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СЪКРАЩЕНИЯ 

АЕ                  Автотехническа експертиза   

АД Академична длъжност 

АКС Автоматика и компютърни системи 

АС           Академичен съвет  

АТЗТ                Автотранспортна и земеделска техника   

ВПРЗ Вътрешни правила за работна заплата 

ВУ      Висше училище  

ДТММИ            Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия   

ДТКИ                Дизайн и технологии на кожени изделия  

ЕЕА      Електротехника, електроника и автоматика  

ЕТ      Електротехника   

ЗВО      Закон за Висше образование  

ЗРАСРБ      Закон за развитието на академичния състав в Република 

България  

ИИ                    Индустриално инженерство  

ККА     Комисия за качество и акредитация  

КС      Катедрен съвет   

КСК Кандидат-студентска кампания 

КТД Колективен трудов договор 

МИ                   Машинно инженерство  

МОН      Министерство на образованието и науката  

МТД                 Моден и текстилен дизайн  

НАОА      Национална агенция за оценяване и акредитация  

ОКС      Образователно-квалификационна степен  

ОНС     Образователна и научна степен  

ОУТ                  Организация и управление на транспорта   

ОУШФ              Организация и управление на шевна фирма  

ПМС      Постановление на Министерски съвет  

ПН                   Професионално направление  

ППЗРАСРБ    Правилник за прилагане на Закона за развитие на 

академичния състав  

ПРАС ТрУ 

    

Правилник за развитие на академичния състав в Тракийски 

университет  

ПСД ТрУ     Правилник за структурата и дейността на Тракийски 

университет  

РСВУ Рейтингова система на висшите училища 

СМР Строително-монтажни работи 

ССП Съвет за социално партньорство 

ТрУ     Тракийски университет  

ТрЕУ Тракийски електронен университет 

ТХ     Технология на храните  

УПК Учебно-практически комплекс 

ФС      Факултетен съвет  

ФТТ      Факултет „Техника и технологии“  
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Уважаеми господин Ректор, 

Уважаема госпожо Председател на Общото събрание,  

Уважаеми членове на Общото събрание,  
 

Представеният отчетен доклад на ръководството и академичната 

общност на Факултет „Техника и технологии“ обхваща периода 01.01.2020 – 

01.09.2021 г.  

Отчетният период беше различен, динамичен и премина в условията на 

пандемията от COVID-19, налагайки нови условия за провеждане на учебния 

процес. Освен усилията, които положихме за провеждане на учебните занятия и 

цялостната дейност на ФТТ при новите условия, с което можем да отбележим, 

че се справихме много добре, през периода се работеше по изпълнение на 

задачи, свързани с: повишаване качеството на обучение; подпомагане научното 

и професионалното развитие на кадрите; стимулиране на международната и 

научната дейност; подобряване на рекламната дейност на ФТТ и активна 

кандидатстудентска кампания; подобряване на връзките с училищата и бизнеса; 

подобряване на финансовия мениджмънт на бюджета на ФТТ; открито 

прозрачно, екипно управление, академичност и толерантност във 

взаимоотношенията; подобряване на образователната инфраструктура и 

условията на труд във ФТТ и др.  

Планираните за периода дейности са изпълнени, като продължава 

изпълнението на дългосрочните задачи.  

 

I. СТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТ “ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“  

През отчетния период са направени промени в структурата  на ФТТ – 

отнасящи се до обслужващите звена. Основните звена се запазват същите: 

четири катедри с имената на акредитираните професионални направления във 

ФТТ – 5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника електроника и 

автоматика, 5.4. Енергетика,  5.12. Хранителни технологии. Обслужващите 

звена са: Учебен отдел; Научен отдел; Финансово – счетоводен отдел; 

Библиотека; Отдел „Продължаващо обучение“;  Учебно-практически комплекс.  

 

II . УПРАВЛЕНИЕ  

В началото на мандата на Деканското ръководство, с решение на ОС на 

ФТТ от 17.01.2021 г. е направено изменение в управленската структура на 

Факултет „Техника и технологии“. Длъжността зам.-декан по административно-

стопанска дейност отпада. Въведена е нова длъжност – Ръководител бази 

(учебен корпус и спортен комплекс).  

През отчетния период  е актуализиран състава на Факултетния съвет, 

поради прекратяване на трудов договор на гл. ас. инж. д-р Иван Димов и 

хабилитиране на доц. д-р инж. Ира Танева, доц. д-р инж. Иван Бинев и доц. д-р 

Златоели Дучева. В състава на съвета, в съответствие с чл. 11 (10) от ПУДУ на 

ФТТ, бяха включени гл. ас. д-р инж. Станка Байчева, ас. инж. Сивелина Делчева 

и гл. ас. д-р инж. Мирослав Василев. ФС към момента се състои от 25 члена 

поради пенсиониране (чл. 11 (11) от ПУДУ на ФТТ) на доц. д-р инж. Петър 
Казаков и доц. д-р инж. Венелин Бочев и невъзможност за попълване на състава 

от съответната квота.  

 



 
5 

 

 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФТТ 

 

Общо събрание – 58 делегати 

Председател - доц. д-р инж. Таня Пехливанова-Гочева 

Зам.-председател - доц. д-р  инж. Петко Цанков 

 

Факултетен съвет – състав 25 представители, от които 18 хабилитирани 

преподаватели, 4 нехабилитирани преподаватели, 1 представител от 
административния персонал и 2 студенти (към момента дипломирани).   

 

Хабилитирани преподаватели 

1. доц. д-р инж. Ваня Стойкова 
2. доц. д-р инж. Виолетка Вътева 
3. доц. д-р инж. Галя Долапчиева 
4. доц. д-р инж. Диана Балабанова 
5. доц. д-р Емилия Димова 
6. доц. д-р Здравка Джандармова 
7. доц. д-р инж. Златинка Казлачева 
8. доц. д-р инж. Златин Златев 
9. доц. д-р инж. Красимира Керемидчиева 
10. доц. д-р инж. Красимира Добрева 
11. доц. д-р Красимир Кръстев 
12. доц. д-р инж. Красимир Трендафилов 
13. доц. д-р инж. Митко Димитров 
14. доц. д-р инж. Невена Иванова  
15. доц. д-р инж. Нели Георгиева 
16. доц. д-р инж. Петко Цанков 
17. проф. д-р Снежана Динева 
18. доц. д-р инж.Таня Пехливанова-Гочева 

 

Нехабилитирани преподаватели: 

1.  гл. ас. д-р инж. Станка Байчева  

2.  гл. ас. д-р инж. Жулиета Илиева  

3.  гл. ас. д-р инж. Мирослав Василев 

4.  ас. инж. Сивелина Делчева 

 

 Административен персонал: 

1. Мария Николова – гл. счетоводител  

 

Студенти: 

1. Петър Хаджииванов – АТЗТ  

2. Енгин Бекир – АТЗТ  

 

 

Секретар на Факултетния съвет  - гл. ас. д-р инж. Жулиета Илиева  
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Ръководство на ФТТ 

Декан - доц. д-р инж. Ваня Стойкова 

 

Заместник декани:  

Зам.-декан по учебна дейност - доц. д-р инж. Красимир Трендафилов  

Зам.-декан по научна и международна дейност - доц. д-р инж. Златинка 

Казлачева  

 

Научен секретар: доц. д-р инж. Ира Танева 

 

Ръководители на катедри: 

1. „МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО“ - доц. д-р инж. Красимир Трендафилов,  

2. „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА“ - доц. д-р инж. Таня 

Пехливанова-Гочева,  

3. „ЕНЕРГЕТИКА“ - доц. д-р инж. Нели Георгиева,  

4. „ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ - доц. д-р инж. Красимира Добрева  

 

Ръководител отдел „Продължаващо обучение“ (до 01.08.2021 г.) – доц. д-р 

Златоели Дучева 

 

Председател на Студентски съвет: Надежда Колева (до юли 2021 г.) – 

специалност АКС; Габриела Великова – специалност АТЗТ  

 

Заседания на Факултетния съвет 

За периода 2020-2021 (до 01.09.2021) Факултетният съвет проведе 27 

заседания, на които са взети общо 197 решения, свързани с: 

- учебна дейност, контрол и поддържане на качеството – 120 бр.;  
- научна и международна дейност – 14 бр.;  
- развитие на академичния състав – 35 бр.;  
- следдипломна квалификация -16 бр.  
- други (организационни) – 12 бр. 
 

Основните въпроси, които са разглеждани и обсъждани на Факултетния 

съвет са свързани с подобряване качеството на обучение; усъвършенстване на 

управлението за изпълнение на дейностите на Факултета; процедури по 

разкриване на ново професионално направление, на нови докторски програми и 

специалности; процедури за програмна акредитация на докторски програми и 

САНК на ПН; разработване и приемане на учебна документация за обучение и 

квалификация; провеждане на активна кадрова политика за научно израстване 

на академичния състав; процедури на докторантите към ФТТ; подобряване на 

образователната инфраструктура и др. Част от заседанията на ФС са проведени 

онлайн или по имейл поради противоепидемичната обстановка в страната. 

Членовете на ФС участваха активно в проведените заседания.   

През отчетния период бяха проведени общо 48 заседания на Декански и  

Разширен декански съвет, на които бяха взети решения, свързани 

кандидатстудентска кампания, организация на учебния процес и изпити в 

дистанционна форма, организация на научни форуми и празници, и др. 

Деканското ръководство регулярно провеждаше срещи с обслужващите и 
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помощни звена на ФТТ за решаване на конкретни проблеми, за подобряване на 

организацията и качеството на работата по отдели.  

През отчетния период Ръководството на ФТТ поддържаше постоянни 

контакти и участва в срещи с представители на управленски структури на 

различно регионално и национално ниво.   

 Ръководството и преподаватели от ФТТ участваха в срещи, организирани 

от Ректорското ръководство на ТрУ с представители на ръководните органи на 

Република  България,  международни делегации, представители на съвета на 

настоятелите на ТрУ и др. През юни 2021 г. бе организирана среща на 

академичната общност на ФТТ със заместник-ректора по административна и 

стопанска дейност, проф. д-р Румен Бинев. Организирането на срещи на 

представители на АС и служителите от ФТТ с ръководни органи от страната и 

университета беше ограничено поради противоепидемичните мерки от м. март 

2020 г. във връзка с пандемията от COVID-19. 

Традиционно се проведоха годишните академични ритуали и 

мероприятия: откриване на учебната година, промоции на завършващите 

випуски (без официален ритуал, в съответствие със заповедите на министъра 

на здравеопазването и Ректора на ТрУ), отбелязване на Празника на Факултета- 

11 май, Ден на Св. Св. Кирил и Методий, организиране и участие в научни сесии 

и семинари, участие в Нощта на учените, участие в Празнично шествие по 

случай 24 май, честване  на национални празници и др.  

Образователните цели на специалностите по професионални 

направления, както и научноизследователската дейност, и всички значими 

срещи и дейности 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, 

сайта на ТрУ и ФТТ, рекламни видеоклипове и банери, проспекти на ТрУ, и е 

представена чрез кандидатстудентски борси в регионални центрове и в чужбина, 

местни, национални и социални медии (Фейсбук страница на ТрУ и ФТТ, Фейсбук 

група на ФТТ, YouTube канал на ТрУ и на ФТТ), на срещи с фирми, семинари и 

др.  

 

 

III. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ  

3.1. КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ  

През м. май 2020 г. с Решение № 332 на МС е утвърден броят на 

приеманите в държавните ВУ студенти и докторанти. Приетият план-прием за 

ФТТ на ФС и АС по държавна поръчка беше намален със 72 места от общо 292. 

ПН 5.4. Енергетика с ПМС 137 от юни 2020 г. беше включено в списъка на 

професионалните направления и защитени специалности, в които студентите 

ще се обучават без такса за целия курс на обучение. Местата по държавна 

поръчка за същото ПН бяха увеличени с 4. Разпределението на броя на 

приеманите студенти по държавна поръчка по ПН е представено в табл. 1. 
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През юни 2021 г. с Решение № 437 на МС е утвърден броят на приеманите 

в държавните ВУ студенти и докторанти. За ПН във ФТТ броят на приеманите 

студенти по държавна поръчка е увеличен с 19 в редовно обучение, 5 в задочно 

обучение и 15 за ОКС „магистър“, или общо с 39 места спрямо предходната 

година (таблица 2). 

 

Кандидатстудентската кампания в Тракийски университет, в т.ч. и във 

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол бе провеждана целогодишно чрез 

участие с рекламни материали в кандидатстудентските борси в страната и в 

чужбина; изпращане на информационни материали (в електронен формат и на 

хартия) до голям брой средни училища и автошколи и др.. Двете грипни ваканции 

през февруари и началото на март на 2020 г. и последвалото непосредствено 

след това извънредно положение, свързано с пандемията от COVID-19 

попречиха на провеждането на плануваното посещение на средни училища в 

страната през 2020 г., както и за организираната съвместно с ръководството на 

област и община Ямбол в началото м. март 2020 г. среща с директори на средни 

училища в гр. Ямбол. През 2021 г. бяха посетени някои училища в гр. Ямбол от 

групи преподаватели от ФТТ. На всички училища в гр. Ямбол и в страната бяха 

изпратени рекламни материали – брошури (в електронен формат и/или на 

Таблица 1.  Разпределението на броя на приеманите студенти по държавна 
поръчка за учебната 2020/2021 г.  

Професионално направление Образователно-квалификационна степен и форма 

на обучение 

Бакалавър Магистър 

редовна  задочна редовна 

Машинно инженерство 35 25 11 

Електротехника, електроника и 

автоматика 

35 20 14 

Енергетика 14 20 9 

Хранителни технологии 19 10 12 

Общо 103 75 46 

Таблица 2. Разпределението на броя на приеманите студенти по държавна 
поръчка за учебната 2021/2022 г. 

Професионално направление Образователно-квалификационна степен и форма 
на обучение 

Бакалавър Магистър 

редовна задочна редовна 

Машинно инженерство 40 25 20 

Електротехника, електроника и 

автоматика 

40 25 20 

Енергетика 22 20 9 

Хранителни технологии 20 10 12 

Общо 122 80 61 
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хартия), видеоклипове и презентации, подготвени за КСК 2020 и за КСК 2021. В 

началото на всяка година се правеше актуализация на рекламните материали 

(плакати, брошури, презентации, флаери). Разработена бе и рекламна брошура 

за курсове и специализации към отдел „Продължаващо обучение“ на ФТТ. 

Рекламните материали бяха разпространявани и от преподавателите, 

провеждащи обучения по СДК в страната преди извънредното положение.  

Традиционни са участията на ръководството и преподаватели в 

тържествата за връчване на дипломите на зрелостниците от средните училища 

в града, по време на които също се разпространяваха рекламни материали на 

Факултета и университета. Тази година преподаватели от ФТТ участваха като 

жури и при награждаването на победителите на национални състезания, 

организирани от МОН в професионалните гимназии.   

Традиция за Факултета стана и официалното откриване на 

кандидатстудентската кампания като в първия ден от прием 2020 и 2021 

рекламни материали и подаръци получиха първите ни кандидат-студенти. 

Подаръци и награди получиха и първите записали се при нас студенти.  

Във връзка с 25 годишнината на ТрУ и Празника на Факултет „Техника и 

технологии“ - 11 май, Ден на Св. Св. Кирил и Методий, през м. април и май на 

2020 г. се проведоха няколко конкурса с участието на ученици от средните 

училища с цел популяризиране на Факултета и специалностите в него -  Конкурс 

за презентация или видеоклип на тема ”Моят факултет, моята 

специалност”/”Моето училище, моята специалност”, Конкурс за моден дизайн, 

Конкурс за презентация по физика, Конкурс „Креативно празнично изделие 

„Гергьовден” в извънредно положение – мисия възможна!” и конкурс за есе 

„Защо избрах Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол?“. По случай Празника 

на ФТТ през 2021 г. се проведе Състезание по Майсторско управление на 

автомобил, Конкурс за уеб сайт „Моят факултет“/“Моето училище“, Конкурс „Най-

креативен моден аксесоар“, Състезание по CAD проектиране и Конкурс 

„Великденска трапеза”. В конкурсите взеха участие студенти от ФТТ и от други 

ВУ, и ученици от Ямбол, Бургас, Попово, Сливен и др. 

