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Ямбол - Лисабон 





Португалия - Лисабон 

Потругалия: 92 212 km² площ; 10.340 млн. 

население. Португалия е една от най-горещите 

страни в Европа, с атлантическо-

средиземноморски климат. 

Лисабон: столица; население 564 хил. души. 

Разположен е при вливането на 

река Тежу в Атлантическия океан. 



Лисабон - Евровизия 2018 



Лисабон 

Площадът на търговията,  

статуята на Хосе I и  

Триумфалната арка. 















Манастирът Жеронимуш 

(Mosteiro Dos Jeronimos) 

• Строителството на манастира започва през 

1502 г. в чест на завръщането на Вашку да 

Гама от Индия и продължава цели 50 години. 

Издържан е в типичния португалски стил 

мануелино.  

• На 13 декември 2007 г. в него е подписан 

Договорът от Лисабон на Европейския съюз. 

 











Паметникът на откривателите 

В Белем- отправна точка на почти 

всички Велики Географски открития, построен 

е в чест на мореплавателите, открили „нови“ 

светове през XV и XVI век. Величественият 

монумент е във формата на кораб с платна, а 

на борда му се открояват фигурите на личности 

като Педру Алвареш Кабрал (откривателя на 

Бразилия), Васко да Гама, Фернандо Магелан и 

др. 















Квартал  Белейм 

 с всичките си забележителности: Кулата 

Белейм- символ на Лисабон, един от 

защитените обекти на ЮНЕСКО, „Паласио де 

Белейм“- президентската резиденция, 

Йеронимският манастир, където се намират 

Музеят на корабоплаването и Националният 

археологически музей. 























Океанариум 

• Океанариумът, който е втори по големина в 

света.  

• В централната му част има огромен аквариум 

с около 25 000 вида морски растения и 

животни. Намира се също в Паркът на 

нациите, в който се е проведело Експо 98 



Окенариум 



























Лисабон - Порталегре 



Порталегре 



Порталегре 

Порталегре има 

приблизително 25000 

жители; 

площ 447 кв.км. 

На изток от столицата 

Лисабон; 

на границата с 

Испания. 



Мостовете 

Двaта моста над река Тежу- символите на 

града. Най-известен е мостът „25- ти април”, 

свързващ Лисабон с област Алмада. Мостът 

„Васко да Гама” е най-дългият мост в Европа- 

16 км. По който и от двата да минете, ще 

останете очаровани от спиращите дъха гледки, 

свободата и простора, които се откриват пред 

Вас. 



Португалия - към Порталегре 







Португалия - Порталегре 



Порталегре 



Порталегре 











Политехнически институт на 

Порталегре 

• School of Education and Social Sciences  

• School of Technology and Management  

• Agrarian Superior School of Elvas  

• School of Health  

Образователни степени, по които обучават са 

„бакалавър“ и „магистър“. 

Около 2500 студенти и 250 преподаватели. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=http://www.esep.pt/&usg=ALkJrhhrXrK1dH2veBoZ3nkVjgFOPDp_vQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=http://www.estgp.pt/&usg=ALkJrhhv4x2qB091iL84gggC5PUiJgvnKw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=http://www.esaelvas.pt/&usg=ALkJrhjggBGVyKSL2Ktq7KlrNO34JO1yag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=http://www.esaelvas.pt/&usg=ALkJrhjggBGVyKSL2Ktq7KlrNO34JO1yag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=http://www.essp.pt/&usg=ALkJrhg5NXYJeGookGlMSy3YS1HQ83VF_w


Политехнически институт на 

Порталегре 





Факултет по технологии и 

мениджмънт 

• Инженерство и биоинженерство; 

• Комуникационен дизайн и графични 

техники; 

• Административни услуги; 

• Счетоводство; 

• Бизнес мениджмънт; 

• Маркетинг. 



Факултет по технологии и 

мениджмънт 

Лаборатория по електроника и 

приборостроене 

• 12 станции снабдени с цифрови 

осцилографи, генератор на вълни, 

млутиметри, Arduino контролери с 

няколко периферни датчици; 

 



Факултет по технологии и 

мениджмънт 

Лаборатория по електроника и 

приборостроене 

• 6 станции, оборудвани със Schneider 

Automation PLCs and SCADA HMI  

• 4 робота за мобилно обучение по 

роботехника 

• 1 роботизирана ръка с Arduino platform 

 





Факултет по технологии и 

мениджмънт 

Лаборатория по Компютърни науки - 

индустриална информатика,  

цифрови системи и  

компютърни архитектури; 

 

 



Факултет по технологии и 

мениджмънт 

Проекти, по които се работи: 

• Smart box за управление на „ръкави“ за 

автоматично разделяне на животни с 

конфигурация и управление от мобилен 

телефон; 

• Интеграция на автоматична везна и 

пневматика в поточна линия; 

• Система за измерване на зехтин в реално 

време. 



