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Факултет "Техника и технологии" (ФТТ), като основно звено в структурата на 
Тракийски университет, се ръководи от мисия за решаване на национални въпроси, 
които е възприел за свое призвание. Основна цел е разпространяването на знания и 
извършване на научни изследвания в определените му научни направления, като дава 
своя принос в изграждане на ценностната система у младите хора. 

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол е достоен продължител на традициите 
в образованието на Техническия колеж и на две важни за града учебни заведения – 
Педагогическата гимназия и Учителския институт. 

 

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 

  
Учителският институт е създаден през 1964 г. с 
единствена специалност „Механизация на селското 
стопанство”, като временно изпълняващ длъжността 
директор е Димитър Стоянов. 

  
От 1965 до 1981 г. директор е Тодор Ангелов.  
Този период се характеризира с привличане на високо 
квалифицирани педагогически и инженерно-технически 
кадри. 

 

Учебно-методичната работа на преподавателския състав постоянно се 
усъвършенства. За няколко години Институтът придобива свой облик при подготовката 
на специалисти и през 1972 г. по предложение на Мария Рошманова, тогава член на 
ръководството на Ямболски окръг, се обособява като самостоятелна учебна институция.  

През 1972 г. се приемат 60 кубински студенти за обучение на учители по практика.  
Предоставят се временно сгради за провеждане на обучението. Градският съвет 

на община Ямбол отрежда площадка от 20 дка и се изгражда собствена база за 
практическо обучение и Студентско общежитие 1. Практическото обучение на 
студентите се извършва в реални условия. Институтът получава признание и авторитет 
от Държавните институции - Министерство на земеделието, Министерство на 
транспорта, Централната комисия по безопасност на движението и др. 

От 1973 год. е самостоятелен Институт за подготовка и повишаване 
квалификацията на учители по практика. През 1974 год. се открива нова специалност - 
"Експлоатация на автомобила", а след две години и специалността - "Технология на 
шивашкото производство". Едновременно с това в Института се разкрива и задочно 
обучение. 



4 

 

Осъществено е професионално сътрудничество с Института по професионално 
техническо образование в Ленинград, Московския пътно-строителен институт, 
Педагогическия институт в Мюнхен, като част от преподавателите повишават 
квалификацията си в тях. На разменни начала през 1978 и 1979 г. са изпратени студенти 
в Узбекистан за провеждане на производствен стаж. 

 

 

Периодът, през който се бележи висок ръст в 
създаването на съвременната материална база е 
1981-1990 г., с директор Райчо Димитров. 

 

В края на 1983 г. е предоставена новострояща се сграда на Института, която 
бързо е приспособена за аудиторно и лабораторно обучение за целите на висшето 
образование. Започва изграждането на съвременна учебна база – Учебен корпус, 
Спортен комплекс, Учебно-производствена база, Студентско общежитие 2 и Студентски 
стол. В тази дейност активно се включват студенти и преподаватели. 

   
Изграждане и откриване на Учебен корпус, Спортен комплекс и Студентско общежитие 2 

През 1984 год. институтът вече разполага с нова сграда и студентско общежитие, 
които са построени и с доброволното трудово участие на преподавателите и студентите 

За нуждите на учебния процес за първи път са доставени нови автомобили; 
трактори от различни класове; зърноприбиращи, почвообработващи и семепочистващи 
машини и друг земеделски инвентар, с което се дава възможност за съвременно 
практическо обучение. 

Ако при откриването на Института обучението е по една специалност, то за 
учебната 1986-1987 г., вече е по 7 специалности с 1030 студенти в редовна и 300 
студенти в задочна форма на обучение. След проучване опита на водещи европейски 
учебни структури със същия предмет на дейност през 1989 г. е променен срокът на 
обучение от две на три години, учебната документация, и организацията на обучение 
под ръководството на специалисти от МОН.  

През 1985 година Община Ямбол и ИППКУП са домакини на Републиканската 
спартакиада на учителските институти. 
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XV Републиканска спартакиада на учителските институти, Ямбол‘85 

Полагат много усилия за повишаване научно-методичната квалификация на 
кадрите. В  този период  Мария Рошманова защитава  ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД в 
областта на педагогическите науки и е първия защитил кандидат на науките от ИППКУП. 

Годишно в квалификационната дейност за периодично обучение в краткосрочни 
курсове се извършва обучение на над 500 преподаватели- инструктори за обучение на 
водачи на МПС от цялата страна. 

 

 
За постигнати успехи в учебно – възпитателната 
дейност и във връзка с 25 години от създаването на 
Института, Държавния съвет на Р България го 
награждава с орден „Кирил и Методий”- I степен. 
 

През 1989 година е преустроен като Полувисш институт към ВТУ "Ангел Кънчев" – 
гр.Русе. 

Поставя се началото на новото и атрактивно компютърно обучение. 

Създаден е Висш учебен комплекс, който е изнесена структура на Русенския 
университет „А. Кънчев” с директор проф. д-р Дженко Даскалов. 

 

 

 

От 1989-1991 г. за директор е избран проф. д-р инж. 
Дженко Даскалов. 
 

Този период се характеризира с въвеждането на университетски организационни 
и структурни промени, необходими за организиране провеждане на обучение на 
специалисти с висше образование.  

Обособени са учебен отдел, катедри, създадена е учебна и нормативна 
документация в съответствие с нормативната база за висше образование в страната. 
Поставят се основите на академично сътрудничество с Русенски университет ”А. 
Кънчев”. 
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През периода 1991-1992 г. 
 за директор е избрана доц. д-р Мария Рошманова.  
 

Разширява се сътрудничеството с Русенски университет, Софийски университет 
”Св. Св. Климент Охридски”, ВИХВП – Пловдив. Продължава издигане на качеството на 
обучение и академичността на Висшето училище. Обогатява се материалната база за 
обучение. Създадена е изключително творческа атмосфера в катедрите. 

Координационият учебно-научен съвет на Русенския университет проявява 
академичност, толерантност и грижа към дейността и проблемите на Полувисшия 
институт. Председателят и зам.председателя на КС участват в заседанията на Съвета 
на колежа. 

Обогатява се материалната база за обучение. За този едногодишен период се 
оборудва лабораторията по ДВГ със съвременен диагностичен стенд SUN, за учебната 
работилница по облекло е закупен нов комплект шевни японски машини YUKI и е 
изградена лаборатория по ГСМ със съдействие на преподаватели от Русенски 
университет. 

 

 

Особено развитие на научната дейност се осъществява 
при управлението на проф. инж. Иван Димитров – 
1992-1999 г.  

Кадровата политика е в центъра на вниманието на ръководството на института. 
Привлечени са хабилитирани преподаватели – професори и доценти от Русенски 
университет, Технически университет – София, ВИХВП – Пловдив, Софийски 
университет, Технически университет – Габрово и  др., като: доц. д-р Георги Гиндев, 
проф. д-р Кирил Трифонов, проф. дтн Мария Балтаджиева, проф. дтн Петър Костов, 
проф. дтн Кольо Минков, проф.дтн Стоянка Жекова, проф. Любен Корнезов, проф. д-р 
Дженко Даскалов, проф. дтн Георги Тасев, проф. инж. Иван Димитров, проф. дтн инж. 
Стоян Цонков, проф. дтн Димитър Балджиев, доц. д-р Мария Рошманова, проф. дтн инж. 
Георги Гайдажиев и др. 

Полувисшият институт се превръща в център на знание и наука. Създава се 
Научноизследователски сектор с необходимата нормативна документация и 
организация, съответващ на университетски модел.  

Разработват се проекти, финансирани от фонд ”Научни изследвания” и 
Министерство на транспорта и научни проети, като голям брой договори обслужват 
научната тематика на зачислени докторанти на самостоятелна подготовка.  През този 
период 7 преподаватели защитават образователна и научна степен ”доктор”към 



7 

 

следните Висши училища: Софийски университет – 1; Русенски университет – 2; 
Икономически университет-Варна – 1; ИММ – София – 1; УХТ – Пловдив – 1  и  4 
преподаватели са получили научно звание „доцент”. 

Разширява се  квалификационната дейност. Организират се курсове за 
придобиване на професионалните квалификации - Инструктор за обучение на водачи на 
МПС и учител; специализации – Информационни технологии и други курсове като: 
Маркетинг и мениджмънт, Автоматизация на финансово счетоводната дейност, 
Компютърни курсове - всички модули и др.  

 Издига се на по-високо ниво научно-преподавателската дейност и практическото 
прилагане на знанията и уменията на студентите. За това спомага и създадената учебно 
опитна база НОПЕР-ПИ ООД. 

 

С ПМС № 374 от 15 октомври 1997 г. Полувисшият институт – Ямбол се 
преобразува в Технически колеж в структурата на Тракийски университет –  Стара 
Загора с предмет на дейност подготовка на технически кадри и учители за 
образователно квалификационна степен „специалист“ по 7 специалности. 

 

 

 

През периода 1999-2007 г. за 
директор на Техническия колеж е 
избран проф. дтн инж. Георги 
Гайдажиев.  
 

   

След актуализиране на ЗВО и Държавните изисквания за получаване на 
образователно квалификационни степени се разработи актуализирана учебна 
документация. През този период с успешна акредитация от НАОА програмно 
акредитирани са 7 специалности, 2 нови специалности са открити с проект и е разкрито 
новото професионално направление „Енергетика“.  

Въведени са академични символи – знак на ТК, знаме, академично облекло – тога 
и ритуали – отбелязване на патронния празник – 11 май, откриване на учебна година, 
промоция на абсолвентите и др. 

Тържествено е отбелязан 40 годишния Юбилей от създаването на 
Техническия колеж, за което Общински съвет на гр. Ямбол го удостои с почетния знак – 
„Златен герб” за принос в образованието. 

Научно-изследователската дейност се развива на по-високо ниво, като се  
прилага конкурсното начало за разработване на научно изследователски проекти -  чрез 
Тракийски университет са разработени 32 научни проекта. През периода защитава  ОНС 
”доктор” – 4, ОНС „дтн” – 1, четирима преподаватели получават академични длъжности  
„доцент” и 2 - „професор”.  
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Технически колеж – Ямбол е организатор на ежегодни научни сесии от 2000 г., 

някои от които са: съорганизатор през 2002 г. – „Космос, природа, човек” научна 
конференция с международно участие; през  2003г. „Информационни технологии. Наука, 
техника, технологии”, научно-приложна конференция с международно участие, 
посветена на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов; 2004 год. (Наука, 
техника, технологии и образование посветена на 40-годишнината от създаването на 
Технически колеж – Ямбол и т.н. На тези научни сесии и конференции се анализират и 
депозират изследователските резултати от научен и приложен характер. Някои от 
разработките са в сътрудничество с други сродни ВУ и фирми. Така се развива 
непосредствената връзка на науката и практическото приложение на изследванията от 
различни проекти. 