Поради невъзможността за пряк контакт с потенциалните кандидат-

студенти, КСК кампания на Факултета се проведе чрез използване на 

електронни медии, в които бяха публикувани рекламни материали и 

информация, свързана с дейността на Факултета. Чрез сайта на ФТТ кандидат-

студентите бяха своевременно информирани за цялостния процес на 

кандидатстване. Много важна роля за засилване на интереса към предлаганите 

специалности изиграха рекламните клиповете на ФТТ и на отделните 

специалности, разпространени и чрез социалните медии. При заснемането и 

популяризирането на рекламни материали се включиха и настоящи, и бивши 

студенти на Факултета.  

Факултетът активно участваше във всички мероприятия за привличане на 

кандидат-студенти на ТрУ – Дни на виртуални отворени врати на ТрУ – с 

презентация, представена от успешно реализирал се възпитаник на ФТТ; 
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Фестивал на знанието, проведен през май 2021 г. - с рекламни материали, 

изложба и с демонстрация за гостите от преподаватели от ФТТ.  

През 2020 г. участвахме в инициативата на Хайкад „Моето бъдеще като 

инженер е в България - популяризация на кандидатстудентска кампания 2020“. 

Първият от поредицата уебинари представи Факултет "Техника и технологии" – 

Ямбол.  

 

Приемът на документи за кандидатстване се извършваше онлайн и на 

място във ФТТ, Ректората на ТрУ и във филиал - Хасково, както и в 

кандидатстудентските бюра в страната. Кандидат-студентските изпити се 

проведоха дистанционно при отлична организация от страна на ръководството 

на ТрУ, на техническата комисия в Ректората и ФТТ, и на участващите като 

квестори, включително преподаватели от Факултета.  

Общият брой приети студенти за учебната 2020/2021 г. е 256, като 

разпределението по образователни степени е следното: 

- приети в първи курс ОКС „Бакалавър“ по държавна поръчка – 178, в горен 

курс – 25, платено обучение – 9; 

- приети в ОКС „Магистър“ по държавна поръчка – 46, платено обучение – 

8. 

В ОКС „Бакалавър“ 5 студенти са възстановили студентските си права. 

Подробни резултати са посочени в таблица 3. 

 

Таблица 3. Приети студенти за учебната 2020/2021 г. по специалности  

и форми на обучение 
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ОКС „БАКАЛАВЪР“      

Автотранспортна и земеделска техника – редовно  

обучение 

25 29  1 /II 1 / I 

Автотранспортна и земеделска техника – задочно  

обучение 

15 19 7 4  

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 

индустрия – редовно обучение 

10 6  1 / II  

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 

индустрия – задочно обучение 

10 6  1  

Автоматика и компютърни системи – редовно 

обучение 

25 25  4 / II 1 / II 
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За учебната 2021/2022 г. броят на приетите студенти за ОКС „бакалавър“ 

е показан в таблица 4.  

 

Таблица 4. Приети студенти за учебната 2021/2022 г. по специалности  

и форми на обучение 

Автоматика и компютърни системи – задочно 

обучение 

10 12  2  

Електротехника – редовно обучение 10 10    

Електротехника – задочно обучение 10 8  2  

Топло- и газоснабдяване – редовно обучение 14 14   1 / I 

Топло- и газоснабдяване – задочно обучение 10 10   1 / II 

1 / III 

Индустриално инженерство – задочно обучение 10 10 1   

Технология на храните – редовно обучение 19 19    

Технология на храните – задочно обучение 10 10 1   

ОБЩО: 178 178 9 15 5 

 

ОКС „МАГИСТЪР“  редовно обучение        

Автотранспортна и земеделска техника   3 3 1   

Организация и управление на транспорта  5 5 2   

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 

индустрия  

3 3 -   

Автоматика и компютърни системи  4 4 -   

Електротехника  4 4 3   

ИКТБПА 2 2 -   

ИКТО 2 2 1   

МКСУ 2 2 -   

Топло- и газоснабдяване  9 9 -   

Индустриално инженерство   - - 1   

Безопасност и качество на храните  12 12 -   

ОБЩО: 46 46 8   

СПЕЦИАЛНОСТ 
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ОКС „БАКАЛАВЪР“      

Автотранспортна и земеделска техника – 
редовно обучение 

25 38 0 6 1 

Автотранспортна и земеделска техника – задочно  
обучение 

15 18 8 3 0 
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Анкетни проучвания с първокурсници,  проведени от Комисията по 

качество и акредитация (ККА) на ФТТ в периода на записване на 

студентите 

През учебната 2020/2021 г. са анкетирани 106 студенти - първокурсници. 

Преобладават мъжете – 71 %, а жените са 29 %. От резултатите се вижда, че 

повече от половината студенти-първокурсници са от Ямболска област (55 %), 

следвани от представители на областите Стара Загора (14 %) и Бургас (6 %). 

Най-много от ново постъпилите студенти са завършили професионални 

гимназии с различна специалност от записаната във ФТТ (44 %). 

Завършилите средно училище със същата специалност, по която са приети 

във ФТТ са 22 %.  

Основни източници на информация за кандидат-студентите в процеса на 

формиране на интереса им към факултета са личните контакти (67 %) и 

информационните материали на ФТТ (информационни брошури, афиши, 

сайта на ФТТ (23 %). Много малка част от приетите студенти (6 %) са получили 

информация за факултета от медиите и от специфични дейности на ФТТ.  

Като основна причина за избора си да учат във ФТТ студените посочват: 

„по вътрешно-личностни убеждения“ - 35 % и „по интереси“ - 39 %. По 

препоръка на приятели и съученици са направили избора си да учат във ФТТ 

една четвърт  от първокурсниците (24 %).  

Новоприетите студенти посочват, че очакват да получат по време на 

обучението си широко-профилна практическа подготовка (41 %). 

Преобладаваща практическа подготовка само по специалността желаят 11 % 

от тях. Над 60 % от първокурсниците очакват да получат професионална 

подготовка по специалността и да се реализират успешно на трудовия 

пазар. 

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 
индустрия – редовно обучение 

15 2 0 0 0 

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 
индустрия – задочно обучение 

10 7 0 2 0 

Автоматика и компютърни системи – редовно  
обучение 

25 26 0 6 0 

Автоматика и компютърни системи – задочно 
обучение 

15 15 3 4 2 

Електротехника – редовно  обучение 15 14 0 1 0 

Електротехника – задочно  обучение 10 10 1 2 0 

Топло- и газоснабдяване – редовно  обучение 11 11 0 1 0 

Топло- и газоснабдяване – задочно  обучение 10 10 0 3 0 

Индустриално инженерство –  редовно  обучение   11   11 0 0 0 

Индустриално инженерство – задочно  обучение 10 10 0 0 0 

Технология на храните – редовно  обучение 20 20 1 1 0 

Технология на храните – задочно  обучение 10 10 0 2 0 

Компютърни системи и комуникации– задочно  
обучение 

0 0 3 0 0 

ОБЩО: 202 202 16 31 3 
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Желанието на студентите-първокурсници относно организацията на 

практическите занятия е свързано с учебната база на ФТТ от почти една трета 

от тях (29,7 %), а с производствени фирми по специалността – от 18,5 % от тях. 

Стремеж да получат допълнителна квалификация по време на обучението си 

декларират 24 % от анкетираните първокурсници.  

През 2021 г. са анкетирани 195 студенти-първокурсници. Резултатите от 

анкетите в тази група показват, че мнозинството студенти са от Ямболска 

област (64 %), докато групата на студентите от други области е малко над една 

трета (36 %). 

Повече от половината от новите студенти през учебната 2021/2022 

година са випускници на професионални гимназии (57%), като преобладават 

завършилите средно образование с различна специалност (69 %), а със 

същата специалност  – една четвърт от тях (26 %). 

Главен източник на информация за кандидат-студентите е личната 

комуникация и мнения на приятели и близки (за 64 % от първокурсниците). 

Около една трета от тях (31%) са получили информация от сайта и рекламни 

материали на ФТТ, а информираните от рекламни дейности на ФТТ и от 

електронни медии са 5 %. Студентите кандидатстват и се записват във ФТТ 

основно заради интересите си към техниката и технологиите (около 69 % от 

тях). Препоръката от приятели е също важен мотив за около една трета от 

студентите (29 % от тях го посочват). 

Около две трети от студентите считат, че в публичното пространство има 

достатъчна по обем и качество информация за обучението във ФТТ. 

Новоприетите студенти през 2021 г. имат очаквания да получат основно 

широкопрофилна практическа подготовка (около половината от тях). 

Широкопрофилните теоретични знания са предпочитани от студентите 

(посочени са от една трета от тях). 

Над 70 % от първокурсниците очакват да получат много добра 

професионална подготовка по специалността и да се реализират успешно 

на трудовия пазар. 

Интерес към допълнителната квалификация, получавана във ФТТ е 

показан от една трета от студентите. 

 

3.2. УЧЕБЕН ПРОЦЕС  

Учебният процес през отчетния период бе осигурен с необходимата 

учебна и нормативна документация, преподавателски състав с подходяща 

квалификация, и необходимата материална база за нормално протичане на 

учебните занятия и постигане на качествено и ефективно обучение на 

студентите и докторантите от ФТТ.  

 

3.2.1. Учебна документация  

Обучението на студентите се извършва съгласно учебна документация, 

която включва: квалификационна характеристика; учебен план; учебни програми 

по изучаваните дисциплини; ежегоден академичен календарен план на учебния 
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процес; семестриален разпис. Учебната документация във ФТТ е разработена и 

съответства на съвременните изисквания за учебно съдържание по всички 

обучавани специалности, което е предпоставка за по-успешна професионална 

реализация на нашите студенти.  

Учебната документация се обсъжда от Методичните съвети по 

специалности, КС и Комисията по УД към ФТТ, след което се предлага за 

приемане от ФС и за утвърждаване от АС.   

Действащата учебна документация се актуализира при промяна в 

нормативните документи, издавани от МОН, по предложение на методичните 

съвети, катедрени колективи или водещите на дисциплини, по препоръка на 

потребителите на кадри, както и тези от експертните групи и постоянните 

комисии на НАОА.   

 

Работа на Комисията по „Учебна дейност“ 

Проведени са 15 заседания на комисията по „Учебна дейност“. 

Основните проблеми, които са обсъждани на заседанията са:   

- Избор на хонорувани преподаватели - 2 заседания (Протокол № 

1/10.02.2020г.; № 7/30.07.2020г.) 

- Обявяване на конкурс за хонорувани преподаватели - 3 заседания 

(Протокол № 5/22.06.2020г.; №9/10.09.2020г.; №11/15.10.2020г.) 

- Обсъждане на натоварването на преподавателите на ОТД - 3 

заседания (Протокол № 5/22.06.2020г.; №8/09.09.2020г.; №15/05.07.2021г.)  

- Обсъждане на натоварването на хонорувани преподаватели - 2 

заседания (Протокол № 8/09.09.2020г.; №10/30.09.2020г.) 

- Обсъждане и приемане на нови и актуализирани учебни планове и 

квалификационни характеристики – 9 заседания (Протокол №3/22.05.2020г.; 

№4/25.05.2020г.; №5/22.06.2020г.; №6/07.07.2020г.; №8/09.09.2020г.; 

№10/30.09.2020г.; №11/15.10.2020г.; №12/11.02.2021г.; №15/05.07.2021г.) 

Комисията излиза със становище, което се представя на ФС при приемане на 

учебните планове. 

-  Предложение за промени в Правилата за разработване на учебни 

планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – 1 заседание (Протокол № 

2/22.04.2020 г. 

- Обсъждане на дейности по кандидат-студентска кампания - 1 

заседание – 2020/2021г. – (Протокол № 1/10.02.2020г.) за учебната 2020-2021г.  

- През отчетния период  е приет учебен план на ПК "Учител" със срок на 

обучение четири години за ОКС „Бакалавър“ (Протокол № 13/19.03.2021г.). 

- Разработени са 2 специализации за следдипломна квалификация  със 

срок на обучение 1 година по: „Транспортна техника и технологии“, 

„Производство и обслужване в заведенията за хранене“ (Протокол № 

13/19.03.2021г.). 

През отчетния период са разработени, обсъдени и приети 15 нови 

квалификационни характеристики и учебни планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС 

„магистър“:   
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- специалност „Топло- и газоснабдяване“ – 1 квалификационна 

характеристика за ОКС „бакалавър“; 

- специалност „Индустриално инженерство“ – 1 квалификационна 

характеристика за ОКС „бакалавър“ 

- специалност „Индустриално инженерство“ – 1 квалификационна 

характеристика за ОКС „магистър“ 

- специалност „Индустриално инженерство“ – 2 учебни плана за ОКС 

„магистър“ 

- специалност „Компютърни системи и комуникации“ – 1 учебен план за 

ОКС „бакалавър“; 

- специалност „Компютърни системи и комуникации“ – 1 

квалификационна характеристика за ОКС „бакалавър“; 

- специалност „Компютърни системи и комуникации“ – 3 учебни плана за 

ОКС „магистър“; 

- специалност „Компютърни системи и комуникации“ – 1 

квалификационна характеристика за ОКС „магистър“; 

- специалност „Отопление, вентилация и климатизация“ – 3 учебни плана 

за ОКС „магистър“; 

- специалност „Отопление, вентилация и климатизация“ – 1 

квалификационна характеристика за ОКС „магистър“; 

 

Приети са 86 актуализации на учебни планове в ПН  5.1 „Машинно 

инженерство“, ПН 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, ПН 5.12. 

„Хранителни технологии“ и в ПН 5.4 „Енергетика“ за ОКС „бакалавър“ и ОКС 

„магистър“: 

- специалност „Автотранспортна и земеделска техника“ – 5 учебни плана 

за ОКС „магистър“; 

- специалност „Автотранспортна и земеделска техника“ – 2 учебни плана 

за ОКС „бакалавър“; 

- специалност „Организация и управление на транспорта“ – 5 учебни 

плана за ОКС „магистър“; 

- специалност „Автотехническа експертиза“ – 5 учебни плана за ОКС 

„магистър“; 

- специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 

индустрия“ – 5 учебни плана за ОКС „магистър“;  

- специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 

индустрия“ – 1 учебен план за ОКС „бакалавър“;  

- специалност „Организация и управление на шевна фирма“ – 5 учебни 

плана за ОКС „магистър“;  

- специалност „Моден и текстилен дизайн и технологии“ – 5 учебни плана 

за ОКС „магистър“;  

- специалност „Дизайн и технологии на кожените изделия“ – 5 учебни 

плана за ОКС „магистър“;  

- специалност „АКС“ –  5 учебни плана за ОКС „магистър“;  
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- специалност „АКС“ – 2  учебни плана за ОКС „бакалавър“;  

- специалност „Електротехника“ – 4 учебни плана за ОКС „магистър“;  

- специалност „Електротехника“ – 2 учебни плана за ОКС „бакалавър“; 

- специалност „ИКТО“ – 5 учебни плана за ОКС „магистър“; 

- специалност „МКСУ“ – 5 учебни плана за ОКС „магистър“; 

- специалност „ИКТБПА“ – 5 учебни плана за ОКС „магистър“; 

- специалност „Топло- и газоснабдяване“ – 2 учебни плана за ОКС 

„бакалавър“; 

- специалност „Индустриално инженерство“ – 2 учебни плана за ОКС 

„бакалавър“; 

- специалност „Индустриално инженерство“ – 2 учебни плана за ОКС 

„магистър“;  

- специалност „Топло- и газоснабдяване“ – 3 учебни плана за ОКС 

„магистър“; 

- специалност „Енергийна ефективност“ – 3 учебни плана за ОКС 

„магистър“; 

- специалност „Безопасност и качество на храните“ – 5 учебни плана за 

ОКС „магистър“; 

- специалност „Технология на храните“ – 2 учебни плана за ОКС 

„бакалавър“. 

 

Актуализирана е 1 квалификационна характеристика в ПН 5.4 

„Енергетика“ за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ - специалност „Индустриално 

инженерство“. 

 

Разработени и приети са 18 нови учебни програми, съобразно новите и 

актуализираните учебни планове и са актуализирани 83 учебни програми. 

 

3.2.2. Организация на учебния процес  

Организацията на учебния процес е регламентирана в Правилниците и 

Правилата на ТрУ и ФТТ - Ямбол, съгласно чл. 39 от ЗВО и се осъществява 

съобразно утвърдената учебна документация (квалификационна 

характеристика, учебен план, учебни програми).  

Непрекъснато се обновява информацията на сайта на ФТТ, касаеща 

обучението на студентите - квалификационни характеристики и учебни планове 

по специалности и степени на обучение, разписите за учебните занятия, датите 

за изпитни сесии – редовни, поправителни, ликвидационна, а също така, и за 

държавните изпити.   

