Документи за кандидатстване за магистърските 
програми се подават от 01.09. до 30.09.2021 г. 

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
 

Специализации 

1. Инструктор за обучение на водачи на МПС 

2. Транспортна техника и технологии 

3. Механизация на селското стопанство 

4. Учител (Педагогическа правоспособност) 

 

Курсове  

Периодично обучение на преподаватели за 

подготовка на водачи на МПС; Проектиране с 

AutoCAD; SolidWorks; Дигитална компетентност; 

Обучение и тестиране за Европейски сертификат 

за компютърни умения (ECDL) и др. 

 

Лицензираният Център за професионално 

обучение към Тракийски университет, 

Факултет „Техника и технологии” – Ямбол, 

провежда обучение по 30 професии. 
 

 
 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ 

гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38 

Кандидатстудентска информация 

http://uni-sz.bg,  http://uni-sz.bg/truni5/  

Телефони: 046 669182; 046 669149; 0882000895 

 

Транспорт до ФТТ 

Автобуси № 1 и 20 от жп гара Ямбол 

Автобуси № 1, 16 и 20 от автогара Ямбол 

 

http://uni-sz.bg/
http://uni-sz.bg/truni5/