 

Извършена е институционална акредитация от НАОА за преобразуване на 
Техническия колеж в Технически факултет. 

Сключен е договор за научно сътрудничество и обмен на студенти и 
преподаватели с Южнославянски институт гр. Николаев, Украйна. 

Технически колеж - Ямбол работи в непрекъснат контакт с висши училища, 
специализирани в същите професионални области от България в областта на научните 
изследвания, научното израстване на академичния състав и продължаващо обучение на 
завършилите специалисти на колежа.   

Чрез Тракийски университет са сключени договори  с Висши училища  за 
организиране на обучение за придобиване на ОКС „бакалавър” или „магистър” по 
съответните професионални направления: - Русенски университет „А. Кънчев“ за 
специалностите  АТЗТ, АИУТ; - Университета по хранителни технологии – Пловдив за 
специалността ТХ; - Технически университет - Габрово  за специалността ТТТ. 

 

   



9 

 

Реализирани са проектите, финансирани от ЕФ: 
1. „Хармонизиране на системите за професионално образование и обучение”, 

осъществен по програма "Леонардо да Винчи" на Европейския съюз в град Малага, 
Испания по мярка Мобилност с 20 бенефициента; 
2. „Начало на сътрудничеството между техническите колежи в Ямбол и Одрин”, 
осъществен по програма „ФАР”, компонент „Трансгранично сътрудничество” с  над 50 
бенефициента; 

3. Обмен на образователни модели и технологии от двете страни в област 
„Транспорт”на професионалното образование , по програма ФАР- координатор ПГ по 
пътно строителна и транспортна техника. 

От 2006 г.  е лицензиран от НАПОО – Център за професионално обучение за 20 
професии, като за първи път в България са издадени Europass приложения към 
сертификат за професионална квалификация. 

 

 

 

През периода 2008-2011 г. управлението 
на Техническия колеж се осъществява от 
екип под ръководството на доц. д-р инж. 
Красимира Георгиева. 
  

 Основните приоритети на управление са насочени към продължаване на добрите 
традиции и практики  за  повишаване  качеството на  образование и обучение; 
подобряване на условията и стимулиране на научната дейност и научното израстване 
на кадрите, разширяване на международната дейност, разработване, участие  и 
реализиране на проекти по Европейски програми, подобряване на МТБ и др. 

Постоянно се подобрява и подновява материално-техническата база, свързана с 
учебния процес. С проекти, дарения и с издадените учебни пособия от преподавателите  
на ТК библиотечният фонд се обогатява с  над 450 издания. 

   
Академични ритуали и Международна научна конференция 

 Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, 
мултимедийна техника, актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат 
за усвояването знанията по общообразователните, педагогическите, общотехническите 
и специализиращите дисциплини, като стремежът е моделът на разпространението, 
създаването и използването на „готови” знания да се смени с модела за формиране на 
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компетенции и дееспособности. Висок е интересът на младите хора към условията на 
обучение, получаваната подготовка и квалификация по специалностите. От учебната 
2007/2008 г. се възобнови задочната форма на обучение. 

Разшири се квалификационната дейност. От основаването в ТК - Ямбол 
извършва обучение за професионална квалификация „Инструктор за подготовка на 
водачи на МПС”. Ежегодно се организират курсове за професионална квалификация 
”Учител” за студенти и граждани с ВО. Съгласно ЗДП се провежда „Периодично 
обучение на преподаватели за подготовка на водачи на МПС” в цялата страна. 

Кадровото развитие на академичния състав  остава основен приоритет. В 
периода са записани и се обучават в ОНС ”доктор” – 8 преподаватели в РУ”А.Кънчев” – 
3; Тракийски университет – Стара Загора – 1; Технически Университет – Габрово – 1; 
БАН – 1; Технически университет – София, ИПФ – Сливен – 1; Университет по 
хранителни технологии – Пловдив – 1. Четирима преподаватели защитиха докторска 
степен в Технически университет – София и Русенски университет „Ангел Кънчев“ и 4 - 
получиха научно звание „доцент”. 

Особено активно се работи по реализиране на мобилността на студенти и 
преподаватели по програма „Еразъм”. През 2008 г. 2 студенти се обучаваха в Тракийски 
университет – Одрин, Турция и 3 преподаватели участваха в учебния процес. През 2009 
г. се реализира мобилността 2 студенти и 6 преподаватели в Тракийски университет – 
Одрин и Университета „НАМЪК КЕМАЛ” гр. Текирда  от Турция.  

 

   
Реализирани  студентски и преподавателски мобилности 

През 2010 и 2011 г. двама преподаватели реализираха преподавателска 
мобилност в Технологичен образователен институт – Пирея, Гърция. Сключени са 
договори за реализиране на мобилност с университети във Великобритания, Германия, 
Гърция, Румъния, Словения, Турция и Чехия. 

Колективи от академичния състав на ТК - Ямбол успешно реализираха следните 
проекти, като ръководители и партньори: 

1. “Адаптивни на пазара на труда чрез тейлър мейд обучение”, проект на 
Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника “Н.Вапцаров” – 
Ямбол, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05PO001/07/3.3-01 „Разработване 
на механизми за училищни и студентски практики; 

2. Създаване на консултативен център за образователна и социална интеграция 
на деца със специални образователни потребности, обучаващи се в Помощно училище 
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„Иван Вазов” – гр. Ямбол, осъществен по програма „ФАР”, по програма BG 2005/017-
353.01.02 Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за 
рискови групи, 40 потенциални бенефициента. 

3. „Равни  възможности  и  независим  живот  чрез  услугата социален  асистент”,  
проект  на Община – Ямбол по Оперативна  програма  „Развитие  на  човешките  
ресурси”, схема  за  безвъзмездна  финансова  помощ  BG 051POO1/07/5.2-01. 

На 11  май 2009 г.- Патронният  празник на ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - Ямбол,  се 
отбелязват 45 години  от създаването му. 

  
Отбелязване на 45 години от създаването на Технически колеж - Ямбол 

Научната конференция „Европейски измерения на образованието и 
науката” - 2009 г. се проведе с участието на народни представители, Зам. министър  на 
МОН доц. д-р Ваня Добрева, Директор на дирекция ”Политика на ВО” към МОН д-р 
Мария Фъртунова и Зам. ректорите на ТрУ - проф. Сивкова и проф. Гаджева. 
Пленарният доклад на  конференцията беше представен от д-р Мария Фъртунова. 

   
Научна конференция „Европейски измерения на образованието и науката” 

 
Организирана е съвместно с Община Ямбол  Промоция на монографията на 

доц. д-р  Мария Рошманова - “Проф. Петър Нейков” по случай 140 години от неговото 
рождение. 

   

На 8 юни 2009 г. (Свети Дух), Ден на гр. 
Ямбол, за принос в развитието на града 
и по случай 45-та годишнина от 
създаването му, Технически колеж бе 
удостоен с най-високото отличие на град 
Ямбол - "ЗЛАТНАТА ДИАНА" 

 

През септември 2011 г.  проф. Сергей Игнатов – Министър на Министерство на 
образованието и науката, Ректорът на ТрУ – проф. И. Станков, Областният управител на 
Област Ямбол - Д. Иванов, Кметът на Община Ямбол –инж.Г.Славов и народни 
представители от 31 избиратенен район на 41 Народно събрание на Р България 
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посетиха Техническия колеж, като се запознаха с готовността за преобразуване на 
висшето училище.  

   

На 25.11.2011 г. с ДВ № 93 Технически колеж - Ямбол е преобразуван във 
Факултет "Техника и технологии" в структурата на Тракийски университет. 
Преобразуването се осъществи под ръководството на проф. Иван Станков, ректор на 
ТрУ и активното сътрудничество с общинското ръководство на гр. Ямбол с кмет Георги 
Славов и народните представители от 31 избирателен район  на 41 Народно събрание 
на РБългария. 

Ежегодно се организират студентски  изложби, професионални  и спортни 
състезания.  

 

СТРУКТУРА  И  УПРАВЛЕНИЕ  

Конституирано е Общото събрание на Факултет „Техника и технологии”  с 
Протокол 1/ 15.12.2011г. Приети са  от Общото събрание: ПРАВИЛНИК  за устройство, 
дейност и управление на ФТТ; Структура на ФТТ -Утвърдени с решение на АС на ТрУ-
Протокол 1/ 21.12.2011г.. Избран е Факултетен съвет на ФТТ. Избрани са: Декан на ФТТ, 
Зам. Декани и Ръководители на катедри. Всички решения на ОС и ФС са 
определени от КС на ТрУ  като законосъобразни. 

През 5 годишния период са направени промени в структурата  и наименованията 
на катедрите на ФТТ, съобразно решения на Общото събрание на ФТТ  и утвърдени от 
Академичния съвет на ТрУ с Протокол № 12/19.12.2012 г., както следва: 
Основни звена – 4 катедри, носещи наименованието на професионалните направления 
5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника електроника и автоматика, 5.4. 
Енергетика,  5.12. Хранителни технологии. 
Обслужващи звена - учебен отдел; финансово – счетоводен отдел; библиотека, ЦПО и 
квалификационна дейност, издателска база,  учебно-практически комплекс. 
Органи за управление на ФТТ: 

Общо събрание  
Председател: доц. д-р инж.Tаня Пехливанова (2011-2015),                                                 
доц. д-р инж.Нели Георгиева (от 2016) 
Зам. председател:  доц. д-р Митко Петев (2011-2015), доц.д-р Митко Стоянов (от 2016);                                                  
Секретар на ОС: гл. ас. д-р  Златоели Дучева (2011-2015),  гл. ас. д-р  Иван Димов (от 
2016) 

Декан: проф. д-р инж. Красимира Георгиева от 2011г. 
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Факултетен съвет – състав 25/27 представители, от които 19/21 хабилитирани 
преподаватели, 3 нехабилитирани преподаватели, 1 представител от административния 
персонал и 2 студентa.  
Сектерар на ФС:  доц. д-р Снежана Бойчева (2011-2015), доц. д-р Маргарита 
Пехливанова  ( от 2016) 

С решение на Факултетния съвет се извърши разпределение на отговорностите  
на Заместник деканите,  както следва: 

Мандат 2011-2015 г. Мандат от 2016 г. 