Организацията на процеса на обучение – от планирането, попълването на 

материалната книга, протоколи за проведени изпити и главната книга до 

отчитането на резултатите се контролира. Беше въведена нова форма за 

отчитане на проведените дистанционно занятия и изпити през 2020 г. Преди 

всеки семестър се провеждат анкети за избор на избираемите и факултативни 
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дисциплини. Поради епидемичната обстановка тези анкети се проведоха 

дистанционно. 

Прилага се Интегрираната управленска информационна система на 

Тракийски университет.   

Комисията по качество и акредитация, в изпълнение на основните си 

задължения и правомощия, контролира както организацията, така и 

провеждането на учебния процес. 

 

Проверки на готовността за провеждане на учебния процес 

Преди началото на всеки семестър ККА извършва проверка на готовността 

за провеждане на учебните занятия.  

Преди началото на учебната 2020/2021 г. Комисията по качество и 

акредитация извърши проверки на готовността за провеждане на занятията от 

зимния семестър. Реализирани са следните проверки на предприетите действия 

от „Учебен отдел“: 

На 14.09.2020 г. - проверка на готовността за започване на учебни занятия 

със студентите от I, II, III и IV курс от редовна форма на обучение през зимния 

семестър на учебната 2020/2021 година.  

На 12.10.2020 г. и 16.11.2020 г. - проверка на готовността за започване на 

учебни занятия със студентите от I, II, III и IV курс от задочна форма на обучение 

– съответно, за първи и втори модул на зимен семестър на учебната 2020/2021 

година. 

Проверките показаха, че всички необходими дейности са извършени в 

срок от служителите в „Учебен отдел“ и са създадени условия за нормално 

протичане на учебния процес.  

 

Проверки за спазване на учебните графици,  

посещаемостта на занятията и резултати от изпитна сесия 

В началото на учебната 2020/2021 г. ККА извърши проверки  на 

провеждането на учебните занятия, в съответствие с учебното разписание - на 

15.09.2020 г., 16.09.2020 г., 17.09.2020 г. и 25.09.2020 г. Констатира се, че 

учебните занятия се провеждат съгласно разписанието. 

На 10.12.2020 г. и 15.12.2020 г. ККА извърши проверки за хода на 

провеждане на неприсъствените учебни занятия (във виртуалната среда на 

ТрЕУ и виртуалните класни стаи на академичния състав). Беше установен 

начинът на провеждане на занятията (синхронно/асинхронно, дистанционно и 

други варианти на лекции, семинари, практически и лабораторни упражнения). 

И в новите условия на неприсъствени учебни занятия  основен проблем се оказа 

посещаемостта на учебните занятия от страна на студентите. Бяха направени 

препоръки от ръководството за по-ефективно провеждане на учебните занятия 

в електронна среда и използване на всички възможности на Тракийски 

електронен университет. 

Следващата проверка обхвана учебните занятия, провеждани в 
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условията на дистанционно обучение (на 05.04, 06.04 и 07.04.2021 г.). При нея 

се констатира, че учебните занятия се провеждат съгласно разписанието, но 

присъстват значително по-малък брой студенти. Основна препоръка към 

водещите преподаватели е да се обърне внимание на присъствието и активното 

участие на студентите в занятията. 

 

През м. февруари и м. март 2021 г. ККА проведе анкетно проучване със 

студенти за резултатите от зимната сесия на учебната 2020-2021 година в 

условията на дистанционно провеждане на изпитите. 

Следва да се подчертае, че общата оценка на студентите-участници в 

анкетното проучване за организацията на изпитите е положителна. Това е 

мнението на две трети (73 %) от тях. Студентите са удовлетворени от 

професионализма и оказваната помощ от преподавателите, пълната 

информация за изпитите, наличната обратна връзка с тях. Те са доволни от 

отзивчивостта им, адекватното отношение към студентите, добрата организация 

на изпитния процес, наличието на време за подготовка между датите на 

изпитите. 

В анкетата беше показана и частична неудовлетвореност от 

организацията на изпитната сесия онлайн. Тя е свързана с части от 

процедурата, с краткото време за решаване на тестовете, с получаваните 

наказателни точки, с технически проблеми с онлайн-връзката и др. 

Личните препоръки на студентите за провеждане на изпити в онлайн 

среда представляват конкретни предложения от тях: да не се губи живата връзка 

с преподавателя; да не се използват наказателни точки при тестовете в ТрЕУ; 

да има по-голяма степен на разбиране от страна на изпитващите относно 

техническите проблеми и др. 

 

3.2.3. Провеждане на учебния процес  

Учебният процес във ФТТ през отчетния 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  Академичния календарен план на ТрУ.   

Във ФТТ се използват съвременни методи и ИКТ-базирани технологии на 

преподаване и учене. Чрез тях се постига по-високо качество на обучение, 

стимулира се активността, мотивацията, предприемчивостта и креативността. 

По различните дисциплини се прилагат различни съвременни методи на 

обучение, в зависимост от спецификата им.  

Поради епидемичната обстановка в страната, част от занятията и 

изпитите през учебните 2019/2020 и 2020/2021 г. се провеждаха дистанционно. 

ФТТ в изключително кратки срокове премина към дистанционна форма на 

обучение. Бяха разработени нови и допълнени с нови текстови, видео и други 

е-материали, съществуващи електронни курсове по учебните дисциплини в 
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сайта на Тракийски електронен университет, който основно се използваше за 

провеждане на обучението през този период.  

Осъвременяват се и методите за проверка и оценка на знанията. В 

повечето от учебните програми е заложено многокомпонентното оценяване, 

което включва текущ и семестриален контрол.  

Преподавателите са разпределени в четири катедри, чиито ръководители 

организират и контролират учебния процес. Методичните съвети към катедрите 

обсъждат проблеми и предлагат решения по въпроси, касаещи конкретните 

специалности. По този начин обучението и актуализирането на учебната 

документация, разпределението на часовете и организацията на учебния 

процес се осъществяват професионално, качествено и ефективно.  

Практическото обучение на студентите се провежда по време на учебните 

занятия и в рамките на летния и пред дипломния производствен стаж. 

Практическата подготовка на студентите се планира и организира като се 

създават условия за ранно включване в реална работна среда.  Извършва се в 

учебните работилници и лаборатории на Факултета, и в производствени фирми 

по предварително сключени договори за съвместна дейност.  

Ръководството на Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол при Тракийски 

университет провежда последователна политика за разширяване 

взаимоотношенията с водещи организации и фирми при подготовка на 

студентите. Тясното взаимодействие с бизнеса е гаранция за подготовка на 

висококвалифицирани специалисти и за бъдещата им успешна професионална 

реализация. ФТТ има сключени споразумения за съвместна дейност с фирми за: 

участие в научноизследователски проекти, участие в научни форуми, 

организиране на временни практически презентации на специализирана техника 

в страната и чужбина, предоставяне на нагледни материали, необходими за 

обучението, лекции пред студентите от представители на фирмите за новостите 

в специализираната техника, обучение на работници и специалисти от фирмите-

потребители, участие в разработване на учебната документация, осигуряване 

на базата на фирмите за провеждане на част от практическото обучение на 

студентите по специалности, провеждане на производствен и пред дипломен 

стаж на студентите от ФТТ в базите на фирмите-потребители, предлагане на 

работни места на завършилите студенти, посещение на изложения за техника и 

технологии по направления и др. Част от тези дейности през изтеклата година и 

половина бяха възпрепятствани от пандемичната обстановка в страната, но 

въпреки затрудненията, през отчетния период по катедри се осъществиха срещи 

с фирми и се сключиха споразумения за подкрепа и сътрудничество. 

Реализираха се посещения на студенти във фирми с дейности в областта на 

съответното ПН.  

През м. юли 2021 година във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол се 

подписа споразумение с фирма Рапид КБ за сътрудничество при обучение на 

студенти и докторанти от професионално направление „Машинно инженерство“. 

Споразумения за сътрудничество при разкриването на професионалното 

направление „Комуникационна и компютърна техника“ и обучението на студенти 
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от специалност „Компютърни системи и комуникации“ се сключиха с Екопласт 

Файбър АД, Диагалпринт ООД, Палфингер Продукционстехник България ЕООД, 

Баланс-37 ЕООД. В средата на юли 2021 г. се проведе среща на дипломиращите 

се студенти от специалност „Електротехника“ с представители на ACS group, на 

която те бяха информирани за възможностите за реализация и включване в 

стажантски програми. През август 2021 г. се проведоха срещи на ръководството 

на ФТТ и преподаватели с представители на „ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ“ АД с цел 

сключване на споразумение между фирмата и ТрУ, ФТТ за сътрудничество и 

подкрепа, за подпомагане на практическото обучение на студентите от ПН 

„Енергетика“, на учебната и научноизследователска дейност във Факултета.  

Изключително важна е подготовката на студентите ни в реална работна 

среда. В изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.013-0001 

„Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, 

през периода 01.2020 г. – 08.2021г. практическо обучение във фирми проведоха 

51 студенти от ФТТ, 14 се обучават в момента и 5 започнаха практиката си 

през септември. От тях 46 са от ПН „Електротехника, електроника и 

автоматика“, 18 от ПН „Хранителни технологии“, 4 от ПН „Машинно инженерство“ 

и 2 от ПН „Енергетика“. Академични наставници са 6 преподаватели от 

съответните ПН. Обучението се извършва в 9 фирми. Можем да обобщим, че 

броят на студентите участници в този проект е недостатъчен и е необходимо да 

активизираме дейността си в тази посока.  

През юли 2020 г.  студенти от специалностите ДТММИ, АКС и ЕТ посетиха 

и се запознаха с производството на фирма Екопласт Файбър АД. Студенти от 

специалност АТЗТ се запознаха с дейността в областта на търговската и 

сервизна  дейност на земеделска техника, на фирма Симпа Агри ЕООД. Фирма 

Стефасктак-1 ЕООД работи в областта на производството на спортни изделия и 

беше посетена през същия период от студентите от специалност ДТММИ.  

Студенти и преподаватели от факултета участват в обучения, проведени 

от водещи фирми:  Уебинар на тема  Виртуални лаборатории за индустриална 

автоматизация, с организатор „SMC Industrial Automation Bulgaria“, проведен 

през декември 2020 г.. Преподавателите от ФТТ се запознаха с SMC SIF-

400 – Обучаваща система за Индустрия 4.0. Водещи специалисти от обучителен 

център на фирмата, разположен в Испания, представиха 12-те работни станции 

и възможностите за използване за нуждите на обучението. 

През февруари 2020 г. се проведе публична лекция на тема „Solid and 

Surface Modeling with Catia“ с гост-лектори г-н Талиб Даил - технически директор 

и г-н Ростислав Димитров - CATIA Creative Solutions - инструктор във фирма 

Хайкад Инфотех ООД. На лекцията присъстваха преподаватели и студенти от 

ПН „Енергетика“. Представянето беше съпроводено с практическа 

демонстрация на възможностите на софтуера на фирма Dassault Systemes,  

водеща на световния пазар на CAD продукти. Студентите се включиха активно 

при демонстрациите на продукта и проведената дискусия. 

Броят на проведените срещи с експерти от практиката и посещенията във 
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фирми през отчетният период, е недостатъчен по обясними причини. Надяваме 

с промяната на обстановката, с приспособяването и натрупания опит в 

условията на пандемия да увеличим броя на посещенията във фирми и лекции 

(онлайн или присъствени) на експерти от практиката. Това ще даде възможност 

на студентите и преподавателите от ФТТ да се запознаят с нови, иновативни 

решения в областта на техниката и технологии, което е изключително важно за 

подготовката на бъдещите инженери. 

 

3.3. ОБОРУДВАНЕ НА ЛЕКЦИОННИ ЗАЛИ И ЛАБОРАТОРИИ  

През отчетния период продължи работата по обогатяване на материално-

техническата база и подобряване на условията на обучение и НИД във ФТТ. За 

нуждите на катедра “Хранителни технологии“, по инфраструктурен проект на ТрУ 

3-ОУП/2020г. „Обособяване и дооборудване на лаборатория във Факултет 

„Техника и технологии“, се извърши ремонт и дооборудване на „Лаборатория по 

микробиология” в зала 123. Извършено е поставяне на подова настилка с плочки 

гранитогрес, боядисване на стени и тавани с латекс и оборудване с лабораторни 

мебели. В зала 131 започна обособяването на Лабораторен комплекс, включващ 

„Лаборатория по анализ и контрол на храните” и „Технологична лаборатория“. 

Изградени са изцяло нови електро- и ВиК инсталации. Шпакловани и боядисани 

са стените и тавана. 

По проект № 2-ОУП/2020 “Изграждане на инфраструктура за обработка и 

анализ на данни от безконтактни сензори с приложение на машинно обучение” 

се изграждат две лаборатории: зала 215 „Лаборатория по програмируеми 

контролери и автоматизация” и в зала 118 – „Лаборатория по електротехника и 

електроника”. До момента в залите е извършено циклене и лакиране на паркет 

и боядисване на стени и тавани. Доставени са и вече се използват предвидените 

по проекта 14 бр. компютърни конфигурации и предстои включването на един 

сървър. 

През отчетния период за нуждите на обучението и 

научноизследователската дейност, по научни проекти към катедрите са 

закупени както следва: 

- ПН „Машинно инженерство“ – лазерен принтер Brother HL-L2312; скенер 

Epson; настолен компютър Dell Vostro; монитор; дъска за гладене с ел. контакт; 

шевна машина Singer; парогенератор SPR/MN 2035; професионални кроячни и 

шивашки ножици – 2 бр.; плетачна машина SK-840 и софтуер; 3D писалка. 

- ПН „Електротехника, електроника и автоматика“ – един мултимедиен 

проектор за монтаж в зала 214 и три лаптопа; 14 броя настолни компютри с 14 

монитора.  

- ПН „Хранителни технологии“ – 1 настолен компютър, 1 лаптоп и 

месомелачка Bosh.  

- ПН „Енергетика“ – 3D принтер, 3D скенер; закупен и монтиран проектор 

с екран в зала 415; Комплект Смарт сонди – комплект за вентилационни системи: 

крилчат анемометър – testo 410i; термоанемометър - testo 405i; 

термохигрометър - testo 605i; инфрачервен термометър - testo 805i. 
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Доставката и закупуването на необходимата техника по ЗОП, също беше 

затруднено и забавено поради пандемичната обстановка. Надяваме на по-добри 

резултати по този показател през следващия период. Ръководството на 

Факултета оценява значението и работи в посока обогатяване на материално-

техническата база, използвана за обучението на студентите и 

изследователската дейност на докторантите и преподавателите от ФТТ. 

 

3.4. СПЕЦИАЛНОСТИ И БРОЙ ОБУЧАВАНИ СТУДЕНТИ ВЪВ ФТТ  

Към момента във ФТТ - Ямбол се обучават студенти в 4 програмно 

акредитирани професионални направления, в 7 бакалавърски и 12 магистърски 

програми в редовна и задочна форма на обучение.  

През отчетния период ФТТ получи положителна оценка на проекта за 

разкриване на  ново ПН 5.13. Комуникационна и компютърна техника със 

специалност „Компютърни системи и комуникации“ за ОКС „Бакалавър“ и „ОКС 

„Магистър“ 

Разкрита беше нова специалност „Отопление, вентилация и 

климатизация” за ОКС „Магистър“, ПН 5.4.  Енергетика и беше акредитирана 

нова докторска програма „Технология на храните“ в ПН 5.12. Хранителни 

технологии. 

Общият брой студенти след края на лятната сесия на учебната 

2020/2021г. е показан в таблица 5. 

 

Таблица 5. Брой обучавани студенти по специалности и професионални 
направления 

Професионално 

направление  

Специалност и образователно- 

квалификационна степен  

 

Учебна 2020 – 2021 

год.  

редовно 

обучение  

задочно 

задочно  

5.1  

Машинно 

инженерство – 

234 

Автотранспортна и земеделска техника  70 107  

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 

индустрия  

17 18  

Магистърски програми  22 0  

5.2  

Електротехника, 

електроника и 

автоматика - 

214 

Автоматика и компютърни системи  70  56  

Електротехника  19 34 

Магистърски програми  35 0  

5.4   

Енергетика – 98 

Топло- и газоснабдяване  33 32 

Индустриално инженерство  0  22  

Магистърски програми  11  0  

5.12  

Хранителни 

технологии – 94 

Технология на храните  52  28  

Безопасност и качество на храните – ОКС 

„магистър“ 

14 0 

Общо: 343 297 
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Вътрешна мобилност на студентите 

При действащата система за натрупване и трансфер на кредити са 

осигурени условия за вътрешна мобилност на студентите. На всички студенти, 

завършили успешно първи курс, се дава възможност за вътрешна мобилност на 

обучението чрез:   

- преминаване от една форма на обучение в друга;   

- преместване от една специалност в друга;   

- паралелно обучение по втора специалност;   

- обучение по индивидуален учебен план и дипломиране в съкратен 

срок;   

- преместване от един университет в друг.   