Факултет по технологии и 

мениджмънт 

Други лаборатории: 

Компютърни мрежи; 

Биохимия; 

Физика; 

Ситопечат; 

Машиностроителни технологии; 

Гражданско инженерство. 











Факултет по образование и 

социални науки 

• Обучение на учители; 

• Журналистика; 

• Туризъм; 

• Социални услуги.  

 



Факултет по образование и 

социални науки 

• Система за електронно обучение на 

платформата MOODLE за института: 

в допълнение се използва уеб-конферентен 

модул с отворен код - zoom; 

прилага се в смесена форма на обучение, а не 

за дистанционно обучение. 

















Факултет по аграрни науки 

Факултет по здравни грижи 

• Аграрно инженерство и регионално развитие; 

• Ветеринарна медицина; 

• Horse studies. 

 

• Медицински сестри. 

 

 



BioBip 

•  През 2015 г. е бил открит BioBip 

(Biotechnology Business Incubator) 

Ботехнологичен бизнес инкубатор. Това е 

съвременен инкубатор за компании базирани 

технологично в областта на възобновяемите 

енергийни източници; опитно- 

експериментален център, който разполага с 

офиси, промишлени и складови площи; 

използва индустриални ресурси и 

лабораториите на Политехническия институт. 

http://gee.ipportalegre.pt/?p=951


BioBip 

• Това е инкубатор в научно-технологичния 

парк Алентежо;  

• има промишлена зона от 1000 кв.м. 

посветена на използване на енергията от 

биомаса като отпадни продукти от различни 

производства;  

• изцяло се подкрепя от инвеститори в местния 

бизнес. 

































Фатима 



Фатима 

Селището Фатима се намира в областта Сантарем и 

принадлежи към окръг Вила Нова де Оурем. То е 

разположено 130 км северно от столицата Лисабон и 

има площ 71 км2 и около 10 хил.души (2001). 

Арабското си име дължи на една легенда от XII век, 

според която дъщерята на известен мавърски 

благородник, носеща името на дъщерята на пророка 

Мохамед, приема християнството от любов към рицар 

и бива погребана там. 



Фатима - базиликата 

Базиликата, построена през 1928 г. по проект на 

датския арх. Ван Крикен. Огромният двор на 

базиликата  е внушителен площад, който 

представлява и храм под открито небе с площ 

64 декара. Там могат да се поберат поне 200 

000 души, които на 13-о число всеки летен 

месец посещават това място. 



















Фатима - базиликата 

В светилището на базиликата, от двете страни 

в олтара са пренесени тленните останки на 

Франсишко и Жасинта, които умират от грип 

скоро след видението (през 1919 и 1920 г.). На 

12 май 2000 г. папа Йоан-Павел II ги обявява за 

блажени пред половин милионна аудитория.  

В същия олтар е отделено и място за 

братовчедка им Лусия - монахиня в Ордена на 

Кармелитките. 













Марвао 

Деветстотин метра под изградения върху хълм 

град Марвао се простира Алентежу, 

централната област на Португалия. Изграден 

сред крепостни валове от ХІІІ в., Марвао е 

един от най-очарователните градове замъци 

в страната, с население точно 300 души.  



Марвао 







Coffee Science Center 









Campo Maior Dos Santos 















Елваш 

Елваш (18 хил. ж., 2011 г.) е епископски град и 

някогашна гранична крепост в Португалия. 

Намира се в провинция Алентежу, на ок. 230 км 

източно от Лисабон и 15 км западно от 

испанската крепост Бадахоз. Градът се издига 

на хълм, югоизточно от който преминава р. 

Гуадиана. Той е защитен от седем бастиона и 

две укрепления, наречени форт "Санта Луция" и 

форт "Носа сеньора да Граса".  



Елваш 

Именно на тези военни структури Елваш дължи 

своята известност - те са сред най-добрите 

примери в света на отбранително укрепление 

тип "звезда", което с тежкото си въоръжение от 

оръдия било почти непревземаемо. Елваш е 

известен и със своите маслини и сливи, като 

последните се изнасят в големи количества 

пресни или изсушени. Тук се дестилира още 

бренди и се произвеждат грънчарски изделия. 

През 2012 г. градът е включен от ЮНЕСКО в 

Списъка на световното културно наследство. 



















Порталегре - Лисабон 



Лисабон - Алфама 

Кварталът Алфама: 

• Това е един от най-известните и старинни 

квартали в португалската столица. Този 

живописен квартал е известен с тесните си 

калдъръмени улички, традиционните таверни 

и уличните пазарчета. Алфама е един от 

малкото оцелели квартали след голямото 

земетресение през 1755 г.  









Лисабон - Санта Жуста  

Асансьор Санта Жуста: 

• Уникалният железен асансьор в Лисабон 

отваря врати на 10 юли 1902г. Построен е от 

архитекта Раул Месниер дю Понсард - ученик 

на известния архитект Айфел, а чугунената 

конструкция е украсена с интересни детайли.  

 

 







На път за България 



Благодаря Ви за вниманието! 

Тракийски университет - Стара Загора 

ФТТ - Ямбол 