Зам. декан по учебна дейност – доц. 
д-р инж.Таня Пехливанова 
Зам. декан по международната, 
научно-изследователска и админи-
стративна дейност – доц. д-р инж. 
Златинка Казлачева. 
 

Зам. декан по учебна дейност – доц. д-р 
инж. Красимира Добрева 
Зам. декан по научна и международна 
дейност – доц. д-р инж. Нели Георгиева 
Зам. декан по  административна, 
стопанска и информационна дейност  доц. 
д-р Красимир Кръстев 

Научен секретар и Секретар на ФТТ - доц. д-р Маргарита Пехливанова (2011-2015) 
Научен секретар – доц. д-р инж. Ваня Стойкова (от 2016 г.) 
Секретар на ФТТ - доц. д-р Маргарита Пехливанова (от 2016 г.) 
Ръководители на катедри: 
МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО – доц. д-р инж. Илия Гинков,  

                                         доц. д-р инж. Диана Балабанова 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА – доц. д-р Веселинка Недева,  

                                                                           доц. д-р инж.Таня Пехливанова 
ЕНЕРГЕТИКА - доц. д-р инж. Иван Лазаров, 
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - доц. д-р инж. Красимира Добрева. 
Ръководител ЦПО и квалификационна дейност – доц. д-р инж.С. Станчев 

Основните въпроси, които са разглеждани и обсъждани от Общото събрание,  
Факултетен съвет и Декански съвет (основен и разширен състав) съответстват на ЗВО, 
Правилника за устройство и дейност на ТрУ и ФТТ, като са свързани с усъвършенстване 
на нормативната уредба за изпълнение на дейността и управление на Факултета, 
стратегии за развитие на специалности от професионалните направления на ФТТ, 
приемане на материали за програмни акредитации, професионални направления и 
докторски програми, разработване и приемане на учебна документация за обучение и 
квалификация, подобряване на информираността на студентите и подпомагане на 
кариерното им развитие, провеждане на активна кадрова политика за научно израстване 
на академичния състав, разработване на стратегия за нарастване на собствените 
приходи, намаляване на разходите на ФТТ и др. 

Участието на членовете в заседанията на органите за управление е компетентно 
и професионално.  

Традиционно се провеждат годишните академични ритуали: откриване на 
учебната година, промоции на завършващите випуски, организиране на научни сесии и 
отбелязване Празника на Факултета -11 май Св.Св.Кирил и Методий, 24 май и др. 
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Всички сгради на ФТТ са актувани като публична държавна собственост и се 
стопанисват и поддържат в добро състояние с изключение на учебните работилници, за 
които не достига финансов ресурс. 

С промяната на нова кадастрална карта на гр.Ямбол, през 2012 бяха издадени 
нови актове за публична държавна собственост, като собствеността бе обособена в 
четири имота – поземлен имот (учебен корпус,спортен комплекс и столова), находящ се 
на ул.”Граф Игнатиев” №38; поземлен имот (учебни работилници), находящ се на 
„Милин камък“ 6а. 

През периода  се извършиха следните по-важни дейности за подобряване на 
материалната база на Факултета: обследване за енергийна ефективност на Учебен 
корпус и Спортен комплекс; утвърден от НДЕФ е Проект №305 “Подобряване на 
образователната инфраструктура на  Факултет “Техника и технологии” гр.Ямбол при 
Тракийски университет – Ст.Загора чрез пакет от енергоспестяващи мерки”; частично 
саниране на Спортен комплекс; основен ремонт на един газов котел; Основен ремонт на 
учебни зали, кабинети, книжарница и офиси на администрацията в Учебен корпус; 
придобит  от МФ  бе миниван „Крайслер”, който се използва за осигуряване на учебна и 
административна дейност . 
 

АКРЕДИТАЦИИ НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”  И РЕЙТИНГ 
С постановление на Министерски съвет № 308/ 17.11.2011 г. (ДВ бр. 93 от 

25.11.2011 г.) Технически колеж – Ямбол е преобразуван във Факултет „Техника и 
технологии” (ФТТ), като основно звено в структурата на Тракийски университет – Стара 
Загора. Това постановление е на база проведена процедура на НАОА за оценяване на 
Проект за преобразуване на Технически колеж – гр. Ямбол, като основно звено на 
Тракийски университет Стара Загора, във Факултет „Техника и технологии”, с 
решение от 28.07.2011 г. и положителна оценка. 

Тракийският университет получи институционална акредитация с Решение на АС 
на НАОА от 19.07.2012 г., с оценка  9,27 за срок от 6 години. 

През октомври и ноември 2012 г. бяха приети експертните групи на НАОА за 
програмна акредитация на 4 професионални направления. Акредитацията приключи 
през 01.2013 г. със следните резултати:   

Програмни акредитации за 4-те Професионални направления 

Професионално 
направление 

Протокол на АС 
на НАОА 

Оценка 
Срок на 

валидност 

Капацитет 

ОКС 
„бакалавър” 

О ОКС 
„магистър” 

5.1. Машинно 
инженерство  

№ 2/17.01.2013 8,22 5г. 300 120 

5.2. Електротехника, 
електроника и 
автоматика  

№2 /17.01.2013 8,17 5г. 320 160 

5.4. Енергетика  №1 /10.01.2013 8,44 5г. 200 60 

5.12. Хранителни 
технологии  

№1 /10.01.2013 8,47 5г. 200 60 

Сумарен капацитет 1420 бр. 1020 400 



15 

 

Получените високи оценки позволиха за първи път да се организира обучение в 
ОКС „магистър” по 4 направления и 6 специалности – „Автотранспортна и земеделска 
техника“; „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“; „Автоматика, 
информационна и управляваща техника“; „Електротехника“; „Топло и газоснабдяване“ и 
„Безопасност и качество на храните“. 

Всички учебни планове претърпяха актуализации. Учебната документация бе 
утвърдена на АС на Протокол  №19/19.06.2013 г. Общият брой на актуализираните 
планове е 18 (6 специалности по 1 план за ОКС „бакалавър” и 12 плана за ОКС 
„магистър”). 

През 2014-2015 г. е разработена и е депозирана в НАОА на документация за 
програмна акредитация на докторски програми за 3-те Професионални направления: 
„Машинно инженерство“; „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Хранителни 
технологии“.  

От 01.12.2015 г. до 03.12.2015 г. eкспертна група от НАОА извърши посещение 
във ФТТ за Професионално направление „Хранителни технологии“.  С Протокол № 3 от 
29.01.2016 г. на АС на  НАОА бяха акредитирани за Професионално направление 5.12. 
„Хранителни технологии“ следните докторски програми: „Технология на животинските 
и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните 
препарати“ и  „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“. 

Рейтинговата система на висшите училища в България позволява те да бъдат 
сравнявани по професионални направления според различни критерии. От една страна, 
рейтинговата система консултира кандидат-студента, който избира къде да учи, а от 
друга страната предоставя възможност на университета за определяне на насоки и 
препоръки по някои от индикаторите. 

Разработена и утвърдена от ФТТ беше Програма за повишаване рейтинга на 
професионалните направления във Факултет „Техника и технологии“ в рейтинговата 
система на висшите училища в България, в която се набелязаха мероприятия за всички 
индикатори. 

Последното издание на рейтинговата система на висшите училища  на МОН - 
2015, определя мястото на Професионалните направления, по които се обучават 
студенти във ФТТ.  

Общ резултат от обобщените резултати по групите индикатори по години 

№ Професионални 
направления - ПН 

2012г. 
точки 

2013г. 
точки 

2014г. 
точки 

2015г. 
точки 

Общия брой ПН 
на ВУ в страната 

1. 5.1. МИ 39,0 46 49 47 – 6 място 11 

2. 5.2. ЕЕА 38,0 50 51 49 - 7 място 13 

3. 5.4. Енергетика 46,0 - 49 51 - 3 място 5 

4. 5.12. ХТ 48,0 41 44 43 - 2 място 4 

 

Тези резултати са постигнати благодарение на постоянния и всеотдаен труд  на 
академичния състав и служителите на ФТТ, които с богатия опит и традиции в учебната, 
научно-изследователска и международна дейност,  създават условия и  възможности за 
качествено висше образование, позволяващо  студентите по-добре да се ориентират и 
реализират в професионално и личностно отношение. 
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УЧЕБНА ДЕЙНОСТ И  СДО 
Специалности, по които се обучават студенти във ФТТ 

Учебният процес във ФТТ през отчетният период се организира съгласно 
изискванията на ЗВО, ПМС № 162/23.07.2002 г. Наредба за държавните изисквания за 
придобиване на висше образование на образователно - квалификационните степени 
"бакалавър", "магистър" и "професионален бакалавър",  Правилника за устройство, 
дейност и управление на ТрУ,  Правилата за учебна дейност на ТрУ и  Академичните 
календарни планове на ТрУ.  

Учебният процес по всички специалности се организира съобразно утвърдената 
учебна документация (квалификационна характеристика, учебен план, учебни 
програми). Те са разработени по стандарт ISO 9001-2008, където са систематизирани и 
унифицирани изискванията на учебната документация, както и процедурите за 
създаване, актуализиране и утвърждаването й. 

В сайта на ФТТ се публикува учебната документация и информация за 
обучението на студентите. Всеки семестър на сайта се изнасят разписите за учебни 
занятия, графика за изпитните сесии – държавни и семестриални за редовни, 
поправителни и ликвидационни сесии. 

От учебната 2011/2012 г. започна обучение в ОКС „Бакалавър“. 
Във ФТТ – Ямбол се обучават студенти в 4 програмно акредитирани 

професионални направления в редовна и задочна форма на обучение:  
 
 ОКС „БАКАЛАВЪР“ –  6 специалности: 
 Професионално направление „Машинно инженерство“: 
„Автотранспортна и земеделска техника” и „Дизайн, технологии и мениджмънт на 

модната индустрия” 
Професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“: 

„Автоматика, информационна и управляваща техника”/„Автоматика и компютърни 
системи“  и  „Електротехника” 

Професионално направление „Енергетика“ – „Топло и газоснабдяване” 
Професионално направление „Хранителни технологии“ – „Технология на 

храните” 
Обучението за ОКС „магистър“ се извършва след програмна акредитация на ПН, 

като списъкът със специалности е допълнен след избор от ФС, утвърждаване от АС на 
ТрУ и уведомяване на НАОА.  