През отчетния период 4 студента са променили формата си на обучение, 

3 се обучават по индивидуален учебен план за съкратен срок и 9 студенти са се 

преместили от друг университет във ФТТ.  

 

Постижения на студентите 

За отличен успех през учебната 2020/2021 г. бяха наградени с почетен 

знак четирима студенти и 52-ма с грамота. Беше въведена почетна книга, в която 

се записват имената на отличните студенти. На 19.05.2021 г. Ректорът на 

Тракийски университет връчи награди на 23 студенти и докторанти от ФТТ за 

висок успех и постижения в научноизследователската и международна дейност, 

и за постижения в спорта. 

 

Дипломирани студенти 

Общият брой на дипломираните студенти от Випуск 2020 е 220, от които 

126 бакалаври и 94 магистри (таблици 6 и 7). Поради влошената 

епидемиологична обстановка през декември предвидената официална 

церемония не се състоя. Завършилите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ във ФТТ 

получиха дипломите си в обособения кът на абсолвентите в зала 225, при 

спазване на всички противоепидемични мерки.  

 
Таблица 6. Брой дипломирани студенти ОКС “бакалавър“ през 2020 г. 

№  СПЕЦИАЛНОСТИ  Редовно 

обучение  

Задочно 

обучение  

1.   Автотранспортна и земеделска техника 13 27 

2.  Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 

индустрия 

6 4 

3.  Автоматика и компютърни системи 13 13 

4.  Електротехника 2 13 

5.  Технология на храните 16 5 

6.  Топло и газоснабдяване  5 9 

 Общо: 55 71 

 

 

http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Amajor-atzt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=83&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Amajor-atzt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=83&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Amajor-atzt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=83&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Amajor-atzt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=83&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Amajor-atzt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=83&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=225%3Aet&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=208&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=225%3Aet&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=208&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=61%3Amajor-th&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=86&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=61%3Amajor-th&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=86&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=61%3Amajor-th&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=86&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=61%3Amajor-th&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=86&lang=bg
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Таблица 7. Брой дипломирани студенти ОКС “магистър“ през 2020 г. 

№  СПЕЦИАЛНОСТИ  Редовно 

обучение  

1.   Автотранспортна и земеделска техника 9 

2.  Организация и управление на транспорта 23 

3.  Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”  1 

4.  Електротехника, електроника и автоматика - „Автоматика и 

компютърни системи”, „Електротехника”, „Информационни и 

комуникационни технологии в бизнеса и публичната 

администрация”, „Информационни и комуникационни технологии в 

образованието", „Мултимедийни и компютърни системи и услуги”  

27 

5.  Безопасност и качество на храните  20 

6.  Топло- и газоснабдяване  14 

 Общо: 94 

 

Успешно издържалите държавен изпит за ОКС „бакалавър” през 2021 са 

123. В таблица 8 е представен броят на студентите по професионални 

направления и специалности.   

  
Таблица 8. Брой успешно положили държавен изпит за ОКС „бакалавър” през 2021г. 

№  СПЕЦИАЛНОСТИ  Редовно 

обучение  

Задочно 

обучение  

1.   Автотранспортна и земеделска техника 20 24 

2.  Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 

индустрия 

4 4 

3.  Автоматика и компютърни системи 4 17 

4.  Електротехника 6 10 

5.  Технология на храните 11 7 

6.  Топло и газоснабдяване  7 9 

 Общо: 52 71 

 

Провеждане на анкети с абсолвенти от ККА на ФТТ 

ККА организира всяка година провеждане на анкети с абсолвенти на ФТТ.  

Анкетите се провеждат по време на държавните изпити.  

През 2020 г. са анкетирани 66 абсолвенти.  

Резултатите показват, че над 80 % от тях са удовлетворени от 

атмосферата във ФТТ и обучението в неговата цялост.  

Напълно удовлетворени са 62,9 % от студентите. Отлична оценка на 

обучението във ФТТ дават половината от тях (52,5 %), а много добра – 38,7 %.  

Обучението по общообразователните дисциплини се оценява от 

студентите като много добро – 78,8 % от тях.  

Подобна е оценката на студентите за нивото на придобитите компютърни 

знания и умения – тя е много добра за 48,6 % от тях.  

Обучението по техническите и специални дисциплини се оценява от 

49,3 % от студентите като отлично.  

http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=598%3Amajor-atzt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=83&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=598%3Amajor-atzt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=83&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=599%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=599%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=599%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=599%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=599%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=599%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3Aiktpba&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3Aiktpba&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3Aiktpba&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3Aiktpba&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3Aiktpba&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3Aiktpba&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3Aiktpba&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3Aiktpba&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3Aiktpba&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3Aiktpba&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=601%3Amajor-th&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=86&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=601%3Amajor-th&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=86&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=601%3Amajor-th&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=86&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=601%3Amajor-th&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=86&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=601%3Amajor-tgs&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=87&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=601%3Amajor-tgs&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=87&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=601%3Amajor-tgs&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=87&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=601%3Amajor-tgs&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=87&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Amajor-atzt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=83&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Amajor-atzt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=83&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Amajor-atzt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=83&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Amajor-atzt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=83&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Amajor-atzt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=83&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amajor-ttt&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=84&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=61%3Amajor-th&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=86&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=61%3Amajor-th&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=86&lang=bg
http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=61%3Amajor-th&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=86&lang=bg
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Около 70 % от студентите са удовлетворени от производствените 

стажове, а около 7 % от тях не са удовлетворени.  

Студентите са придобили професионални умения, способност за 

самостоятелно мислене, умения за работа в екип и нагласа за продължаващо 

обучение. 67,1 % от студентите заявяват, че интересът им към специалността се 

е повишил. Половината от анкетираните студенти (51 %) желаят да продължат 

обучението си по същата специалност.  

Студентите препоръчват провеждане на повече стажове, допълнителна 

практика, възможности за придобиване на квалификация „Учител“, 3D 

проектиране, програми за диагностика, графичен дизайн и езикова подготовка.   

През 2021 г. са анкетирани 135 абсолвенти на факултета. 

Оценките на випускниците за равнището на обучение във ФТТ се 

отличават с висока степен на удовлетвореност. Като „отлично“ оценяват 

равнището на обучение повече от две трети от тях (76,4 %), като „много добро“ 

- 13,6 % от тях, а като „добро“ - 10 % от тях. 

Удовлетворението си от дисциплините в учебния план определят като 

„напълно“ повече от половината студентите (52,3 %), „по-скоро са 

удовлетворени“ - 26,7 % от тях, „по-скоро не са удовлетворени“ една пета от тях 

(21 %). 

По въпроса за избора на специалност и през двете години се забелязва 

тенденция на увеличаване на процента на абсолвенти, посочили като аргумент 

„професия с възможност за развитие” - от 45% през 2020 г. - до 67% от 

випускниците през 2021 г. Престижността на професията е на второ място, като 

процентът варира през последните две години между 25% и 33%.  

Оценявайки равнището на обучение във ФТТ, повече от половината от 

випускниците (53%) го определят като „отлично“, а 36% от тях - като „много 

добро“.  

Оценките слабо варират през двете години с тенденция на увеличаване 

на положителното оценяване на обучението във ФТТ. 

Аналогична е тенденцията за повишаване на удовлетвореността от 

дисциплините, включени в учебните планове. „Напълно са удовлетворени“ от 

плановете половината  от анкетираните (52%). Оценка “по-скоро да” дават 45% 

от тях. „Неудовлетворени“ са по-малко от 3%. 

Обучението по специалността дава необходимата за професионална 

реализация подготовка, според абсолвентите на ФТТ, по скалата:  

- Напълно - 42% от тях; 

- До голяма степен - 48% от тях;  

- Не са удовлетворени от подготовката си за реализация 2% от тях. 

Придобили са способности за самостоятелно мислене и умения за работа 

в екип“ една трета от тях (34%).  

Приблизително същият процент випускници са развили по време на 

обучението си и „нагласа за продължаващо обучение”, както и „способности за 

вземане на управленски решения”. Това са придобити качества и способности, 

които са отбелязани от випускниците и са най-съществени, според тях. 

Основните препоръки от абсолвентите са свързани с подобряване на 

битовите условия в общежитието (искане за ремонт на помещенията, баните, 
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тоалетните, както и подновяване на мебелировката). Анкетираните випускници 

настояват в учебните зали да има използваеми източници за захранване на 

мобилните им устройства. 

 

3.5. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА (ЛЕКЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ) С 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

  За всички специалности е осигурен необходимият брой хабилитирани 

преподаватели на ОТД, които водят аудиторните и практическите занятия. 

Всички водещи преподаватели имат научна степен по съответната научна 

специалност или компетенции в тази област.  

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 е в 

границите на 80-95 %.  

Във ФТТ на ОТД работят 42 преподаватели, от които 21 хабилитирани, 13 

нехабилитирани с ОНС „Доктор”, 6 нехабилитирани без ОНС „Доктор” и 2 

преподаватели. За извеждане на лекции и упражнения през 2020 г. са 

привлечени на хонорар 24 преподаватели, от които 15 хабилитирани. 

През отчетния период успешно приключиха 1 конкурс за академична 

длъжност „професор“, 2 конкурса за академична длъжност „доцент“  във ФТТ и 

един конкурс за „доцент“, проведен в ПФ на ТрУ, 5 - за академична длъжност 

„главен асистент“ и 3 завършили с избор конкурси за АД „асистент”.  

Един от основните приоритети на Деканското ръководство е 

хабилитирането на преподавателите на ОТД във ФТТ и намаляване на броя на 

хоноруваните преподаватели. Създадени са благоприятни условия за научното 

израстване и професионалното развитие на академичния състав и привличане 

на нови преподавателски кадри. Като положителна тенденция можем да 

отбележим участието на възпитаници на ФТТ в конкурсите за АД „асистент“ и 

назначаването им при нас, след успешното им представяне и избор. В 

последствие се пристъпва към процедури, същите да бъдат зачислени и да 

придобият ОНС „Доктор“ в определения от ЗРАС на Р България срок. 

 

3.6. БИБЛИОТЕКА  

Структурата на библиотечния фонд е изцяло съобразена с конкретните 

дисциплини, включени в учебните планове на изучаваните специалности. 

Приоритетни области са: автотранспортна и земеделска техника, текстил и 

облекло, електротехника, електроника и автоматика, компютърни системи, 

топло- и газоснабдяване, хранителни технологии. Предвид допълнителната 

педагогическа квалификация “Учител”, която Факултетът дава на своите 

възпитаници и като следствие на дългогодишната му история на приемник на 

Учителски институт, в библиотеката е формирана богата сбирка от 

педагогическа литература.  

Във фонда на библиотеката на Факултет „Техника и технологии – Ямбол 

постъпиха дарения  от проф. дтн Г. Тасев и ас. Крум Виденов, които са в процес 

на обработка. 
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По предложение на преподавателите се закупува литература по 

направления, свързани с учебния процес. Библиотеката на Факултет “Техника и 

технологии” разполага с читалня 88 m2, заемна 70 m2, картотека 34 m2. Налични 

са 34026 библиотечни единици, от които 32 са на електронен носител. 24 773 са 

книги, 6294 – периодика, 2999 – други /справочници, речници, автореферати, 

дисертации, дипломни работи/.   

Обособена е читалня, в която на свободен достъп се предоставят 

справочни и учебни издания – речници, наръчници, справочници и 

енциклопедии. Читалнята разполага с 26 читателски места – 2 автоматизирани 

читателски места с достъп до Електронния каталог на библиотеката и Internet. 

Спазват се строги епидемиологични мерки и в момента капацитетът на 

читателските места е намален с 50%. 

Ежегодно, по предложение на катедрите във ФТТ се извършва абонамент 

за периодични издания, както и закупуване на учебна и специализирана 

литература. За отчетния период, броят на  изданията, за които сме абонирани, 

са 2 на хартиен носител и 5 на електронен носител.  

 

 

IV. СТУДЕНСКИ СЪВЕТ И РАБОТА СЪС СТУДЕНТИТЕ  

Социално-битовите въпроси на студентите се уреждат с Наредба за 

условията и реда за ползване на общежитията и столовите. Студентите от ФТТ – 

Ямбол ползват базата на едно общежитие, което разполага с 450 легла и 

задоволява потребностите на всички студенти, подали заявления за 

настаняване. То се стопанисва от ЕАД „Студентски столове и общежития“ на 

територията на гр. Ямбол.   

Студентите са избрани и участват в следните органи за управление:  

• 8 представители в Общото събрание на ТрУ;  

• 1 представител в Академичния съвет на  ТрУ;  

• 7 представители в Общото събрание на ФТТ;  

• 2 представители във Факултетния съвет на ФТТ;  

• 1 представител в Комисията по учебната дейност; 

• 1 представител в Комисията по студентските въпроси; 

• 1 представител в Комисията по качество и акредитация; 

• 1 представител в Комисията по информационна и медийна дейност.  

 

Студентите в редовна форма на обучение във ФТТ получават стипендии 

съгласно Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за 

предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от 

държавните висши училища и научни организации. През зимния семестър на 

учебната 2019-2020 г. 80 студенти от ФТТ – Ямбол получиха стипендии по чл.1, 

ал.1, т.1 в размер на 70 лв., по чл. 2 ал.1, т.2 стипендия в размер на 70лв. 

получиха 102 студенти. За същия период бяха отпуснати и 53 социални 

стипендии в размер на 80 лв. по чл.3, ал.3, т.1, които са без класиране и без 

ограничителни условия.  

През летния семестър на 2019-2020 г. 95 студенти от ФТТ – Ямбол 

получиха стипендии по чл.1, ал.1, т.1 в размер на 70 лв., по чл.2, ал.1, т.2 
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стипендия в размер на 70 лв. получиха 96 студенти.  

През зимния семестър на учебната 2020-2021 г. 62 студенти получиха 

стипендии по чл.1, ал.1, т.1, като 5 от тях получиха стипендии в размер на 80 

лв., а останалите 57 – стипендии в размер на 70 лв. По чл.2, ал.1, т.2 

стипендия получиха 68 студенти, като 5 от тях получиха стипендии в размер на 

80 лв., а останалите 63 получиха стипендии в размер на 70 лв. За същия 

период бяха отпуснати и 34 социални стипендии в размер на 80 лв. по чл.3, 

ал.3, т.1, които са без класиране и без ограничителни условия. По чл.8а 

(стипендии за значими постижения) беше отпусната една стипендия в 

размер на 70 лв. 

През летния семестър на 2020-2021 година по чл.2, ал.1, т.1 стипендия 

получиха 45 студенти. При 35 от тях размерът на стипендията беше 150 лв., 

а при останалите 10 студенти - в размер на 120 лв. По чл.2, ал.1, т.2 са 

раздадени стипендии на 45 студенти, при 37 от тях стипендията е в размер 

на 150 лв., а при останалите 8 - в размер на 120 лв. По чл.3, ал.3, т.1 бяха 

отпуснати 39 стипендии в размер на 100 лв. По чл. 8а (стипендии за значими 

постижения) беше отпусната една стипендия в размер на 85 лв. 

 През отчетния период в Тракийски университет продължи изпълнението 

на дейности по Проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1“, 

осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020 г. Според условията на проекта, „стипендии за успех“ се 

присъждат само на студенти от приоритетните професионални направления, 

които се обучават в редовна форма на обучение.  

Студентският съвет активно сътрудничи и участва при обсъждане на 

административните дейности на ФТТ, научноизследователската дейност по 

катедри, организиране на научни форуми, празника на факултета, промоцията 

на випуска, спортни събития, общоградското шествие за 24 май и други 

мероприятия на ТрУ. Студентите са информирани своевременно за различни 

национални конкурси, предстоящи форуми, възможности за реализация и др.   