 
ОКС „МАГИСТЪР”- 10 специалности  
Професионално направление „Машинно инженерство“:  

„Автотранспортна и земеделска техника” и „Дизайн, технологии и мениджмънт на 
модната индустрия” 

Професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“: 
„Автоматика, информационна и управляваща техника“, „Автоматика и компютърни 
системи”, „Електротехника”, „Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и 
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публичната администрация”, „Мултимедийни и компютърни системи и услуги”, 
„Информационни и комуникационни технологии в образованието“ 

Професионално направление „Енергетика“ -  „Топло - и газоснабдяване” 
Професионално направление „Хранителни технологии“ - „Безопасност и 

качество на храните”. 
Кандидатстудентската кампания във ФТТ за периода  е успешна и приключва в 

прогнозирания срок, независимо от силната конкуренция, демографския срив, 
намалената платежоспособност в резултат на икономическата криза и др. На базата на 
тези условия ежегодно беше изработвана стратегия, и както показват резултатите и 
набелязаните мерки,  при планиране на кампаниите, те се оказаха ефективни и това 
доведе до ежегодно изпълнение на държавната поръчка.  

За периода 2011-2016 г. броят на приетите студенти в задочна и редовна форма 
са за: ОКС „бакалавър“-1048 бр. и ОКС „магистър“ – 352 бр. 
 ФТТ за ОКС „бакалавър“ от 2012  г. и за ОКС „магистър“ от 2013 г. е включен в 
централизиран кандидатстудентски прием на документи и класиране в ТрУ - Стара 
Загора. 

През учебна 2015/2016 г. са разработени нови Квалификационни характеристики  
и Учебни планове  за 6 специалности ОКС „Магистър”  на Професионално направление 
„Машинно инженерство“ за прием на студенти след завършена ОКС „Бакалавър“ - 
„Автотехническа експертиза“, „Индустриално инженерство“, „Организация и управление 
на транспорта“, „Моден и текстилен дизайн“, „Дизайн и технологии на кожени изделия“, 
„Организация и управление на шевна фирма“. 

Практическата подготовка на студентите се планира и организира като се 
създават условия за ранно включване в реална работна среда.  Извършва се в УПК на 
Факултета и в производствени фирми по предварително сключени договори за 
съвместна дейност. За практическото обучение на студентите учебните 2012 /2016 г. 
ФТТ - Ямбол има сключени договори с  16 фирми. 

Участието на ФТТ в проект  BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“,  по 
който студентите  провеждат практика с продължителност 240 часа в реална работна 
среда,  е със  130 студенти от Професионалните направления МИ – 29; ЕЕА – 37; Е – 11; 
ХТ - 53.   
Разработени електронни учебници и възможности за дистанционно обучение 

За периода 2011 – 2016 г.  са разработени и достъпни за студентите в сайта за 
електронно обучение (http://edu.uni-sz.bg/) учебни материали по 383 дисциплини:  
катедра „Машинно инженерство“ – 101 броя;  катедра „Електротехника, електроника 
и автоматика“ –  172 броя;  катедра „Енергетика“  –  63 броя и катедра „Хранителни 
технологии“  – 47 броя. 

Периодично се обновява сайта на ФТТ - Ямбол с актуална информация за  всички 
дейности. Започна внедряване на интегрирана управленска информационна система в 
ТрУ, ФТТ.  
Обезпечаване на занятията  с академичен състав 

За всички специалности е осигурен необходимият брой хабилитирани 
преподаватели на ОТД  и хонорувани преподаватели, които водят аудиторните и 

http://edu.uni-sz.bg/
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практическите занятия. Всички водещи преподаватели имат научна степен и/или научно 
звание по съответната специалност или компетенции в тази област. 

За петгодишния период успешно са защитили ОНС “доктор“– 14 преподаватели, 
приключили са 11 процедури за заемане на академична длъжност „доцент“ и 1- за 
академична длъжност“професор“.  

Изпълнени са изискванията на Чл.17, ал. 6, Чл. 26 „г”, ал. 1 от ЗВО, според които 
70% от лекциите по задължителните и избираемите дисциплини се водят от 
хабилитирани преподаватели на ОТД, като за всяка специалност те са в границите на 
80-95%. 
Оборудване на лекционни зали, лаборатории и др. 

ФТТ притежава значителна материална и техническа база, която се използва 
както за учебен процес, така и за провеждане на научноизследователска дейност на 
студенти и преподаватели.  

Учебните зали, библиотеката и кабинетите на преподавателите в Учебния корпус 
са свързани с Интернет, като достъпът се осигурява от самостоятелен сървър, свързан 
с централния сървър на Тракийски университет. В резултат на активното участие на 
преподавателите в инфраструктурни и университетски научни проекти, факултетът 
разполага  с общ брой компютърни места 115. От тях 71 са в  учебни зали,  24 са 
преносими компютри. С мултимедийни проектори са оборудвани 17 зали и 5 зали с 
интерактивни дъски. 

За  периода 2011- 2015 г. е изградена и е дооборудвана следната инфраструктура 
за учебна и научна дейност: 

В катедра „Машинно инженерство“ – създадени са 4 нови лаборатории. В една 
лекционна зала е монтиран един мултимедиен проектор. 

В катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ –  дооборудвани са 2 
лаборатории с лабораторни постановки и мултимедийни проектори. 

В катедра „Енергетика“  –  създадени са две нови лаборатории и една е 
дооборудвана.  

В катедра „Хранителни технологии“  – започна създаването на Лабораторен 
комплекс по Хранителни технологии в сградата на ФТТ – Ямбол. Завършено е 
изграждането на  първата лабораторията от комплекса  лаборатории по „Анализ на 
храни“. Осъвременено е оборудването на две  лаборатории и една лекционна зала 113 
– инсталирани са интерактивна дъска и проектор. 

През 2013 година на тържествена промоция бяха връчени дипломите на 
абсолвенти от  първия випуск за ОКС „бакалавър“. 
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На 03.12. 2014 г. се проведе тържествената церемония по връчване дипломите на 
абсолвентите от випуск 2014, като завърши първият випуск ОКС „магистър“ - 43-ма 
специалисти и ОКС„бакалавър“ - 154 инженери. На завършилите с отличие випускници  
дипломите бяха връчени от Ректора на ТрУ и кмета на община Ямбол. 
Следдипломна квалификация и продължаващо обучение 

Интерес представляват и привличат студенти за обучение по втора специалност  
и придобиване на професионалните квалификации  „Инструктор за обучение на водачи 
на МПС‘‘ и “Учител“.  

Основната дейност на СДО включва следните направления: организиране на 
специализации в професионалните направления; провеждане на курсове за 
придобиване на професионална квалификация “Инструктор за обучение на водачи  на 
МПС“,  курсове за професионална квалификация “Учител”, компютърни курсове по 
различни модули и продължителност; провеждане на дейностите съобразно лицензите 
на Центъра за професионално обучение и ECDL. 

За последните пет години във ФТТ- Ямбол  общият брой на издадени документи 
за квалификационна дейност са: свидетелства – 226 бр. и  удостоверения – 2 444 бр. 

Подобрено е обслужването на студенти, преподаватели и граждани чрез  
обособяване на сектор за административно обслужване.   

 
 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ 
Научноизследователската дейност на академичния състав, студентите и 

докторантите от професионалните направления е съобразена с изискванията на ЗВО, 
Правилника за устройство, дейност и управление на ТрУ Правилника за устройство, 
дейност и управление на ТрУ и Правилника за устройство, дейност и управление на ТрУ 
ФТТ и Правилата за научноизследователска дейност на Тракийски университетът и е 
съществена и неделима част от цялостната дейност на преподавателския състав. 

Научната дейност на преподавателите се разглежда като неделима част от 
цялостната работа на членовете на катедрата. С развитието на научно - 
изследователската дейност се цели: повишаване на ефективността на обучението; 
развитие на науката в областта на научното направление; участие в международния 
научен живот; научно израстване на академичния състав; подобряване на материалната 
база. 

Научноизследователската дейност на ФТТ се определя от Професионалните 
направления на обучение и научните интереси на Академичния състав. Важна 
особеност в работата по научноизследователските проекти е това, че активно се 
включват и студенти. Участието на студентите подпомага не само тяхната пряка дейност 
в учебния процес (подготовка на курсови проекти и задачи), но и бъдещата им 
самостоятелна научноизследователска дейност. В научноизследователските проекти 
във Факултета  за петгодишния период са включени  89 студенти. 

Академичният състав на ФТТ през последните 5 години работи по 47 проекта, 
финансирани от Фонд „Научни изследвания на МОН” чрез Тракийски университет – 
Стара Загора. Всяко от професионално направление е приета стратегия за развитие на 
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научноизследователската дейност, която е в съответствие с цялостната дейност на ФТТ 
– Ямбол. 

Получена е научноизследователска апаратура по проект ръководен от ТрУ- 
Развитие на капацитета на научноизследователска и развойна дейност на ТрУ, 
финансирана от ОП и ЕСФ. 

Членове от академичния състав на ФТТ участваха в работните колективи като 
ръководители, координатори и експерти  при реализирането на проекти финансирани от 
ОП и ЕСФ: 

1. ПРОЕКТ BG051PO001–3.1.07–0032 Връзката с бизнеса – устойчива реализация 
на инженерите, обучавани във Факултет „Техника и технологии“ (http://ftt.uni-
sz.bg/business/), бенефициент Факултет „Техника и технологии“; 

2. ПРОЕКТ BG051PO001–3.1.09–0015 „Изграждане на устойчива система за 
квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет” 
(http://ftt.uni-sz.bg/edu/), бенефициент Факултет „Техника и технологии“; 

3. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0009 „Усъвършенстване на системата за 
управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в 
Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-
изследователската дейност„ (http://ftt.uni-sz.bg/pm/), бенефициент Тракийски 
университет; 

4. ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026 Развитие на Център за електронни форми на 
дистанционно обучение в Тракийски университет (http://edu.uni-sz.bg/moodle/) 
бенефициент Тракийски университет. 

Научни изяви и публикации 
Резултатите по научноизследователските проекти се представят като доклади, 

монографии или студии. Те са фактор за професионалното и научно израстване на 
академичния състав (хабилитации, атестиране, докторантури).  

За периода 2013 – 2015 г. някои от обобщените резултати от научната 
публикационна дейност са: среден брой публикации на преподавател - 8.06, среден 
брой цитирания на преподавател – 4.06, договори за съвместна научноизследователска 
дейност с фирми, организации – 28 бр.. 
 
Организиране и провеждане на научни конференции 

Втората студентска научна конференция с международно участие,  е 
организирана от Студентския съвет при Тракийски университет, Стара Загора на 19-21 
октомври 2012 г. 

   

http://ftt.uni-sz.bg/business/
http://ftt.uni-sz.bg/business/
http://ftt.uni-sz.bg/edu/
http://ftt.uni-sz.bg/pm/
http://edu.uni-sz.bg/moodle/
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Международната научна конференция „Техника, технологии, образование“ 
ICTTE 2013 се проведе на 30 и 31 октомври 2013 на територията на факултета в гр. 
Ямбол, като участваха над 77 учени от 13 държави от 3 континента: Азербайджан, 
Великобритания, Гърция, Египет, Литва, Македония, Португалия, Русия, Сърбия, 
Словакия, Турция, Чешка република и България. В международния научен комитет на 
конференцията влизат учени от 9 страни. 

През 2013 г., по повод празника на ФТТ- Ямбол, в деня на народните будители, 
беше проведена Студентска научна конференция с международно участие 
"Техника, технологии и образование" SCTTE 2013. 26 студенти представиха 15 
научни съобщения, разделени в две секции. Жури от академични преподаватели оцени 
и отличи три от докладите.  

   
Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ 

ICTTE 2014.  През 2014 година се честваха 50 години висше образование в Ямбол. На 
юбилея беше посветена Международната научна конференция „Техника, технологии, 
образование“.  

В рамките на ICTTE 2014 е проведен  научният форум Кръгла маса 
„Безопасност, сигурност и екология на автомобилния транспорт“.  

В конференцията участваха представители от 29 висши училища и държавни 
институции, от които 15 са чуждестранни (Австралия, Гърция, Холандия, Чешка 
република, Египет, Сърбия, Русия, Полша, Турция, Украйна, Македония и Саудитска 
Арабия – 13 държави от 4 континента). Представени  бяха 126 доклада, от които 35 от 
чуждестранни автори, 91 - от български учени, а в 16 доклада участваха студенти. 

В рамките на конференцията  беше представена художествена изложба на проф. 
Окаша от Университет на Кафрелшейх, Египет – техника „свободна ръка“ с мастило, 
природни форми и на д-р Фреед от същия университет – изложба на коптски 
християнски икони. 

   
 
На 15 и 16 октомври 2015 г. в зала 225 на факултета се проведе ХХІV НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО“ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ, организирана от 
Съюза на специалистите по качество в България /ССКБ/, Лесотехническия университет 



22 

 

– София /ЛТУ/, Федерация на научно-техническите съюзи и Факултет „Техника и 
технологии“ – Ямбол. В конференцията участваха 9 студенти, 4-ма магистри, 7 
докторанти, 5-ма пост - докторанти.  

    
 
В юбилейната научна конференция "20 години Тракийски университет", която 

се проведе на 19-20 май 2015 г. в гр. Стара Загора взеха участие 28 учени и бяха 
представени 25 доклада. 

На 11-12 май 2016 г. във факултет "Техника и технологии" – Ямбол се проведе за 
втори път в Ямбол XХV Международна научна конференция „Мениджмънт и 
качество” за  млади  учени. В заседанията взеха участие 55 учени, млади учени, 
докторанти, постдокторанти и студенти  от България, Украйна, Израел и РСърбия, които 
представиха 32 научни доклада. Бяха отличени най-добрите публикации в три 
категории: млади учени, докторанти и студенти. 

За участие в Международната научна сесия  "Техника, технологии, 
образование" - ICTTE 2016 са подали заявка за участие 92 участници от пет държави и 
са представили 62 научни доклада. 
 
Научно списание  

От 11.05.2013 година Факултетът издава списание ARTTE Applied Researches in 
Technics, Technologies and Education – 4 броя годишно на английски език с 
международна редакционна колегия, в която влизат престижни учени от всички научни  
направления от 9 страни.  

 

 
 
През 2014 година списанието е реферирано в базите 
данни CROSSREF и Sherpa Romeo – базата данни на 
Университета на  Нотингам,  а от 2015 г. е 
реферирано във вторичните бази данни на 
Copernikus.  
 

 
 
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МОБИЛНОСТ 

Тракийски университет има сключени 21 двустранни договори за мобилност по 
програма Еразъм+ за нуждите на Факултет „Техника и технологии“ с висши училища от 
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11 страни. ФТТ поддържа договорни отношения с 5 водещи университета от страната и 
4 от чужбина за образователна и научна дейност.  

Студентите и преподавателите от Факултет „Техника и технологии“ активно се 
включиха в програма Еразъм, като от началото на 2014 г. стартира новата европейска 
програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. 

За периода 2011-2015 г.  са реализирани общо 7 мобилности (заминали и приети) 
на студенти от ФТТ: за обучение – 5 (студентите са от специалност АИУТ) – в Германия 
и Гърция; за практика – 2 (студентите са от специалности АТЗТ и АИУТ) – във 
Великобритания. 26 преподавателски мобилности по програма Еразъм и Еразъм+ за 
отчетния период в университети в Гърция, Полша, Румъния, Словения и Турция. За 
същия период, Факултет „Техника и технологии” – Ямбол прие по програма Еразъм 
двама студенти за обучение в специалност АИУТ/АКС  и 12 преподаватели и служители 
от университети-партньори в Турция и Румъния. 
 
 
ПРОТОКОЛ, НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

През периода бяха оптимизирани и поддържани деловите връзки и 
вазимодействието на Факултет „Техника и технологии“, Тракийски университет с 
местните, регионалните институции, обществени организации и фирми.  

Факултетът традиционно поддържа връзки със собственици и ръководители на 
фирми и предприятия в различни сектори от икономиката, които участват в различни 
мероприятия – годишнини, промоции, акредитации. 

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол се включва в инициативите на община 
Ямбол и традиционно участва в тържествата и шевствията по случай -24 май – Ден на 
българската просвета и култура и славянската писменост и 1-ви  ноември – Ден на 
народните будители. 

През 2012 година тържественият ритуал по издигане на националното знаме на 
РБългария и началото на шевствието за 24 май започна от Факултета. 

   

Най-забележителното събитие в живота на факултета, наситено с много и 
разнообразни дейности беше по случай 50 години висше образование в Ямбол и три 
години от преобразуването на Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски 
университет. Официалното тържество бе проведено в Голямата зала на община Ямбол 
на 21.11. 2014 г. По време на тържеството бяха връчени награди на Факултета, на 
Декана, на ръководители и преподаватели от Факултета.  
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Ректорът на Тракийски университет проф. двмн Иван Въшин връчи Почетен 
плакет на Тракийски университет на Факултет "Техника и технологии". Кметът на 
община Ямбол, удостои ФТТ с Почетния знак – „Герб на община Ямбол”. Проф. д-р 
Пламен Даскалов  връчи Плакет на Русенския университет на факултета. 

 

   

Във фоайето на Голямата зала на община Ямбол беше подредена фото 
изложба, отразяваща най-важните етапи в развитието на факултета. 

   
През отчетния период с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ беше 

удостоен проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев за приноса му за развитие на ФТТ и 
Тракийски университет. 

   

   Сайтове. За утвърждаване на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол се 
осъществява рекламна дейност чрез активно участие в организирани и други значими 
дейности и инициативи от Ректорското ръководство и ТрУ. Образователните цели на 
специалностите по професионални направления, както и работата на научните 
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колективи във ФТТ- Ямбол са достояние на широката общественост. Информация е 
публикувана в различни издания на ТрУ - Стара Загора и ФТТ – Ямбол в ежегодни 
справочници за кандидат-студенти, рекламни диплянки, информационни бюлетини, 
информационни страници на ФТТ - Ямбол в Интернет, проспекти на ТрУ и ФТТ - Ямбол, 
кандидатстудентска борса в 28 регионални центрове, местни и национални медии, на 
срещи с работодатели, фирми, дискусии, семинари и др. 
 

 

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ И АЛУМНИ КЛУБ 
Социално - битовите въпроси на студентите се уреждат с Наредба за условията и 

реда за ползване на общежитията и столовeте.  
Студентите от ФТТ - Ямбол ползват базата на едно общежитие, което разполага с 

450 легла и задоволява потребностите на всички студенти, които са подали заявления 
за настаняване. То се стопанисва от ЕАД „Студентски столове и общежития“ на 
територията на гр. Ямбол.  

Осигурено е  помещение за офис на Студентския съвет с  необходимото за 
дейността оборудване. 

Студентите са избрани и участват в следните органите за управление: 8 
представители в Общото събрание на ТрУ;  1  представител в Академичния съвет на  
ТрУ; 12 представители в Общото събрание на  ФТТ; 2 представители в Факултетния 
съвет на ФТТ; 1 представител в Комисията за контрол за качеството на обучение,като 
същите са избрани от студентска общност и предложени от Студентския съвет. 

Ръководството на Студентски съвет  осъществява активно сътрудничество и 
участие при обсъждане на административните дейности на ФТТ, 
научноизследователската сейност  по катедри, при организиране на спортни турнири и 
др. мероприятия организирани от ТрУ. Студентите се информират  своевременно за 
различни национални конкурси, предстоящи форуми, възможности за реализация и 
други. Активни е участието на студентите при провеждане на различни празници, 
академични ритуали  и мероприятия като шествия за 24 май,  откриване на учебна 
година , промоции на випуск, студентски конференции и др. 

ТрУ изпълнява на проект „Студентски стипендии“ схема ВG 051Р0001/4.2-04, 
съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”. Според условията на проекта, стипендии и награди се присъждат 
на студенти, които се обучават в редовна форма на обучение. Размерът на наградата 
беше 200 лв., като наградите са еднократни и се отпускаха за всеки учебен семестър. 
Размерът на месечната стипендия е 120 лв. 

BG 051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд за ТрУ, като от ФТТ 
се включиха 130 студенти от всички професионални направления с продължителност 
240 часа в реална работна среда ( МИ – 29; ЕЕА – 37; Е – 11; ХТ - 53). 