По случай 8 декември през 2020 г. Студентски съвет при ФТТ организира 

фотоконкурс „Моята красива България“. След оценката от предварително 

определената Комисия и членовете на Фейсбук групата, и страницата на 

факултета, бяха връчени официално грамоти и награди на победителите от 

Председателя на Студентски съвет при Тракийски университет Стоян Кабов, от 

Председателя на Студентски съвет при ФТТ Надежда Колева и от Декана на 

факултета.  

Продължава дейността и на Алумни клуба при ФТТ. Ежегодно всички 

дипломирани студенти се регистрират в Алумни клуба, което създава условия 

за контакти със завършилите студенти и проследяване на тяхната бъдеща 

реализация по завършената във ФТТ специалност.  

Студентите от Студентски съвет при ФТТ се включиха и в създадения 

Младежки съвет към община Ямбол. 
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V . АКРЕДИТАЦИЯ И РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА 

5.1. АКРЕДИТАЦИЯ 

Факултет „Техника и технологии” извършва обучение в редовна и задочна 

форма по четири акредитирани професионални направления в образователно-

квалификационните степени „Бакалавър” и „Магистър” и обучение в редовна и 

самостоятелна форма за ОНС „доктор“.   

С Протокол № 8/26.03.2021 г. НАОА даде положителна оценка за 

откриване на професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна 

техника и определи капацитет за ОКС „Бакалавър” 160 студенти и за ОКС 

„Магистър” 80 студенти в редовна и задочна форма на обучение. Срокът след 

откриването на професионалното направление е до следващата акредитация на 

ПН 5.3. 

С Протокол № 24/19.11.2020 г. НАОА  утвърди доклада на ПК за САНК на 

професионално направление 5.4. Енергетика. 

През 2020 г. в НАОА бяха подадени доклади-самооценка за програмна 

акредитация на следните докторски програми: 

- Технология на храните - Вх. № 220/16.04.2020 г.; 

- Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, 

етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати - Вх. № 

221/16.04.2020 г.; 

- Технология на шевното производство - Вх. № 892/08.12.2020 г.; 

- Двигатели с вътрешно горене - Вх. № 893/08.12.2020 г.; 

- Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки 

изделия, облекла и обувки - Вх. № 894/08.12.2020 г.; 

- Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 

/по отрасли/ - Вх. № 895/08.12.2020 г.; 

- Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано 

проектиране /по отрасли/ - Вх. № 896/08.12.2020 г.; 

- Механизация и електрификация на растениевъдството - Вх. № 

897/08.12.2020 г. 

С Протокол № 11/14.05.2021 г. Постоянната комисия по технически науки 

на НАОА даде програмна акредитация на докторска програма „Технология на 

животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните препарати” с оценка 9,16 и на докторска програма 

„Технология на храните” с оценка 8,82. Срокът на валидност е до следващата 

акредитация на професионално направление 5.12. 

През 2021 г. в НАОА беше подаден доклад-самооценка за програмна 
акредитация на докторска програма „Отопление, вентилация и климатизация” от 
ПН 5.4. - Вх. № 616/08.07.2021 г. 

В НАОА е подаден и доклад за САНК на ПН 5.1. Машинно инженерство - 
Вх. № 646/19.07.2021 г. 

През отчетния период Комисията по качество и акредитация в 

сътрудничество с Деканското ръководство работи активно по контролиране на 

качеството на учебния процес. Извършваните проверки на работата на Учебен 
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отдел, посещенията на занятия, получените оценки при анкетирането на 

студентите за качеството на учебния процес и оценките на преподавателите при 

атестация показват, че във Факултет „Техника и технологии” се подържа високо 

качеството на обучение и на образователния продукт.   

 

5.2. ФТТ В РЕЙТИНГОВАТА КЛАСАЦИЯ НА ВУ 

В таблица 9 са представени резултатите от класирането на 

акредитираните ПН във ФТТ в Рейтинговата система на ВУ. 

 

Таблица 9. Класация на ПН в Рейтинговата система на ВУ  
през 2019 и 2020 г. 

Професионално 

направление 

Оценка 2019 г. / 

място в 

класацията на 

ВУ 

Оценка 2020 г. / 

място в 

класацията на 

ВУ 

Общ брой на 

ВУ в 

класацията 

Машинно 

инженерство 
48 / 8 46 / 8 

11 – 2019 

10 - 2020 

Електротехника, 

електроника и 

автоматика 

50 / 8 50 /8 10 

Енергетика 
47 / 4 

50 / 3 

(две втори) 
4 

Хранителни 

технологии 
40 /3 44 / 2 4 

 

Всички професионални направления запазват позициите си спрямо 

предходната година, но може да подчертаем подобряването на класирането на 

ПН 5.12. Хранителни технологии.  

Необходимо е да се направи задълбочен анализ на състоянието по всеки 

индикатор и да се работи в посока подобряване стойностите по индикатори и 

общата оценка на ПН. 

Многократно сме поставяли въпроса за неточностите при определяне на 

стойностите за всеки от индикаторите в Рейтинговата система на ВУ (РСВУ), за 

несъвършенствата на използваната методика за рейтингово проучване и др. 

Един от основните проблеми, за отстраняването на който активно работи 

Деканското и Ректорското ръководство от началото на мандата, е липсата на 

гр. Ямбол в списъка на градовете в полето и в картата на ВУ в РСВУ.  

 

 

VI . НАУЧНА И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ  

Главната стратегия на научноизследователската дейност се основава на 

развиване по научни направления, създадени съобразно тяхната специфика за 

решаване на научни, научно-приложни и приложни проблеми, в съответствие с 

научните интереси на преподавателите, с разполагаемата изследователска 

база, с конюнктурата на пазара у нас, с международните тенденции и други.  

Приоритетните научни направления, в които работи ФТТ са:  

• Машинно инженерство 
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• Техника и технологии в транспорта и земеделието 

• Моден и текстилен дизайн и технологии 

• Безконтактни методи за оценка на качествени показатели  

• Дигитални технологии и методи за обработка на информация и 

управление 

• Енергийна ефективност 

• Топло- и газоснабдяване 

• Здравословни и безопасни условия на труд - оценяване на риска 

• Съвременни технологии за функционални, безопасни и екологично 

чисти  храни 

• Модели и методология при обучението 

Резултатите от научноизследователската дейност рефлектират върху 

учебния процес, като това се изразява в повишаване на квалификацията на 

преподавателите от специалността, усвояване и прилагане на нови методи, 

технологии и технически решения в областта на направленията и 

специалностите, стремеж за техническо обновяване на лабораторната база, 

издаване на учебници и учебни пособия, участие на студенти и преподаватели 

в съвместни научни разработки.  

Характерна особеност на научноизследователската дейност на 

академичния състав е насочеността към проблемите на съответните 

направления и специалности, като една от основните цели на същата е и 

връзката с учебната и преподавателска дейност. 

Научната дейност на преподавателите се разглежда като неделима част 

от цялостната дейност 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 и 

подобряване на материалната база.  

 

6.1. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ  

Проектната дейност във ФТТ е ориентирана в направление стимулиране 

участието в национални и международни проекти и програми, като Фонд „Научни 

изследвания“, Европейските проекти по програма „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“, 

ОП „Образование за интелигентен растеж" и др., както и разработване на научни 

проекти, финансирани от МОН, съгласно Наредбата за условията и реда за 

оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от 

държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши 

училища научна или художественотворческа дейност.   

 

6.1.1. Проекти, финансирани по Наредбата за условията и реда за оценката, 

планирането, разпределението и разходването на средствата от 

държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши 

училища научна или художественотворческа дейност    

 Организацията и управлението на научноизследователската 

(художествено творческа дейност) по Наредбата се предхожда от ежегодна 

заповед на Ректора, с която се обявява конкурс за разработване на проекти по 

направления в областта на научноизследователската дейност.   
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Комисията за оценка на научните проекти на ФТТ е назначена със 

Заповед на Ректора на ТрУ.  Проведени са 11 заседания, като са разгледани 

организацията, провеждането и отчитането на конкурс 2020 и 2021 г., в т.ч. 

класиране на проектите, приемане на междинни и окончателни отчети, 

актуализиране на състава на научните колективи, актуализация на план-сметки 

и продължителност на проектите. 

През отчетния период януари 2020 – септември 2021 година са 

финансирани 7 научно-изследователски проекта, 3 инфраструктурни 

проекта, 2 проекта за съфинансиране на научни форуми. 

 

Таблица 10. Научни проекти, класирани за 2020 и 2021 година 

  

  

2020 г. 2021 г. Обща 

стойност 

Научноизследователски проекти 4 3 37 000 лв. 

Инфраструктурни проекти  3  72 000 лв. 

Проекти за съфинансиране на 

научни форуми 

1 1 8 125 лв. 

Всичко за ФТТ : 8 4 117 125 лв. 

 

Научноизследователските проекти за 2020 и 2021 г., и проектът за 

съфинансиране на научен форум от 2020 г., са финансирани от бюджетната 

субсидия на Факултета за 2020 г. на стойност 22 000 лв. и от бюджетната 

субсидия за 2021 г. на стойност 22 000 лв. Инфраструктурните проекти на обща 

стойност 72 000 лв. и проектът за съфинансиране на научен форум от 2021 г. са 

финансирани от бюджетната субсидия за Университета. Част от бюджетната 

субсидия на ФТТ за 2021 г. е използвана за дофинансиране на текущи научни 

проекти. 

Към края на отчетния период във ФТТ се работи по 15 проекта, 

финансирани от националния бюджет. През отчетния период са приключили 10 

проeкта.  

  

Участници в научноизследователските проекти, разработвани във ФТТ за 
отчетния период  

Професори 1 

Доценти 19 

Главни асистенти 15 

Асистенти 3 

Докторанти 12 

Студенти  23 

Докторанти извън ФТТ  3 

Преподаватели извън ФТТ 9 

 

При разпределението на средствата по научни проекти се спазва 

политика за равнопоставеност на всички професионални направления. 

Стимулира се включването в работните колективи на млади учени, студенти и 

докторанти. 

 



 
33 

 

6.1.2. Участие в други проекти и програми  

Международен проект 2020-1-DE01-KA203-005657 Fashion DIET по програма 

Еразъм+ 

Тракийски университет – Стара Загора чрез Факултет „Техника и 

технологии“ – Ямбол е партньор по проект Fashion DIET „Програма по устойчива 

мода в университетите с обучение по текстил в Европа – разработване, 

прилагане и оценяване на обучителен модул за преподаватели“. 

Проектът е финансиран по програма Еразъм+, КД203 „Стратегически 

партньорства във висшето образование“ под № 2020-1-DE01-KA203-005657 с 

период на изпълнение:  01.09.2020 - 31.08.2023. 

Университети-партньори по проекта: 

 Педагогически университет – Фрайбург, Германия – координатор 

 Университет на Ройтлинген, Германия 

 Технически университет „Георге Асаки“ – Яш, Румъния 

 Тракийски университет – Стара Загора, България 
Бюджетът за Тракийски университет е 57 000 евро. 

Участници от ФТТ – Ямбол: 4 преподаватели от специалност ДТММИ и 2 

преподаватели от ПН ЕЕА. 

 

Проект BG05M2OP001-2.016-0009-C01 по Национална програма 

„Модернизация на висшето образование“ 

През 2021 г. стартира изпълнението на проект по договор BG05M2OP001-

2.016-0009-C01 „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова 

трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от 

висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, 

Русенски университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)“.  

Участници от ФТТ – Ямбол: 1 преподавател от катедра „Машинно 

инженерство“, 2 преподаватели от катедра „Електротехника, електроника и 

автоматика“ и 5 преподаватели от катедра „Енергетика“. 

 

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“  

Тракийски университет оглавява консорциума по националната програма, 

членове на който са: Аграрен Университет – Пловдив; Технически Университет – 

София; Русенски Университет “Ангел Кънчев”; Институт по Информационни и 

Комуникационни Технологии – БАН; Институт по Механика – БАН; Институт по 

Биология и Имунология на Размножаването "Акад. Кирил Братанов" (ИБИР–

БАН); Селскостопанска Академия – ССА. Продължителност: три години с общ 

бюджет 4 500 000 лв. 

Участници от ФТТ – Ямбол: 7 преподаватели от катедри „Електротехника, 

електроника и автоматика“ и „Енергетика“.  

 

Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“ 

Тракийски университет е член на консорциума по националната програма 

„Интелигентно растениевъдство“. Продължителност: три години с общ бюджет 

4 500 000 лв. 

Участници от ФТТ – Ямбол: 5 преподаватели, 1 докторант и 1 студент от 

катедра „Електротехника, електроника и автоматика“.  
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Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ 

През 2020 и 2021 г. общо 5 преподаватели и докторанти от ФТТ бяха 

класирани и получиха финансиране на научноизследователската си дейност по 

националната програма „Млади учени и постдокторанти“: 

2020 г.: 2 постдокторанти от катедра „Хранителни технологии“. 

Финансиране: 9 600 лв. 

2021 г.: 2 постдокторанти и един млад учен от катедра „Електротехника, 

електроника и автоматика“. Финансиране: 12 000 лв. 

 

Проект към НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКО ФОНД 

През 2020 г. получи финансиране проект по договор 092 ИПК/13.02.2020 г. 

„Подобряване на образователната инфраструктура на факултет „Техника и 

технологии“ – гр. Ямбол към Тракийски университет – гр. Стара Загора чрез 

пакет от енергоспестяващи мерки.” Финансиране: НАЦИОНАЛЕН 

ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД – 00373-219-0018. Стойност на проекта: 894 402,88 

лв. 

 

Националната програма "Осигуряване на съвременна образователна 

среда", модул «Подобряване на условията за експерименталната работа 

по природни науки в профилираната подготовка» 

През юни 2020 Езикова Гимназия "Васил Карагьозов" и Ръководството на 

ТрУ и сключиха споразумение за партньорство и сътрудничество по 

Националната програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”. 

 

Непрекъснато се търсят възможности за кандидатстване с проектни 

предложения по национални и европейски програми, като за целта 

своевременно се свежда информация за отворени конкурси и срокове, и се 

водят разговори с български и чуждестранни партньори. 

 

6.2. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ  

В резултат от научната дейност, преподавателите, докторантите и 

студентите от ФТТ са отразени в научната продукция за отчетния период, 

представен по катедри и общо за Факултета в таблица 11. 

 
Таблица 11. Публикационна активност и цитируемост по катедри 

Катедра Машинно 

инженерство 

Електротехника, 

електроника и 

автоматика 

Енергетика Хранителни 

технологии 

Общо 

за 

ФТТ 

Публикации в 

научни 

издания, 

реферирани в 

Scopus и Web 

of Science 

22 24 13 25 77 

Публикации в 

издания с 

научно 

рецензиране 

48 17 2 6 67 
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Издадени 

монографии 

1 3 1 1 6 

Издадени 

учебници и 

учебни 

пособия 

1 1   2 

Публикации с 

чуждестранни 

учени 

7 8 5 6 23 

Цитирания в 

научни 

издания, 

реферирани в 

Scopus и Web 

of Science 

32 51 1 67 143 

Цитирания в 

издания с 

научно 

рецензиране 

42 41 26 38 127 

Полезни 

модели 

2    2 

Усреднен h-

индекс в 

Scopus 

0,833 0,375 0,286 1,57 0,76 

Усреднен h-

индекс в WoS 

0,417 0,875  1,57 0,5 

 

В резултат от научната дейност за периода януари 2020 – септември 2021 

са публикувани 77 публикации в научни издания, реферирани и индексирани в 

Scopus и Web of Science и 67 публикации в издания с научно рецензиране. 23 от 

научните статии са с чуждестранни съавтори. През отчетния период са издадени 

6 монографии и 2 учебни пособия. Повишената публикационна активност в 

издания в Scopus и Web of Science, съвместната работа с чуждестранни учени,  

са основният фактор за повишената цитируемост – 143 цитирания в издания в 

Scopus и Web of Science, 127 цитирания в издания с научно рецензиране. 

Повишената цитируемост рефлектира в усреднените стойности на h-индекс в 

Scopus и Web of Science, съответно h-индекс в Scopus = 0,76 и h-индекс в Web 

of Science = 0,5. 

 

6.3. УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ  

Членовете на академичния състав на ФТТ са докладвали резултатите от 

научноизследователската си дейност пред научни форуми: 

1. Юбилейна научна конференция с международно участие „25 години 

Тракийски университет“, Стара Загора, 15.05.2020. 

2. Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ 

ICTTE 2020, 04-06.11.2020. 