Студенти се активно се вкючиха в реализирането на проекта BG 051PO001-3.1.07-
0032 "Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във 
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол" с ръководител доц. д-р Нели Георгиева. 
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С Протокол № 1 /21.11.2014 г. е учреден АЛУМНИ клуб на завършилите ФТТ-Ямбол 
(Приложение 3). Алумни Клуб или Клубът на възпитаниците на Факултет „Техника и 
технологии" - Ямбол е доброволна организация на завършилите от една и съща област 
на образованието или сродни професионални сфери. Клубът на възпитаниците на 
Факултета, включва както членове, така и приятели на Клуба, които имат академична, 
професионална, бизнес, научна, или емоционална връзка с нашия Факултет.   

 

 

Ръководството на Клуба на възпитаниците включва: 
Председател и членове - представители на всички 
професионални направления. Официален сайт на Клуба 
на възпитаниците на Факултет "Техника и технологии" - 
Ямбол при Тракийски университет, Адрес: Факултет 
"Техника и технологии" - Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, 
8600 Ямбол, e-mail: alumni.ftt@gmail.com. 
 

Особен интерес проявяват студентите за участие в професионалните и спортни 
състезания,  организирани съвместно със Студентския съвет на ФТТ, ТрУ. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ftt.uni-sz.bg/
http://ftt.uni-sz.bg/
mailto:alumni.ftt@gmail.com
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КАТЕДРА „Машинно инженерство“ 

 
Ръководители на катедрата:  
 

доц. д–р  инж. Илия Гинков Илиев 
               мандат 2011–2015 г. 

доц. д–р  инж. Диана Райчева 
Балабанова  - мандат от 2016 г. 

 
Академичен състав на катедрата 
 
1.Проф. д–р инж. Красимира Господинова  Георгиева  

ОНС „Доктор“ Диплома № 25407/07.12.1998 г., тема: „Изследване на комбиниран 
работен орган за подпластова разпръсната  сеитба“,  АД „Доцент“– Свидетелство № 
20711 / 27.06.2001 г. по научната специалност „Селскостопански и хидромелиоративни 
машини“, АД „Професор“  – Диплома № 0158/07.12.2015 г. на ТрУ по научната 
специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ . 
2.Проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев  

ОНС „Доктор на техническите науки“ – Диплома № 27379/09.07.2001 г. по научна 
специалност „Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и 
системите /по отрасли/”; АД „Професор“ – Свидетелство за научно звание „ПРОФЕСОР” 
№21848 /29.04.2003 г., научната специалност „Механизация и електрификация на 
растениевъдството”. 
3.Доц. д–р инж. Илия Гинков Илиев 

ОНС „Доктор” –  Диплом № 25478/11.01.1999 г., по научната специалност 
„Механизация и електрификация на растениевъдството”,   тема „ Изследване на 
възможността за оптимално управление на земеделски трактори по горивна 
икономичност” ; АД  „Доцент” – Свидетелство № 20906/29.08.2001 г. по научната 
специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството”.  
4.Доц. д–р инж. Станчо Колев Станчев   

ОНС „Доктор” – Диплома № 31311/20.04.2007 г., по научна специалност 
„Механизация и електрификация на растениевъдството”, на тема: „Изследване 
приложимостта на растителни масла в хидравлични задвижвания на земеделски 
машини”; АД  „Доцент” –  Свидетелство № 25020/03.06.2008 г. по научната специалност 
„Механизация и електрификация на растениевъдството”.  
5.Доц. д–р  инж. Митко  Стоянов Димитров   

ОНС„Доктор”– Диплома №34362/13.07.2010 г., тема: „Изследване сработването на 
ремонтирани двигатели от автотракторната и земеделската техника с модификатори на 
триенето“; АД „Доцент“ – Диплома №8/14.11.2011 г. на ТрУ по научната специалност 
„Двигатели с вътрешно горене“.  
6.Доц. д–р инж. Галя Георгиева  Долапчиева   

ОНС „Доктор“ – Диплома №29005/04.05.2004 г., тема: „Изследване и 
усъвършенстване  методиката за конструиране на плътно прилягащо облекло от 
плетени платове“, АД „Доцент“– Свидетелство № 24147/06.03.2007 г., научна 
специалност„Технология на шевното производство“. 
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7. Доц. д–р  инж. Златинка Иванова  Казлачева  
ОНС „Доктор“ – Диплома № 32310/  07.05.2008 г., АД „Доцент“ – Свидетелство № 

25513/ 21.04.2009 г. по научна специалност „Художествено оформяне и моделиране на 
текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки”. 
8.Доц. д–р Виолетка Вътева Вътева 

ОНС „Доктор“ – Диплома №29856 от 18.07.2005 г., тема: Почвозащитен и 
стопански ефект от торене на естествен и изкуствен тревостой в района на Сакар“; АД 
„Доцент“ – Свидетелство № 25753 от 27.07.2009 г.  
9. Доц. д–р Красимир Михайлов Трендафилов  

ОНС „Доктор” – диплома за № 32949 от 11.02.2009 г. по научна специалност 
02.18.01 „Механизация и електрификация на растениевъдството”, тема „Изследване на 
хедер за лавандулоприбираща машина”; АД „Доцент“–  диплома № 0085/30.10.2013 г. на 
ТрУ, „Механизация и електрификация на растениевъдството”. 
10. Доц. д–р инж. Румен Анчев Русев  

ОНС „Доктор“ – Диплома №28413/05.02.2003 г., на тема “Структурен и метричен 
синтез на механизми за тъкачни машини”, диплома 28413, ВАК, 05.02.2003 г.; АД 
„Доцент“ –  Диплома №23233/15.06.2005 г. по научна специалност “Машини и 
съоръжения за леката промишленост”.  
 11. Доц. д–р инж. Диана Райчева Балабанова 

ОНС „Доктор“ Диплома № 0029/06.10.2014 г., ТУ– Габрово, на тема „Изследване 
на механизми за движение на иглата на шевните машини“, Доктор по Машини и 
съоръжения за леката промишленост; АД „Доцент“ – Диплома № 0160/14.12.2015 г., 
Тракийски университет – Стара Загора, по научна специалност „Машини и съоръжения 
за леката промишленост“. 
12. Гл. ас. д–р  инж. Петър Петров Казаков  

ОНС „Доктор“ – диплома № РУ–НС–2015–06 на Русенски университет „Ангел 
Кънчев“. Дисертационен труд на тема: „Изследване работата на дизелов двигател с 
използване на биодизелово гориво и рециркулация на отработилите газове“. 
13. Ас. д–р инж. Красимир Георгиев Георгиев    

ОНС“Доктор“ – Диплома № РУ–НС–2014–58/17.12.2014 г., По докторска програма: 
Автомобили, трактори и кари, Дисертационен труд на тема: "Изследване износването на 
пневматични гуми на товарен автомобил" . 
14. Ас. инж. д–р Жулиета Георгиева Илиева  

ОНС „Доктор“ – Диплома № РУ–НС–2016–40 издадена на 12.10.2016 г. тема: 
„Изследване на взаимовръзките между цветове и форми в текстилния и модния дизайн“, 
по докторска програма: „Ергономия и промишлен дизайн“. 
15. Ас. инж. д–р Невенка Радева Иванова  

ОНС„Доктор” – Диплома № РУ–НС–2015–46/12.11.2015 г., Русенски университет“ 
Ангел Кънчев“, тема: „Изследване и оптимизиране на параметрите на логистична 
система за сервиз на земеделска техника“. 
16. Ас. инж. д–р  Георги Колев Георгиев  

ОНС“Доктор“ – Диплома №РУ–НС–2016–37, Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, на тема „Изследавне възможностите за използване на фотограметричните 
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методи за реконструиране на машиностроителни детайли“, по докторска програма 
„Метрология и метрологично осигуряване“.  
17. Ас. инж. Георги Стоянов Георгиев  
18. Ас. Светослава Любенова Яновска   
19. Ас. инж. Катя Георгиева Бизюкева     
20. Ас. инж. Петя Колева Динева 
21. Ас. инж. Драгомир Маринов Драгоев 
 
Информация за специалност „Автотранспортна и земеделска техника“ 
Образователно–квалификационна степен „БАКАЛАВЪР” 

Завършилите специалността имат широкообхватна подготовка и могат да 
работят в инженерно – технически служби, свързани с превоз на товари, 
ремонт, сервиз и диагностика на транспортна и земеделска техника, земеделски 
кооперации и други организации в областта на транспорта и земеделието и 
тяхното техническо, технологично и агротехническо обслужване. 
 

    

 
Бакалавърът по „Автотранспортна и земеделска техника" придобива умения да 

извършва проучвателна, проектантска, конструкторска, технологична, монтажна, 
ремонтна, експлоатационна и учебно–преподавателска дейности, свързани със 
специалността. Инженерът по „Автотранспортна и земеделска техника“ умее: да 
оптимизира и реализира организацията, технологията, управлението, поддържането и 
ремонта на автотранспортна и земеделска техника; да извършва ефективен избор на 
подвижен състав за превоз на товари и пътници, оценка и избор на механизирани 
технологии в земеделието, комплектоване и избор на земеделски агрегати; да внедрява  
гаражни и сервизни технологични  съоръжения; да прилага информационни системи в 
автоматизацията на технологичните процеси в транспорта, земеделието и др. 
 Допълнителните квалификации “Учител” и “Инструктор за обучение на водачи 
на МПС” дават възможност на завършилите да работят във всички ведомства, в които 
се подготвят водачи на МПС, да извършват периодични технически прегледи на МПС и 
др. 
 
Информация за специалност „Автотранспортна и земеделска техника”  
Образователно–квалификационна степен „МАГИСТЪР” 

Магистър–инженерите могат да се реализират като изследователи, научни 
работници, докторанти, ръководители на фирми извършващи проектантски, 
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производствени, търговски и др. дейности, свързани с експлоатацията, поддръжката и 
ремонта на автотранспортната и земеделската техника. 
 
Информация за специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 
индустрия“, Образователно–квалификационна степен „БАКАЛАВЪР” 
 

   
 
Завършилите специалността „Дизайн, технологии и мениджмънт в модната 

индустрия” могат да извършват следните дейности: -Дизайнерско проектиране в 
областта на модата и облеклото, проектиране и десениране на тъкани и плетива;-
Конструкторска и моделиерска дейност в областта на облеклото; -Технологична дейност 
в предачното, тъкачното и трикотажното производство; -Технологична и организационна 
дейности в шевното производство; -Контрол и управление по текстилно и шевно 
производство.  