3. 30-та Юбилейна международна научна конференция „Мениджмънт и 

качество” за Млади учени,12 и 13 юли 2021г. – Национален дом на науката 

и техниката, София. 
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4. 29 Международна научна конференция за докторанти и постдокторанти 

17 и 18 юни 2021 г. – Национален дом на науката и техниката, София. 

5. XXV Национален форум с МУ „Състояние и перспективи за развитието на 

качеството на дисертационните изследвания”- 27 и 28 май 2021, – 

Национален дом на науката и техниката, София. 

6. ХХIХ International Conference „Management And Quality” For Students And 

Young Scientists 11-12 June 2020, Sofia, Bulgaria. 

7. ХХIX International Conference For Students And Young Scientists ’2020, 24 ÷ 

25 September 2020, Technical faculty, SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, 

Bulgaria. 

8. ХХХI Национална научно- практическа конференция „Качеството – за по- 

добър живот’’ 2020г. 

1. International Conference “Contemporary Trends and Innovations in the Textile 

Industry", CT&ITI 2020,Belgrade, Serbia, 20-21.05.2020. 

9. International Conference “Innovative solutions for sustainable development of 

textiles and leather industry”, Oradea, Romania, 20-22.05.2020.  

10. 15 th International Conference On Virtual Learning – Virtual Reality, October 

31, 2020, University of Bucharest. 

11. 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering 

ЕЕ&AE 2020, Ruse November 12th-14th, 2020. 

12. eLSE Conference, April 22nd - April 23rd, 2021, Romania. 

13. International Scientific Conference of Communications, Information, Electronic 

and Energy Systems, (ICIPCE2020) will be held in Borovets, Bulgaria, 

November 26-29, 2020. CIEES. 

14. ХХХ Юбилейна международна online научна конференция, СУБ – Стара 

Загора, 4 - 5 юни 2020 година, Стара Загора. 

15. 25-th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines, 19 - 

21 September 2020, Sozopol, Bulgaria (25 Научна конференция с 

международно участие на Енергомашиностроителен факултет на ТУ – 

София).  

16. 67th Scientific Conference with International Participation "Food Science, 

Engineering and Technology - 2020", October 23, 2020, Plovdiv, Bulgaria. 

17. 10th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and 

Rural Development TE-RE-RD 2021,  10 June - 11 June 2021, Bucharest, 

Romania. 

 

Пет от научните форуми са в чужбина, а сборниците на 6 от научните 

форуми са реферирани в Scopus или WoS. 

  

6.4. ЧЛЕНСТВО В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ НА НАУЧНИ СПИСАНИЯ И 

КОМИТЕТИ НА НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ. ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В таблица 12 са представени участията на преподаватели от ФТТ в 

редакционните колегии на научни списания, комитети на научни форуми. 
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Таблица 12. Участия в редакционните колегии на научни списания и комитети 

на научни форуми 

Участие Брой участия Държава 

Участие в редакционна 

колегия на научно списание 

26 България, Египет, Канада, 

Румъния, Русия, САЩ, Сърбия, 

международно издание 

Участие в организационен 

комитет на научен форум 

11 България 

Участие в научен комитет на 

научен форум 

10 България, Албания, Сърбия, 

Румъния, Тунис 

  

Атестат за качеството на научноизследователската дейност и 

признанието сред научните среди у нас и в чужбина е членуването на 

преподавателите от ФТТ в редакционни колегии на научни списания и научни 

комитети на научни форуми: 8 представители на академичния състав на ФТТ 

членуват в редакционните колегии на 26 научни списания у нас и в чужбина; 5 

преподаватели от Факултета са с общо 10 участия в научни комитети. 

Членовете на изследователския състав членуват в научните дружества: 

Съюз на учените в България, Научно-технически съюзи, Научно-технически 

съюз по текстил, облекло и кожи, Съюз по автоматика и информатика, 

Балканската асоциация на текстилните инженери BASTE, Association for 

Computing Machinery (ACM), Академична общност по компютърни системи и 

информационни технологии (АОКСИТ) и др. 

 

6.5. ОРГАНИЗИРАНИ НАУЧНИ ФОРУМИ  

Международна научна конференция  
„Техника, технологии и образование“ ICTTE 2020 

Отчитайки изключителната важност на публикуването на научната 

продукция в издания, реферирани и индексирани в Scopus и Web of Science, 

ръководството на ФТТ – Ямбол реализира контакт с издателство IOP Publisher 

за издаване на сборника доклади от конференция ICTTE 2020. След период на 

проучване и одобрение от страна на издателя е сключен договор за издаване на 

материалите с Ректора на ТрУ. 

Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ 

ICTTE 2020 се проведе онлайн от 4 до 6 ноември 2020 г. 

Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ 

ICTTE се организира ежегодно от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол от 

2013 г. Целта на конференцията е университетски преподаватели, учени, 

докторанти, студенти и представители на бизнеса от България и чужбина да 

представят резултатите от своите научни изследвания, да обменят познания, 

информация и идеи в областта на инженерните науки, а също така да се 

популяризират резултатите от научната дейност във Факултет „Техника и 

технологии“ – Ямбол и Тракийски университет в областта на машинното 

инженерство, аграрната и транспортната техника, модния и текстилния дизайн и 

технологии, компютърните технологии и приложната математика, 

електротехниката, електрониката и автоматиката, енергетиката, хранителните 

технологии, и технологиите в инженерното образование.  
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Съорганизатори на ICTTE 2020: Съюз на учените в България, клон Ямбол; 

Балканска асоциация на текстилните инженери BASTE; Академичната общност 

по компютърни системи и информационни технологии АОКСИТ. 

Почетен председател на Организационния комитет: доц. д-р Добри Ярков, 

Ректор на Тракийски университет.  

Международният научен комитет включва изявени учени в научните 

направления на конференцията от Албания, Босна и Херцеговина, България, 

Гърция, Египет, Индия, Румъния, Русия, САЩ, Словения, Сърбия, Украйна, 

Чешка република.  

ICTTE 2020 привлече над 200 участници от 23 държави от 4 континента: 

Австрия, Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Германия, Гърция, 

Египет, Индия, Молдова, Китай, Полша, Португалия, Република Южна Африка, 

Румъния, Русия, САЩ, Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, 

Швейцария, и Украйна – фигура 1. За участие бяха подадени 196 доклада. На 

базата на сключен договор, базираното във Великобритания издателство IOP 

Publisher публикува 128 доклада (след две процедури за рецензиране – една, 

проведена от организатора ФТТ – Ямбол и една, проведена от издателството) в 

изданието им IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, което се 

реферира и индексира в Scopus, и реферира в Web of Science.  

 
 

Фигура 1.  

География на участниците в Международна научна конференция „Техника, 

технологии и образование“ ICTTE 2020 

 

След процедура по кандидатстване, издателите от IOP Publisher взеха 

решение приетите след рецензиране доклади от Международна научна 

конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2021, която ще се 

проведе през ноември 2021 г., да бъдат публикувани в тяхното издание IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering. 

 

6.6. НАУЧНО ИЗДАНИЕ НА ФТТ  

    ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education 
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За периода януари 2020 – септември 2021 година са публикувани 4 броя 

от списание ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education: 

3 броя: Vol. 8, No. 1, 2, 3-4 за 2020 и един за 2021 година. В подготовка е втори 

брой за 2021 година. Публикувани са статии с автори от България, Босна и 

Херцеговина, Германия, Индия, Северна Македония, Украйна. 

И през отчетния период ARTTE продължава да е включено в базите 

данни:  

• Sherpa Romeo  
• Index Copernicus  
• DOAJ  
• ERICH PLUS  
 

Работи се по реферирането на списанието в Scopus и Web of Science. 

Поради тази причина се привличат изявени учени за членове на редакционната 

колегия и автори на статии, публикувани в изданието. 

Поддържаме изискването на базите данни за международна редакционна 

колегия. Редакционната колегия на ARTTE покрива всичките научни 

направления, в които публикува изданието: машинно инженерство, аграрна и 

транспортна техника, моден и текстилен дизайн и технологии, компютърни 

технологии, електротехника, електроника и автоматика, енергетика, хранителни 

технологии, и учене през целия живот. Половината от членовете на 

редакционната колегия са от България, а останалата половина са учени от 

Германия, Гърция, Египет, Португалия, Румъния, Русия, Чешка република. 

 

6.7. АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ НА ФТТ  

6.7.1. Кадрови потенциал и конкурси за академични длъжности 

Ръководството и катедрените съвети по професионални направления при 

ФТТ създават условия за развитие на академичния състав – за повишаване в 

академична длъжност, за придобиване на ОНС „Доктор“ от асистентите в 

катедрите и за обучението на докторантите в редовна и самостоятелна форма 

на обучение във ФТТ.  

Към 01.09.2021 г. общият брой на персонала е 73 човека, от които 42 – 

преподаватели (табл.13). Хабилитираният състав на ОТД се състои от 1 

професор и 20 доценти, 11 главни асистенти и 8 асистенти, и 2 преподаватели. 

 
Таблица 13.  Кадрови потенциал към  01.09.2021 година 

 

Професори  

 

Доценти  

 

Асистенти  

Общо 

академичен 

състав  

 

Доктори на 

науките  

 

Доктори  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1  -  20  - 19 -  42 -  -  34  -  31  

       

ОНС „Доктор“ притежават  34 от преподавателите. От анализа се вижда, 

че броят на хабилитираните преподаватели и броят на асистентите е почти 

изравнен (фиг. 2). С цел увеличаване на нехабилитирания преподавателски 
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състав и привличане на млади учени, през отчетния период бяха обявени 7  

конкурса за АД „Асистент“ в съответните катедри (табл. 14). Три от тях 

завършиха успешно и бяха назначени „асистенти“ на временен трудов договор. 

Един „асистент“ от катедра „ЕЕА“ през юли 2020 г. придоби ОНС „Доктор“ и беше 

назначен на трудов договор за неопределено време. Необходимо е, като цяло, 

увеличаване на академичния състав на ФТТ, вкл. на хабилитирания, като за 

целта колегите с АД „главен асистент“ трябва активно да работят за 

академичното си израстване, с подкрепата на ръководствата на катедрите и 

факултета. През отчетния период бяха прекратени трудовите договори поради 

пенсиониране на общо петима преподаватели с АД „доцент“ от катедри „МИ“, 

„ЕЕА“ и „ХТ“. 

 

Фиг. 2. Квалификационна структура на ФТТ към 01.09.2021 г. 

 

По отношение на възрастовата структура може да се отбележи, че повече 

от 1/3 от преподавателите попадат в групата от 55 до 65 г. Приблизително такъв 

е и процентът на преподавателите в групата от 45 до 55 г. Увеличава се 

процентът на попадащите в групата от 35 до 46 г., спрямо предходния отчетен 

период (за сметка на групата над 65 г., която към момента не съществува). 

 
Таблица 14. Конкурси за академична длъжност „Асистент“ при ФТТ през 2020-2021г. 

№ Катедра Академична степен Име и фамилия на 

кандидата 

1  Катедра „МИ“ Асистент по „Механизация и 

електрификация на 

растениевъдството“ 

Димитър Кадиев 

2  Катедра „Енергетика“  Асистент по „Физика и 

математика“ 

Петър Петров 

3  Катедра „ЕЕА“ Асистент по „Компютърни 

технологии  и програмиране“ 

Андриан Минчев 

 

4  Катедра „МИ“ Асистент по „Двигатели с 

вътрешно горене“ 

Без избор на кандидат 

(обявяван през май и 

септември 2020 г.)  

5  Катедра „ЕЕА“ Асистент по „Автоматика и 

компютърни системи“ 

Без избор на кандидат 

Професори
2%

Доценти
50%

Гл. асистенти
28%

Асистенти
20%
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6  Катедра „ЕЕА“ Асистент по „Компютърни 

системи и мрежи“ 

Без избор на кандидат 

 

През периода бяха обявени и следните конкурси: 1 - за академична 

длъжност „Професор“,  3 - за академична длъжност „Доцент“ (един 

проведен в ПФ за нуждите на ФТТ) и 5 - за академична длъжност „Главен 

асистент“. 

  
Таблица 15. Конкурси за академични длъжности през 2020-2021г. 

№ Катедра Академична длъжност Име и фамилия на 

кандидата 

1  Хранителни технологии Професор по „Екология“ доц. д-р Снежана 

Динева 

2  Енергетика Доцент по „Промишлена 

топлотехника” 

гл. ас. д-р инж. 

Иван Бинев 

3  Хранителни технологии Доцент по „Технология на 

храните“ 

гл. ас. д-р инж. Ира 

Димитрова 

4  Електротехника, 

електроника и 

автоматика“ 

Доцент по „Педагогика на 

обучението по 

информационни технологии“ 

гл. ас. д-р 

Златоели Дучева 

5  Машинно инженерство Главен асистент по „Технология 

на шевното производство“ 

д-р инж. Петя 

Динева 

6  Енергетика Главен асистент по 

„Промишлена топлотехника“ 

д-р инж. Красимир 

Иванов 

7  Хранителни технологии Главен асистент по „Технология 

на храните“ 

д-р инж. Станка 

Байчева 

8  Хранителни технологии Главен асистент по „Химия“ д-р Милен Димов 

9  Хранителни технологии Главен асистент по  

„Технология на храните” 

д-р инж. Иво 

Ганчев 

 

Комисията за контрол върху процедурите за развитие на 

академичния състав (ККПРАС) във ФТТ през периода проведе 9 заседания 

изпълнявайки дейности, свързани с разглеждане на предложенията на 

катедрите за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности и 

проверка за готовността на кандидатите за повишение в академична длъжност. 

 

6.7.2. Атестиране на академичния състав 

В края на 2020 година академичният състав на ФТТ беше атестиран по 

приетите нови Вътрешни правила за атестиране членовете на академичния и 

преподавателския състав в тракийски университет – стара загора. Всички 27 

атестирани преподаватели получиха много добра обща оценка.  

 

6.7.3. Обучение на докторанти 

През отчетния период се осъществи прием и обучение на седем  

докторанти по държавна поръчка, редовно обучение, в следните професионални 

направления (Табл.16). 

 
Таблица 16. Прием на докторанти редовно обучение по професионални направления 

и научни специалности за учебната 2020-2021г. 
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№ Професионално 

направление, 

Катедра 

Докторска програма Име и фамилия на  

докторанта 

1 Електротехника, 

електроника  

и автоматика 

Автоматизирани системи за 

обработка на информация и 

управление (по отрасли) 

Светослав Атанасов 
Андриан Минчев 

 

 

2 

 

 

Машинно инженерство 

Двигатели с вътрешно 

горене 

Добри Русев 
Георги Джелебов 

Художествено оформяне и 

моделиране на текстилни и 

шивашки изделия, облекла и 

обувки 

Ирина Русева 
Красимира Генова 

3 Хранителни 

технологии 

Технология на 

животинските и растителни 

мазнини, сапуни, етерични 

масла и парфюмерийно-

козметичните препарати 

Виолета Паскова 

  

През 2020 г. в задочна форма на обучение към друго ВУ (УХТ - Пловдив)  

е зачислен в ПН 5.12. Хранителни технологии, един преподавател от ФТТ - ас. 

инж. Тончо Колев. 

Четирима докторанти в редовна форма на обучение, държавна поръчка, 

от професионално направление „Електротехника електроника и автоматика“, 

„Машинно инженерство“ и „Хранителни технологии“, приети през предходната 

учебна година, продължават  обучението си, успешно изпълнявайки дейностите 

от ИУП, и с „много добри“ оценки от атестирането през 2020г. 

През 2020 г. успешно приключиха обучението си и придобиха ОНС 

„Доктор“ един докторант в редовна форма на обучение към катедра „Хранителни 

технологии“ и един докторант в самостоятелна форма на обучение към същата 

катедра. 

През същата година, един преподавател от катедра „ЕЕА“ придоби ОНС 

„Доктор“ в друг ВУ и беше назначен на трудов договор за неопределено време 

(Табл.17). 

 
Таблица 17. Придобити ОНС „Доктор“ през 2020 г. 

Професионално  

направление 

Докторска програма  Форма на  

обучение 

Име и 

фамилия 

5.12. Хранителни 

технологии 

Технология на животинските и 

растителните мазнини, 

сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните 

препарати 

Редовна  Милен 

Димов 

5.12. Хранителни 

технологии 

Технология на животинските и 

растителните мазнини, 

сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните 

препарати 

Самостоятелна  Станка 

Байчева 
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5.2. Електротехника, 

електроника и 

автоматика 

Електротехника 

 

 

Самостоятелна  

(в друго ВУ) 

Атанас 

Атанасов 

 

През 2020 г. е отчислен с право на защита един докторант, а през 2021 г.- 

трима докторанти редовна форма на обучение (табл. 18).  

 
Таблица 18. Отчислени докторанти с право на защита през 2020 и 2021 г. 

№ Професионално 

направление, Катедра 

Докторска програма Име и фамилия  

2020 г. 

1  5.12. Хранителни технологии Технология на плодовите 

и зеленчуковите консерви 

Радостина 

Стефанова 

2021 г. 

2  5.1. Машинно инженерство Технология на шевното 

производство 

Таня Пенева 

3  5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика 

Автоматизирани системи за 

обработка на информация 

и управление (по отрасли) 

Мария 

Георгиева –

Николова 

4  5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика 

Автоматизирани системи за 

обработка на информация 

и управление (по отрасли)“ 

Миглена 

Казакова 

  

Докторантско училище 

През учебната 2020-2021г. успешно приключиха обучението си в 

Докторантското училище към ФТТ - Ямбол докторанти и преподаватели от 

факултет „Техника и технологии“ – Ямбол и Стопански факултет при Тракийски 

университет – Ст. Загора. В съответствие с утвърдения график се проведоха 5 

курса и бяха издадени 35 сертификата (табл. 19). 

 
Таблица 19. Курсове към Докторантско училище при ФТТ през 2020-2021г. 

№ Курс Хорариум Лектор 

1 Методика на научните изследвания 20 ч. проф. дтн инж. Георги 

Тасев 

2 Теория на експеримента (статистика) 20 ч. доц. д-р Красимир 

Кръстев 

3 Средства за автоматизация на 

научното изследване 

20 ч. доц. д-р Красимир 

Кръстев 

4 Приложни компютърни програми: 

MATLAB 

20 ч. доц. д-р инж. Златин 

Златев 

5 Научни комуникации и 

презентационни умения 

 

20ч. доц. д-р инж.  Златинка 

Казлачева 

доц. д-р Златоели 

Дучева 

 

Подробна информацията, свързана с обучението на докторантите във 

ФТТ, е публикувана в сайта на факултета: http://uni-

sz.bg/truni5/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/ 

http://uni-sz.bg/truni5/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://uni-sz.bg/truni5/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://uni-sz.bg/truni5/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
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VII. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МОБИЛНОСТ  

Отчетният период не беше благоприятен за реализиране на изходящи и 

входящи мобилности на преподаватели и студенти.  

През януари 2020 година успешно приключиха 2 мобилности на студенти 

от специалности „Автоматика и компютърни системи“ и „Автотранспортна и 

земеделска техника“ от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в Университет 

„Свети Климент Охридски“ – Битоля, Република Северна Македония. 

За периода януари 2020 – септември 2021 не е реализирана нито една 

изходяща мобилност по програма Еразъм+. Преподавателите от ФТТ, класирани 

за преподавателска мобилност с цел преподаване или обучение за 

академичната 2020/ 2021 г. ще имат възможност да реализират мобилностите 

през настоящата академична година. 

През академичната 2020/ 2021 година е реализирана само една входяща 

преподавателска мобилност с цел обучение на проф. Татяна Калевска, Декан на 

Технико-технологичния факултет в град Велес на Университет „Свети Климент 

Охридски“, град Битоля, Северна Македония. Проф. Калевска гостува в катедра 

„Хранителни технологии“. 

През отчетния период са проведени разговори с досегашни партньори по 

програма Еразъм+ за преподписване на договорите за новия програмен период. 

Водени са и разговори за подписване на договори с нови партньори. 

През отчетния период е сключен договор за сътрудничество между 

Тракийски университет, за нуждите на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол 

и Източно-украинския национален университет „Володимир Дал“. 

Ръководството на ФТТ отчита изключителната важност на 

международното сътрудничество за образователната, научната и проектната 

дейност, провеждани във Факултета. Поради тази причина своевременно се 

информират преподаватели, докторанти и студенти за конкурсни сесии на 

мобилности, подържат се контакти с чуждестранните ни партньори и се търсят 

контакти с нови партньори, търсят възможности за повишаване на мотивацията, 

най-вече на студентите, за реализиране на мобилности по Еразъм+ и други 

програми за международно сътрудничество. 

 

VIII. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, МЕРОПРИЯТИЯ И 

ПРОТОКОЛ  

През отчетния период се проведоха дейности с цел укрепване на 

авторитета на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол като основно звено на 

ТрУ и висше училище в региона, за което допринасят деловите връзки, 

инициирането и участието в срещи с държавната и местната власт, институции, 

обществени организации и сдружения, представители на бизнеса, медии на 

местно и национално ниво. Всички дейности се осъществяват със съдействието 

и подкрепата на главния секретар и на PR отдела на ТрУ.  

На интернет страницата на ФТТ непрекъснато се публикува информация 

за предстоящи и проведени мероприятия, събития и дейности:  

- Информация за академичния живот в ТрУ; 
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- Информация и съобщения, свързани с учебния процес, вкл. „Пътеводител 

на първокурсника“ за ОКС „Бакалавър“ – редовно и задочно обучение, и 

за ОКС „Магистър“; учебни планове; графици за изпити; разписи; 

съобщения и др.; 

- Информация за развитието на научно-изследователската дейност, 

спечелени проекти и научни програми; 

- Обявени конкурси за академични длъжности;  

- Обявени стажантски програми; 

- Информация за КСК – рекламни материали – брошури и видеоклипове, 

информация за специалностите, срокове за прием на документи и 

възможности за кандидатстване, графици за провеждане на 

предварителни и редовни кандидат-студентски изпити, официално 

откриване на кандидат-студентски прием и др. През отчетния период бяха 

актуализирани разделите, описващи специалностите, с цел предоставяне 

на информация на кандидат-студентите. 

- Отразяване на всички празници и мероприятия във ФТТ . 

Продължава и публикуването на всички решения на ФС на интернет 

страницата на ФТТ. 

През отчетния период във ФТТ бяха извършени строително-монтажни 

дейности във връзка с обновяването и модернизирането на базата на факултета 

по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на факултет 

„Техника и технологии”- гр. Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора 

чрез пакет от енергоспестяващи мерки”. Етапите при изпълнение на проекта и 

окончателното му приключване бяха отразени в интернет страницата на 

факултета, в социалните мрежи (Фейсбук страница на ТрУ и ФТТ, Фейсбук група 

на ФТТ) и в местните медии. В почистването и подготовката на сградата за 

първия учебен ден, след ремонта по проекта, финансиран от НДЕФ, се включиха 

организирано преподаватели и служители на факултета. 

Въпреки трудностите, свързани с епидемиологичната обстановка, за 

отчетния период академичният календар на ФТТ – Ямбол беше наситен с 

разнообразни събития, в които активно участваха преподавателите и студентите 

от висшето училище: 

- Участие в тържествата, организирани от областна администрация - Ямбол 

и община Ямбол по случай националния празник 3 март; 

- Празнично шествие на 24 май в Стара Загора през 2021 г., като част от 

блока на Тракийски университет и участие на студенти в официална 

церемония в Ямбол пред Народно читалище „Съгласие -1862“; 

- Международна научна конференция "Техника, технологии и образование" 

ICTTE 2020, проведена онлайн; 

- Тържествено отбелязване на 25-годишнината на ТрУ и Празника на 

факултета 11 май – Ден на Св. Св. Кирил и Методий. Провеждане на 

конкурси и състезания по случай празника, и награждаване на 

победителите. Поради епидемичната обстановка в страната през 2020 г. 
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и невъзможността за провеждане на тържествено събрание, 

преподавателите и студентите бяха поздравени за празника с видео-

обръщение на Декана на ФТТ. През 2021 г. традиционно бяха 

организирани състезания и конкурси по случай Празника на факултета, в 

които отново се включиха ученици от средни училища в Ямбол и страната, 

и студенти от ФТТ и други ВУ; 

- Откриване на учебната година в Докторантското училище на ФТТ и 

тържествено връчване на сертификати на докторанти и преподаватели от 

факултет „Техника и технологии“, докторанти от Стопански факултет, 

участвали и приключили успешно обучението си в курсове към 

докторантското училище на ФТТ; 

- Тържествено откриване на учебната година през 2020 и 2021 г. Гости на 

тържествата, проведени в двора на факултета, бяха ректорът на ТрУ, 

заместник-ректори на ТрУ, главният секретар на ТрУ и представители на 

местната власт – областният управител и заместник-областни управители 

на административна област Ямбол, кметът на гр. Ямбол, председателят 

на Общински съвет – Ямбол. Събитията намериха широк отзвук в 

медиите;  

- Официално връчване на дипломите за висше образование на студентите, 

успешно приключили обучението си във ФТТ. Студентите, дипломирани с 

отличен успех, получиха почетния знак на ФТТ и през 2020 г. за пръв път 

записваха имената си в създадената Почетна книга на факултета; 

- Тържествено връчване на дипломите за средно образование в училища в 

гр. Ямбол от академичното ръководство и преподаватели от ФТТ; 

награждаване на участници в национални състезания, организирани от 

МОН; 

- Залесяване на територията на ФТТ с дръвчета, дарени от Гората.бг; 

- Участие на ФТТ на първия Фестивал на знанието, организиран от ТрУ, с 

представяне на специалностите във факултета; 

- Участие на ФТТ в международната инициатива Европейска нощ на 

учените - 2020 като домакин на онлайн дискусия на тема „Бизнес и 

технологии“; 

- Отразяване на проведени срещи с бизнеса в медиите: сключено 

споразумение за сътрудничество  с фирма РАПИД КБ ЕООД и обсъждане 

на споразумение с ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ АД; 

- Отразяване на дейностите по европроект Fashion DIET „Програма по 

устойчива мода в университетите с обучение по текстил в Европа – 

разработване, прилагане и оценяване на обучителен модул за 

преподаватели“; 

- Ръководството на ФТТ присъства на откриването на Лабораторията по 

Природни науки и екология в Езикова Гимназия "Васил Карагьозов". 

Лабораторията е изградена със средства по проект по Националната 

програма на МОН "Осигуряване на съвременна образователна среда". 

ТрУ чрез ФТТ е партньор на ЕГ по проекта.  
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- Участие в международно събитие по проект „ECO WOMAN – инициативи 

за управление на природните ресурси за безопасен живот“ по програмата 

за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 

2014 –2020 г.; 

- Уебинар на фирма „SMC Industrial Automation Bulgaria“ с преподаватели 

от ФТТ; 

- Публична лекция на тема "Solid and Surface Modeling with Catia" с гост-

лектори г-н Талиб Даил - технически директор и г-н Ростислав Димитров - 

CATIA Creative Solutions - инструктор във фирма Хайкад Инфотех ООД; 

- Фотоконкурс „Моята красива България“, организиран от Студентски съвет 

при ФТТ, и награждаване на победителите. 

 

Всички събития от академичния живот на Факултета – празници, 

мероприятия, посещения на ръководството на университета, местната власт и 

бизнеса, посещения в училища, или от ученици във ФТТ, успехи на наши колеги, 

преподаватели и студенти, намират пълно отражение в интернет страницата на 

факултета, в местните медии, във Фейсбук страницата и Фейсбук групата на 

факултета, и в YouTube  канала. Дейността на ФТТ се отразява и в публикации 

в сайта и Фейсбук страницата на Университета.  

През отчетния период се изработиха 5 рекламни клипа за КСК 2020 и 8 

рекламни клипа (с участия на възпитаници на ФТТ и настоящи студенти) за КСК 

2021, които са публикувани в YouTube канала на ТрУ и на ФТТ.  

Разпространението на рекламните материали в социалните медии по 

време на КСК се спонсорира от университета, което дава възможност 

информацията за специалностите във ФТТ да достигне до по-широка аудитория, 

до по-голяма част от нашите потенциални кандидат-студенти.  

 

 IX. СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ  

В изпълнение на чл. 43 на Закона за висшето образование, Тракийски 

университет  и ФТТ  провеждат следдипломно обучение на специалисти от 

различни професионални направления с цел осигуряване съответствие между 

потребностите на пазара на труда и равнището на професионалната им 

компетентност, както и стимулиране на тяхното професионално и кариерно 

развитие. Следдипломното обучение във ФТТ се организира и администрира от 

отдел „Продължаващо обучение“ и се извършва в следните основни 

направления:  

 

 1. Специализации за придобиване на Професионална квалификация 

в индивидуална и групова форма на обучение: 

 „Учител“; 

 „Инструктор за обучение на водачи на МПС“; 

 „Механизация на селското стопанство“; 

 „Транспортна техника и технологии“; 

 „Техника и технология на облеклото“; 
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 „Производство и обслужване в заведенията за хранене“. 

 

 2. Първоначално обучение в индивидуална и групова форма в 

курсове по: 

 “Безопасност на движението“ 

 „Автотехническа експертиза“ 

 „Иновативни средства за обучение“ 

 „Проектиране с AutoCad – I част“ 

 „Проектиране с AutoCad – II част“ 

 „Проектиране с Inventor – III част“ 

 „Проектиране със SolidWorks – I част“ 

 „Проектиране със SolidWorks – II част“ 

 „Проектиране със SolidWorks – III част“ 

 „Дигитални умения за начинаещи: работа с компютър, 

текстообработка, електронни таблици" 

 „Дигитална компетентност: Текстообработка и електронни таблици 

(напреднали)“ 

 „Дигитална компетентност: Обработка и съхранение на данни с 

електронни таблици и бази от данни (напреднали)“  

 „Дигитална компетентност: Информационна грамотност, работа в 

интернет, онлайн сътрудничество и комуникации, ИТ сигурност и защита на 

данните“ 

 „Дигитална компетентност: Създаване на цифрово съдържание, 

текстообработка и презентиране (напреднали)“  

 „Дигитална компетентност: Разработване и управление на проекти. 

Онлайн сътрудничество и комуникации“ 

 „Обектно-ориентирано програмиране“ 

 Европейски сертификат за компютърни умения (ECDL) – базови 

модули: Модул “Компютърни основи“;  Модул „Текстообработка“  

 Европейски сертификат за компютърни умения (ECDL) – базови 

модули: Модул „Електронни таблици“; Модул „Мрежови основи“ 

 3. Периодично обучение на специалисти по: 

 “Периодично обучение  на преподаватели  за  подготовка  на  водачи  

на  МПС“ 

 „Периодично обучение на председатели на изпитни комисии за 

провеждане на теоретични изпити на кандидатите за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС“  

 „Периодично обучение на председатели на изпитни комисии за 

провеждане на практически изпити на кандидатите за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС“ 

 „Допълнително периодично обучение  на технически специалисти за 

извършване на периодични прегледи  за проверка на техническата изправност 

на следните категории  ППС - L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7e (I  категория)“ 

http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/AutoCad%20II.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/Inventor%20III.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/SolidWorks%20I(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/SolidWorks-%20II.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/SOLIDWORKS%20III.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/Digitalni%20umeniq%20za%20nachinaeshti.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/Digitalni%20umeniq%20za%20nachinaeshti.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/Digitalna%20kompetentnost%20naprednali.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/Digitalna%20kompetentnost%20naprednali.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/Obrabotka%20i%20suhranenie%20na%20danni%20s%20elektronni%20tablici%20i%20BD.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/Obrabotka%20i%20suhranenie%20na%20danni%20s%20elektronni%20tablici%20i%20BD.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/Informacionna%20gramotnost%20i%20rabota%20v%20internet.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/Informacionna%20gramotnost%20i%20rabota%20v%20internet.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/Informacionna%20gramotnost%20i%20rabota%20v%20internet.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/Suzdavane%20na%20cifrovo%20sudurjanie.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/Suzdavane%20na%20cifrovo%20sudurjanie.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/Razrabotvane%20i%20ypravlenie%20na%20proekti.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/Razrabotvane%20i%20ypravlenie%20na%20proekti.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/Obectno-orientirano%20programirane.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/ESDL%20start1.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/ESDL%20start1.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/ESDL%20start2.pdf
http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/ESDL%20start2.pdf
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 „Допълнително периодично обучение  на технически специалисти за 

извършване на периодични прегледи  за проверка на техническата изправност 

на  следните категории ППС – М1, N1, O1, G-M1G, N1G (II категория)“  

 „Допълнително периодично обучение  на технически специалисти за 

извършване на периодични прегледи  за проверка на техническата изправност 

на следните категории ППС – M1, N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3, O4,G – M1G, 

M2G, M3G, N1G, N2G, N3G (III категория)“. 