Инженерът по „Дизайн, технологии и мениджмънт в модната индустрия“ може да 
работи като: дизайнер, конструктори на облекло, технолози за текстилното и шевно 
производство, организатори, мениджъри на фирми – шевни, плетачни, тъкачни, модни 
къщи, десенатори на текстилни изделия.  

 
Информация за специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 
индустрия ” , Образователно–квалификационна степен „МАГИСТЪР” 

Магистър – инженерът в модната индустрия придобива високо- специализирани 
практически и теоретични знания в областта на: научноизследователската и 
внедрителска дейност; моден и текстилен дизайн; приложение на съвременните 
компютърни технологии в модния дизайн, конструирането и моделирането на облекло; 
съвременни текстилни и шевни технологии; фирменото управление и управлението на 
екипи.  

Магистър–инженерът в модната индустрия получава възможност да се реализира 
като научен работник, моден дизайнер, текстилен дизайнер, конструктор и моделиер на 
облекло, технолог и организационно управленски кадър в предачното, тъкачното, 
трикотажното и шевното производство, креативен директор и мениджър в модни къщи, 
текстилни, трикотажни и шевни фирми, преподавател в средното и висшето 
образование и др.  
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КАТЕДРА „Електротехника, електроника и автоматика“  

 
Ръководители на катедрата:  
доц. д-р Веселинка Иванова  
Недева–2011–2015 г. 

доц. д-р  инж. Таня Иванова 
Пехливанова – Гочева от 2016 г. 

 
Академичен състав на катедрата 
 
1.проф. д-р инж. Пламен Даскалов–1/2 щат 
2.доц. д-р инж. Венелин  Борисов  Бочев 
ОНС „Доктор“ – Диплома №004627/1985, Киев, СССР, „Оценка ефективността на работа 
на наземните радиоелектронни системи по летищата на гражданска авиация“ АД доцент 
– Диплома №20560/23.04.2011г., Автоматизирани системи за обработка на информация 
и управление. 
3 . доц. д-р Веселинка Иванова  Недева 
ОНС „Доктор“ – Диплом №28654/04.09.2003 г. , тема: „Теоретико–методологически 
проблеми на изграждане на интегрирани маркетингови информационни сиситеми“ АД 
Доцент – Свидетелство № 23178/15.08. . „Информатика“. 
4. доц. д-р  инж. Таня Иванова Пехливанова–Гочева 
ОНС „Доктор“  – Диплома №33754/12.01.2010 г., тема: „Изследване и оптимизиране на 
запаса от резервни части за поддържане на електрообзавеждането на техника в 
земеделието“, АД доцент–Диплома № 26733/11.01.2011 г., „Механизация и 
електрификация на растениевъдството“ (Електротехника и електроника) . 
5. доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков 
ОНС „Доктор“ – Диплома N 22242/30.04.1992 г. Тема "Кинематично симулиране в 
роботиката". АД доцент – Диплома № 0047/18.09.2012 г. ТрУ, “Автоматизация на 
инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране”. 
6. доц. д-р  инж. Ваня Димитрова Стойкова 
ОНС „Доктор“ – Диплом № РУ–НС–2014–62/19.12.2014 г. , РУ "Ангел Кънчев", тема: 
„Реализиране и изследване на елементи от концепция за адаптиране на системата на 
висшето образование към дигиталното поколение", АД доцент – 
Диплома  №  0162/25.01.2016 г. на ТрУ,  "Автоматизация на области от нематериалната 
сфера". 
7. гл. ас. д-р  инж. Красимира Василева Керемидчиева 
ОНС „Доктор“  – Диплома №ТУС–ИПФ45–НС1–005/30.04.2012 г., ТУ – София, ИПФ – 
Сливен, тема „Надеждност на електроразпределителни мрежи“ 
8. гл. ас. д-р Златоели Атанасова  Дучева 
Доктор – Диплома №0055/22.12.2014 г., ТрУ – Стара Загора, ПФ, тема: „Адаптиране на 
учителите към професията“. 
9. гл. ас. инж. д-р  Златин Димитров Златев 
ОНС „Доктор“  – Диплома № РУ–НС–2015–33/17.09.2015 г., РУ „Ангел Кънчев“ – Русе, 
тема: „Анализ и оценка на качеството на месо и месни продукти“ 
10. ас. Галя Илиева Шивачева 
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11. ас. инж. Мирослав Димчев Василев 
12. ас. Антоанета Георгиева Димитрова 
13. ас. Атанас Колев Атанасов 

Професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика” има 
програмна акредитация с оценка 8,17 от 17.01.2013 г. за срок от 5 години. 

ОКС „Бакалавър” със специалности: 
Автоматика и компютърни системи и  Електротехника. 

ОКС „Магистър” със специалности: 
Автоматика и компютърни системи;  Електротехника;  Мултимедийни и компютърни 
системи и услуги;  Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и 
публичната администрация;  Информационни и комуникационни технологии в 
образованието. 

БАКАЛАВРИТЕ по "Автоматика и компютърни системи" успешно се 
реализират като конструктори, технолози и проектанти, инженери по производство, 
монтаж, поддръжка и експлоатация, организатори, управители на фирми. Могат да 
работят в проектантски и развойни екипи, организации, институции и фирми, като 
системни и приложни разработчици на програмно осигуряване. 

Завършилите специалност „Електротехника“ получават добра широкопрофилна 
подготовка и могат да работят във всички фирми, в които се произвеждат, експлоатират 
и поддържат електромеханични устройства като управители, организатори, енергетици и 
др., както и в областта на производството, разпределението, потреблението и 
преобразуването на електрическата енергия. 

„МАГИСТЪР–ИНЖЕНЕРИТЕ“ от професионално направление „Електротехника, 
електроника и автоматика“ намират следната реализация:  

„Автоматика и компютърни системи“ – в проектантски и инженерингови фирми 
и организации по изграждане на технически и организационни системи за управление;  
администриране и управление на бази от данни и програмни приложения; внедряване, 
настройка и експлоатация на системи за автоматично управление и автоматизирани 
компютърни системи за управление на технологични процеси. 

„Електротехника“ – като изследователи, научни работници, докторанти, 
ръководители на фирми и екипи, извършващи проектантски, производствени, търговски 
и други дейности, свързани с производство, монтаж и експлоатация на електрически 
уредби и съоръжения. 

„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната 
администрация“ – при внедряване и поддържане на съвременни високотехнологични 
решения в бизнеса; организация, управление и експлоатация на информационни и 
комуникационни технологии във фирми и компании; научно–изследователска и 
приложна дейност в редица съвременни направления на бизнеса, маркетинга, 
мениджмънта. 

„Мултимедийни и компютърни системи и услуги“ – в проектантски и развойни 
екипи, организации, институции и фирми, като системни и приложни разработчици на 
програмно осигуряване; уеб програмиране и дизайн, информационни и комуникационни 
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технологии в областта на обслужването на мултимедийни и компютърни системи; 
създаване, администриране и поддържане на бази от данни и информационни системи. 

„Информационни и комуникационни технологии в образованието“ – като 
проектанти на електронно учебно съдържание, преподаватели по ИКТ (с допълнителна 
квалификация за професионална квалификация „Учител“), експерт–оценители на 
курсове, програми и проекти за обучение с използване на ИКТ, консултанти при 
разработването на програми за обучение с използване на ИКТ, автори на проекти и 
ръководители на екипи по проекти в сферата на ИКТ в образованието. 

Всички магистри от ПН ЕЕА могат да осъществяват управленческа, научно–
изследователска и педагогическа дейност. 

   
Станция за пълнене на съдове 

с предварително зададени 
обеми течност 

Станция за пакетиране на 
продукти 

Транспортна система 

 
Научна дейност 

Научните проекти, по които работят преподавателите от професионалното 
направление са: интерактивна програмна система за идентификация и оценка на данни 
от експерименти; управление на технологичните процеси при изкуственото отглеждане 
на растения чрез отдалечен контрол на технологичните параметри; виртуални 
лаборатории и симулации за практическо обучение по техническите дисциплини; 
разработване на система за компютърно зрение за анализ и оценка на качеството на 
месни продукти; изследване на енергийната ефективност на електрозадвижванията; 
безконтактни методи за оценка на основни качествени показатели на млечни продукти и 
др.. 
 

   
Лабораторен автоматизиран 

комплекс за изследване на 
системи в дискретното 
производство – Робот. 

Контролна станция за 
автоматичен контрол на 

налягане, температура, обеми  и 
разход 

Смесителна станция за прецизно 
смесване на предварително 

зададени формули 
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Материална база 
Обучението на студентите от професионално направление „Електротехника, 

електроника и автоматика“ във ФТТ – Ямбол се извършва в 11 лаборатории, обзаведени 
със съвременна техника, голяма част от която е закупена през последните 5 години: 
Електрически машини и електрозадвижване; Електрически апарати и осветителна и 
инсталационна техника; Електротехника и измервания; Електроника и автоматика; 
Индустриална автоматизация и роботика; Микропроцесорна техника и програмируеми 
контролери; Компютърни мрежи и комуникации; Информационни технологии в 
прецизното земеделие; Аналогова и цифрова схемотехника; Инженерно проектиране и 
мултимедия 
 

   
Стенд за изследване на 

енергийната ефективност на 
електрозадвижванията. 

Стенд Siemens G110 за 
честотно управление на АД с 

навит ротор 

Реверсивно управление на 
трифазен асинхронен 

електродвигател 
 

 

 

 

КАТЕДРА „Енергетика“ 

 

Ръководител на катедрата: доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров    от   2011 г. 

 

Академичен състав на катедрата 

 

1. доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров 

Дисертационен труд на тема: „Изследване и оценяване на риска за безопасността 
и здравето при практическото обучение по ремонт на земеделска и горска техника“, 
защитен през 2007 г. пред ВАК-СНС по ЗГТ- София и придобита ОНС „Доктор“; 
Хабилитация през 2009 г. при ВАК-СНС по ЗГТ- София с АД “Доцент“ по „Техника на 
безопасността на труда и противопожарната техника“. 
2. доц. д-р инж. Нели Асенова Георгиева 

Дисертационен труд на тема: „Обработване на хидравлични цилиндри с 
комбинирани инструменти“, защитен през 2009 г. пред ВАК-СНС по ТМ,ММ- София и 
придобита ОНС „Доктор“; Хабилитация през 2010 г. при РУ„А.Кънчев“-Русе с АД “Доцент“ 
по „Технология на машиностроенето“. 



35 

 

3. доц. д-р Здравка Добрева Джандармова  
Дисертационен труд на тема: „Икономико-технологични проблеми в 

производството на пшеница“, защитен през 2001 г. пред ВАК- СНС - София и придобита 
ОНС „Доктор“; Хабилитация през 2003 г. при ВАК-СНС - София с АД “Доцент“ по 
„Икономика и управление на селското стопанство“. 
4. Доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда 

Дисертационен труд на тема: „Динамика на професионално-педагогическата 
насоченост на студентите – бъдещи учители в системата на професионалното 
образование“, защитен през 2000 г. пред ВАК- СНС по Педагогика - София и придобита 
ОНС „Доктор“; Хабилитация през 2006 г. при ВАК-СНС по Педагогика - София с научно 
звание  “Доцент“ по „Теория на възпитанието и дидактика“. 
5. доц. д-р Валентин Василев Бобилов  (1/2 щат) 

Дисертационен труд на тема: „Усъвършенствуван експлоатиционен режим на 
директно свързана абонатна станция към топлопреносна мрежа“, защитен през 2001 г. 
пред ВАК- СНС по ЕТМ - София и придобита ОНС „Доктор“; Хабилитация през 2004 г. 
при ВАК-СНС по ЕТМ - София с АД “Доцент“ по „Топлоснабдяване, газоснабдяване, 
вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника“. 
6. гл. ас. инж. д-р Иван  Георгиев Бинев     

Дисертационен труд на тема: „Анализ на енергийната ефективност на обществени 
сгради“, защитен през 2015 г. пред УХТ- Пловдив и придобита ОНС „Доктор“. 
7. ас. инж. Стати  Найденов Найденов  
8. ас. инж. Красимир Пенев Иванов 
9. ст. пр. Огнян Добрев Николов 

 
Обучението в професионално направление "ЕНЕРГЕТИКА" е хармонизирано 

с политиките на ЕС в областта на енергетиката и e ориентирано в следните основни 
направления: Източници на енергия и транспортиране на суровините; Преобразуване на 
материята в енергия или на енергията от един вид в друг; Производство, 
разпределение, транспортиране, складиране и потребление на енергията; Пестене на 
енергията, опазване и възстановяване на природната среда; Енергийна безопасност. 

Специалността “Топло и газоснабдяване” към катедра 
„ЕНЕРГЕТИКА“ подготвя висококвалифицирани специалисти чрез редовна и задочна 
форми на обучение в образователно-квалификационните степени: БАКАЛАВЪР с 
професионална квалификация „ИНЖЕНЕР ПО ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ“ и 
МАГИСТЪР с професионална квалификация „ИНЖЕНЕР ПО ТОПЛО- И 
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ“. 

Специалността е акредитирана от Националната агенция за оценяване и 
акредитация с обща оценка 8,44 и обучението е по актуални учебни планове.  

 
Дипломираният бакалавър по “Топло- и газоснабдяване” има следните 

възможности за професионална реализация: на изпълнителски и ръководни длъжности 
в сферата на топлоенергетиката и газоразпределението - като конструктори, технолози 
или проектанти, енергетици или контрольори, оператори в ТЕЦ, при изграждането, 



36 

 

монтажа, поддържането, експлоатацията и ремонта на газопреносни и топлотехнически 
системи и инсталации. 

   
 
 Дипломираният магистър по “Топло- и газоснабдяване” има следните 

възможности за професионална реализация: като научни работници и проектанти в 
научно-изследователски, проектно-внедрителски, конструкторско-технологични фирми в 
областта на топлоенергетиката и газоснабдяването; като контролни органи в 
инспектиращи институции; като преподаватели във висши и средни училища; като 
управленски кадри и специалисти в индустриални фирми за изграждане, настройка, 
управление, диагностика и контрол на техническото състояние, поддържане, ремонт и 
сервиз на газоснабдителни и топлотехнически системи, инсталации и елементи. 

 
Приоритетни направления, в които работи катедрата: енергийна ефективност,  

климатизация,  възобновяеми енергийни източници,  оценка на риска за безопасността и 
здравето при работа. 

 
 

КАТЕДРА „Хранителни технологии“ 

 
Ръководител на катедрата: доц. д-р инж. Красимира Желязкова  Добрева  от  2011 г.  
 
Академичен състав на катедрата 

1. Доц. д-р инж. Красимира Желязкова  Добрева – ОНС „ДОКТОР” -Диплом № 
33500/10.08.2009 г., тема: „Технологични проучвания на екстракти от подправките черен 
пипер (Piper nigrum  L.), кимион (Cuminum cyminum L.) и кориандър (Coriandrum sativum 
L)“, АД „Доцент“ - Диплом №  0034/10.04.2012 г. на ТрУ по „Технология на животинските 
и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните 
препарати“. 

2. Доц. д-р Антоанета  Василева Георгиева –  ОНС „ДОКТОР” Диплом № 
22083/23.03.1992 г., тема: „Технология на Високо молекулни съединения“; Научно звание 
НС I степен № 16/04.5.1993 г. „Технология на органичния синтез“; АД „Доцент“ Диплом № 
24018/12.01.2007 г. – Технология на плодовите и зеленчукови консерви“. 

3. Доц. д-р Митко Тодоров  Петев – ОНС „ДОКТОР” – Диплом № 
28608/16.08.2003 г.. тема: “Проучване влиянието на някои технологични елементи върху 
продуктивността и икономическата ефективност на породата южнобългарски коридел”, 
АД „Доцент“ - Свидетелство № 23844/31.07.2006 г. – “Овцевъдство и козевъдство”, 
Тракийски Университет. 
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4. Доц. д-р Снежана Бойчева Динева – ОНС „ДОКТОР”,  тема: „Генетически 
последствия в хронически облъчвани популации на Arabidopsis thaliana Henh“,  АД 
Доцент - Екология и опазване на екосистемите, Тракийски Университет. 

5. Доц. д-р Маргарита Иванова Пехливанова – ОНС „ДОКТОР” - Диплом № 
27527/29.08.2001 г., Педагогика, тема: „Професионално самоопределение и 
идентификация на учителите“, АД „Доцент“ – Диплом № 0035 /18.04.2012 г., Тракийски 
Университет.  

6. Доц. д-р Емилия Димова Димова – ОНС„ДОКТОР” Диплом КД № 
010397/20.10.1991 г., тема: „Социализация на младежта чрез средствата на 
художествената култура“; АД „Доцент“ - Диплом № 0084 / 30.10.2013 г. „Социално 
управление“ Тракийски Университет. 

7. Доц. д-р  Красимир Иванов Кръстев - ОНС „ДОКТОР” – Диплом № РУ-НС-
2013-01/18.01.2013 г., тема: “Изследване и прогнозиране на техническото състояние на 
машините”, АД „Доцент“ - Диплом № 0115/19.09.2014 г. “Математическо моделиране и 
приложение на математиката”. 

8. Гл. ас. д-р инж. Иван Енчев Димов - ОНС „ДОКТОР” - Диплом № 
073/03.10.2014 г., тема: „Изследване на технологичната и сорбционна характеристика на 
готови брашнено-билкови смеси за производство на хляб“, УХТ – Пловдив. 

9.  Ас. инж. д-р  Ира Танева Димитрова – ОНС „ДОКТОР” - Диплом № 
114/08.02.2016 г., УХТ – Пловдив, тема: „Технологични изследвания на екстракти от 
плодове на шипка (Rosa canina L.) 

10.  Ас. Станка Кънева Байчева  
 
Катедра „Хранителни технологии“ е профилираща в подготовката на 

висококвалифицирани специалисти в акредитираното професионално направление 5.12 
Хранителни технологии, чрез редовна и задочна форми на обучение, в образователно-
квалификационните степени:  БАКАЛАВЪР по специалност „Технология на храните“  и 
МАГИСТЪР по специалност „Безопасност и качество на храните“ . 

С оценка 8,88 от Акредитационният съвет на НАОА, Протокол № 3/29.01.2016 г., в 
професионалното направление са акредитирани две докторски програми в редовна, 
задочна и самостоятелна форми на обучение за образователната и научна степен 
ДОКТОР по научните специалности:  

1. „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните 
масла и парфюмерийно-козметичните препарати“; 

2. „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“. 
 
Информация за специалност „Технология на храните“ 
Образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР” 

Дипломираният инженер-технолог може да изпълнява ръководни и изпълнителски 
функции в съответните фирми от хранителната индустрия: зърносъхранение, 
зърнопреработване, производство на хляб, хлебни, сладкарски и макаронени изделия, в 
областта на месодобива и месопреработката, в изкупуването и преработката на мляко в 
млечни продукти, в областта на производството на стерилизирани плодови и 
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зеленчукови консерви, сокове, концентрати, сушени плодове и зеленчуци, в хладилното 
дело и в търговската сфера.  
 

   
 

Информация за специалност Безопасност и качество на храните 
Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” 

Магистър-инженер технолозите могат да се реализират като:  Ръководители на 
лаборатории, изследователски центрове и институти; Ръководители на колективи за 
разработване на нови хранителни продукти; Изследователи, научни работници, 
докторанти; Експерти и консултанти при производството на безопасни и качествени 
храни; Експерти по контрол на качество и безопасност на храните в Българската агенция 
по безопасност на храните (БАБХ). Експерти в отделни фирми и екипи за разработване 
на НАССР системи, в министерства, ведомства, неправителствени структури (Комисия 
за защита на потребителите) и браншови организации; Експерти при разработването на 
национални и международни проекти; Мениджъри по безопасността и качеството на 
храните в предприятията за производство и съхранение на храни. 

   
 
Информация за докторските програми 
Образователна и научна степен „ДОКТОР” 

По докторските програми „Технология на животинските и растителните мазнини, 
сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“ и „Технология 
на плодовите и зеленчуковите консерви“ се обучават докторанти в редовна, задочна и 
самостоятелна форми. Основната цел на обучението е придобиването на комплекс от 
качества за компетентно осъществяване на изследователска, научно-приложна и 
преподавателска дейност.  

Основните научни направления, по които се работи в катедрата са: 
Иновационни технологии при производството на храни; Безопасност и качество на 
храните;  Математическо моделиране на технологични процеси; Съвременни аспекти в 
мениджмънта на висшето образование и ученето през целия живот. 
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