 

През отчетния период са разработени и приети на ФС и АС нови и 

актуализирани учебни документации за 3 специализации, включително и 

разработени по заявка на потребители. 

 Центърът за професионално обучение има лиценз за провеждане на 

обучения по 30 специалности. 

 

Таблица 20. Издадени свидетелства за успешно приключили специализации 

№ 
 

 
Специализации 

2020 2021 

Издадени 
свидетелства 

за ПК 

Издадени 
свидетелства за 

ПК 

1 
"Инструктор за обучение 
 на водачи на МПС" - индивидуална 10 8 

2 "Учител" - групова 1 16 

3 "Механизация на селското стопанство" - 
индивидуална 1 0 

4  "Техника и технология на облеклото" - 
индивидуална 0 1 

 
Общо  12 25 

 

 

Таблица 21. Издадени удостоверения за успешно приключили курсове 

№ Обучение Бр. групи 
/курсисти 

Издадени бр. 
удостоверения 

 

2020 2021 

  2.1. Групови обучения 

1 
“Периодично обучение  на 
преподаватели за  подготовка  на  
водачи  на  МПС“ 43 0 1053 

2 “Автотехническа експертиза“  1 11 7 

Общо 11 1060  
2.2. Индивидуални обучения 

   

1 
“Периодично обучение  на 
преподаватели  за  подготовка  на  
водачи  на  МПС“ 1 18 36 
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2 

„Допълнително периодично обучение  
на технически специалисти за 
извършване на периодични прегледи  
за проверка на техническата 
изправност на следните категории ППС 
– M1, N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3, 
O4,G – M1G, M2G, M3G, N1G, N2G, 
N3G(III категория) 3 3 0 

3 

„Периодично обучение на 
председатели на изпитни комисии за 
провеждане на теоретични изпити на 
кандидатите за придобиване на 
правоспособност за управление на 
МПС“  1 1 0 

Общо 22 36 

 

През отчетния период в отдел „Продължаващо обучение“ са издадени 

1138 удостоверения и свидетелства за професионална квалификация, което е 

значително повече спрямо предходния отчетен период.  

 

Таблица 22. Зачислени за обучение специализанти /незавършили/ 

№ I. Специализации Бр. специализанти  
 

2020 2021 

1 "Инструктор за обучение на водачи на МПС" 22 31 

2 "Учител"  15 35 

3 "Техника и технология на облеклото"  1 0 

4 "Механизация на селското стопанство"  1 2 

5 
"Производство и обслужване на заведения за 
хранене" 0 1 

Общо: 39 67 

 

Към настоящия момент към отдел „Продължаващо образование“ са 

зачислени за обучение над 170 студенти във Факултет „Техника и технологии“ – 

редовна и задочна форма на обучение от втори до четвърти курс и над 250 

външни граждани за обучение в посочените специализации.  

През отчетния период беше разработена и отпечатана рекламна брошура 

за курсове и специализации към отдел „Продължаващо обучение“ на ФТТ, която 

се разпространяваше съвместно с всички материали по КСК и при провеждани 

обучения за СДК във ФТТ и в страната.  

На 11 септември 2021 г. за пръв път получиха официално Свидетелства 

за придобита професионална квалификация завършилите през тази година 

специализации „Учител“ и „Инструктор за обучение на водачи на МПС“ във 

Факултет „Техника и технологии“. През ноември свидетелства за допълнителна 

квалификация „Учител“ и „Инструктор за обучение на водачи на МПС“, 

придобита по време на обучението си във Факултет „Техника и технологии“, ще 
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получат студентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, както и специализанти 

към отдел „Продължаващо образование“, дипломирани през месец септември 

2021. 

По отношение на организацията на следдипломното обучение за студенти 

на ФТТ, с решения на ФС и/или на Деканското ръководство, се направиха редица 

промени: Обучението за студенти от ФТТ ще започва от тази учебна година от 

втори курс; Обучението за ПК „Учител“ и „Инструктор за обучение на водачи на 

МПС“ ще е в задочна форма и др. Взето е решение за създаване и попълване 

на съставите на Методичните съвети за специализациите  във ФТТ. Работи се 

по разработване на учебната документация и нейното актуализиране.  

Обособено е ново самостоятелно помещение за отдел "Продължаващо 

обучение", в което е изпълнен частичен ремонт. Предстоят и други ремонтни 

дейности за създаване на по-добри условия за изпълнение на административно-

организационната работа в отдела. Предвижда се и закупуване на нова 

компютърна и офис техника.  

ФТТ продължава да провежда следдипломно обучение в различни 

форми, съгласно спецификата на акредитираните професионални направления 

във факултета.   

 

 

X. СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Ръководството на ФТТ – Ямбол работи със синдикалните организации, 

създадени във факултета и Съвета за социално партньорство към ТрУ, 

съобразно сключените споразумения. На Съвета за социално партньорство на 

ТрУ бяха приети и подписани нов КТД и ВПРЗ на ТрУ – валидни за всички 

структури на университета. Синдикалните организации и Ръководството на 

Факултета участваха активно в дейността на Съвета за социално партньорство 

(ССП) при обсъждане на промените в КТД и ВПРЗ на ТрУ, като многократно са 

формулирани и изпращани предложения за актуализация на посочените 

документи. Предложенията бяха разгледани и някои от тях приети от ССП и АС.   

 

 

ХI. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  

В съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 

във ФТТ – Ямбол е сформирана Комисия за здравословни и безопасни условия 

на труд и е сключен договор със Служба за трудова медицина „СТМ – Експерт“ 

ООД, гр. Стара Загора.  

В началото на всяка календарна година се провежда периодичен 

инструктаж от отговорника по ЗБУТ на личния състав. Провежда се и 

изискваният, съгласно нормативната уредба текущ инструктаж и проверка на 

знанията за устройството, и изискванията за безопасна експлоатация на 

работещите съоръжения с повишена опасност.  

През отчетния период са реализирани следните дейности за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:  
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1. Извършен е контрол на съпротивление на мълниезащитна уредба на 

сградата на ФТТ от „ПРАКТИК-ХД“ ООД гр. Ямбол (Протокол № ЕРМ 

47930/12.04.2021). Според тази оценка контролираните параметри съответстват 

на изискванията на Наредба №3 ДВ бр. 90,91/2004 г., Наредба №16 -116 ДВ бр. 

26/2008 г. и Наредба №4 ДВ бр. 6/2011 г. 

2. Извършен е контрол на съпротивление на защитна заземителна уредба 

на сградата на ФТТ от „ПРАКТИК-ХД“ ООД гр. Ямбол (Протокол № ЕРМ 

47929/12.04.2021). Според тази оценка контролираните параметри съответстват 

на изискванията на Наредба №3 ДВ бр. 90,91/2004 г., Наредба №16 -116 ДВ бр. 

26/2008 г. и Наредба №4 ДВ бр. 6/2011 г. 

3. Извършено е техническо изпитване на водогреен котел КВН-1 

867ПК0082 в котелно помещение на Факултет „Техника и технологии“. При 

направеното техническо изпитване не са констатирани забележки 

(РЕВИЗИОНЕН АКТ № 8/28.10.2020 г.).  

4. Извършено е техническо изпитване на водогреен котел КВН-1 

867ПК0083 в котелно помещение на Факултет „Техника и технологии“. При 

направеното техническо изпитване не са констатирани забележки 

(РЕВИЗИОНЕН АКТ № 8/28.10.2020 г.). 

5. Извършено е техническо изпитване на газова инсталация от ГЗТ до 

котли КВН-1-867ПК0083 и КВН-1-867ПК0082 на котелно помещение на Факултет 

„Техника и технологии“. При направения преглед и изпитване на якост и 

плътност не са констатирани забележки (РЕВИЗИОНЕН АКТ № 13/28.10.2020 г.). 

6. Извършено е техническо изпитване на газова инсталация от ГЗТ до 

газов котел, проточен газов бойлер и газова готварска печка в Лаборатория по 

газоснабдяване на Факултет „Техника и технологии“. При направения преглед и 

изпитване на якост и плътност не са констатирани забележки (РЕВИЗИОНЕН 

АКТ № 8/28.10.2020 г.). 

7. Извършено е техническо обслужване и хидравлично изпитване на 57 

бр. пожарогасители, собственост на Факултет „Техника и технологии“ от 

„Национал 72“ ЕООД гр. Ямбол (ПРОТОКОЛ № 4071/ 23.10.2020 г.).  

8. Извършена е проверка на газсигнализатор за природен газ за котелно 

помещение на Факултет „Техника и технологии“ от „Ямбол газ“ ЕООД гр. – гр. 

Ямбол. Според заключението на проверката провереният газсигнализатор 

действа съгласно инструкциите за работа и е годен за експлоатация 

(ПРОТОКОЛ 17.11.2020 г.).  

9. Извършен е периодичен инструктаж от отговорника по ЗБУТ на личния 

състав на Факултет „Техника и технологии“ на 20.02.2020 г., във връзка със 

здравословните и безопасни условия на труд, и действията при извънредни 

ситуации.  

10. Проведен е инструктаж и проверка на знанията за устройството и 

изискванията за безопасна експлоатация на работещите съоръжения с 

повишена опасност от „Ямбол газ“ ЕООД гр. Ямбол на: Иван Георгиев Бинев – 

Енергетик и отговорник ЗБУТ, Стоян Атанасов Василев – Огняр (ПРОТОКОЛ 

№6/28.10.2020 г.). 

11. Във връзка с противопожарната безопасност са поставени „антипаник“ 

брави на всички входове на факултета.  
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12. Изградени са нови електрическа и ВиК инсталации на лабораториите 

по „Анализ и контрол на храните“ и „Хранителни технологии“. 

13. Извършва се частично реновиране на стаите. На всички коридори и 

фоайета е извършен ремонт – шпакловане и боядисване.  

14. Приключена е подмяна на всички електромери на помещенията, 

отдавани под наем, с оглед коректното отчитане на изразходената електрическа 

енергия. 

Във връзка с пандемията от Covid-19 са издадени заповеди на Декана за 

спазване на противоепидемичните мерки, поставени са указателни табели, 

дезинфектиращи препарати и др., като са проведени инструктажи на студенти, 

преподаватели и помощен персонал. Направена е съответната организация на 

помощния персонал за дезинфекциране на повърхностите в учебните зали и 

коридори на факултета при учебен процес в учебния корпус, спортния комплекс 

и УПК. Комисията по ЗБУТ, съвместно с ръководството, извърши проверки по 

време на учебните занятия за спазване на противоепидемичните мерки, в 

съответствие със заповеди на Ректора на ТрУ и Декана на ФТТ. 

 

 

XII. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ  

През отчетния период бе модернизирана материалната база  и 

образователна инфраструктура на ФТТ. Извършен бе мащабен ремонт на 

административната сграда и студентския стол по проект „Подобряване на 

образователната инфраструктура на факултет „Техника и технологии”- гр. 

Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора чрез пакет от 

енергоспестяващи мерки”. На 13.02.2020 г. се сключи договор с Националния 

Доверителен Екофонд за подобряване енергийната ефективност на сградите, 

като максималната стойност на проекта е 894402,88 лв., от които Националният 

Доверителен Екофонд финансира 85% от Зеления проект, и 15% финансира 

Тракийски университет – Ст. Загора. Всички ремонтни дейности приключиха до 

началото на месец юни 2020 г.  

През м. декември 2020 г., след проведена обществена поръчка,  се сключи 

договор със строителна фирма „Полисстрой“ гр.Ямбол за извършване на 

външни СМР /цокъл и тротоар/ и вътрешни СМР /стени и тавани по коридори/ на 

административната сграда. Стойността на договора е за 93560,68 лв. 

Средствата са от бюджета на ФТТ.  Ремонтът приключи през м. май 2021 г., но 

след установени несъответствия в използваните материали, до края на август 

2021 г. бе подменена отново настилката от бетонови блокчета пред учебния 

корпус.  

Мащабни действия се изпълниха и за почистване и изхвърляне на 

ненужни, натрупани  и застояли материали от приземния етаж на сградата, като 

в акцията се включи активно помощният персонал на факултета.  

В административната дейност, освен основните, са изпълнени и следните 

допълнителни дейности:  текущи аварийни ремонти, подмяна на водомери, 

ремонти на тоалетни, лаборатории,  ВиК, ел. инсталации, и др. През 2021 г. са 

изградени системи за видеонаблюдение и СОТ в Учебно-практически комплекс. 
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За нуждите на административното обслужване във ФТТ, от бюджета са 

закупени компютърна система, мултифункционално устройство, цветен лазерен 

принтер и 3 монитора.  

 

Отдадените под наем обекти, собственост на ФТТ за периода  до 

31.07.2021 г. са: 

  

№ 

по 

ред 

Наименование на обект 

Наемна 

цена без 

ДДС 

1 Контролно-диагностичен пункт  280,00 лв. 

2 Гаражна клетка   145,00 лв. 

3 Помещение – гараж №3 в сграда за верижни трактори 200,00 лв. 

4 Площ от 1,00 кв.м. за поставяне на автомат за топли 

напитки   

151,00 лв. 

5 Площ от 1,00 кв.м. за поставяне на автомат за топли 

напитки и площ от 1.00 кв.м. за поставяне на автомат за 

студени напитки  

240,00 лв. 

6 Кафе-бар в спортен комплекс 131,00 лв. 

7 Автомивка /бивша бензиностанция/ 270,00 лв. 

8 Апартамент   70,00 лв. 

9 Гаражни клетки – 4 броя 596,00 лв. 

10 Помещение – гараж №1 в сграда за верижни трактори 170,00 лв. 

11 Помещение – гараж №2 в сграда за верижни трактори 181,00 лв. 

 

Към 31.08.2021 г. свободно помещение е само едно – Контролно- 

диагностичен пункт. Договорът беше прекратен през м. юли 2021 г.  с 

предизвестие от страна на наемателя. 

През м. септември 2021 г. ще бъде обявен търг, на който ще се предложат 

за отдаване под наем още три гаражни клетки. 

  

През 2020 и до 31.08.2021 година са получени четири дарения:  

- ВМФ при Тракийски университет – мултимедия  1 бр. за 1242 лева. 

- доц. д-р Здравка Джандармова – 300,00 лева за финансиране участие в 

научна конференция ICTTE 2020 на преподаватели от катедра „Енергетика“ и 

катедра „ХТ“.  

- доц. д-р инж. Ваня Стойкова и доц. д-р инж. Златинка Казлачева  - 550,00 

лева за финансиране участие в научна конференция ICTTE 2020  на асистенти 

и докторанти. 

- доц. д-р Здравка Джандармова – Фасаден прожектор трикольор за 

учебен корпус  - 1008 лв. 
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Финансова дейност 
 

ПРИХОДИ 

Планираната  субсидия  за  2020 е 1 572051  лева, като от тях за наука - 

142688, а за 2021 г. - 2051269 лв. в т.ч. 157790 преходен остатък от 2020 г. и  

154479  лв. за наука. 

Планираните собствени приходи за 2020 г. са изпълнени на 99,96 % и са 

в размер на са 694721 лева. С най-голям относителен дял са  приходите от такси 

за обучение на студенти – 439070 лв., следват приходи от курсове за 

квалификация – 199027 лв.,  и от административни услуги – 3920 лв.   

През отчетния период значително е завишен делът на приходите от 

квалификация спрямо същия период на миналата година, което е в резултат на 

проведените курсове за периодично обучение на преподаватели за подготовка 

на водачи на МПС по чл. 152, ал. 20 от ЗДвП в цялата страна – извършва се на 

период от четири години, като постъпленията са в размер на 112386 лв.   

Планираните собствени приходи за 2021 г. са в размер на 600000 лв. и са 

изпълнени в размер на  375375 лв. към 31.08.2021 г. – 63 %. 

Постъпленията от  наеми за 2020 г. са 9678 лв., а към 31.08.2021 г. са 

12274 лв. Увеличението на приходите от наеми за 2021 г. спрямо 2020 г. се  

дължи на значителния брой отдадени обекти. Поради проявен интерес, през 

м. септември 2021 г. ще бъдат обявени и допълнителни обекти.  

През 2020 г. значително се повиши интересът към ползване  на 

физкултурния салон. Приходите от такси за този период са 3785 лв.  

   

РАЗХОДИ 

- за 2020 година 

Отчетените  общи разходи за 2020 г.  възлизат на 1977922 лв. (87 %), при 

план 2268292 лв. 

Разходите за заплати са 1428488 лв. при план 1432000 лв. (99,75 %), като 

в т.ч. са  изплатени  наднормените часове на преподавателите, възнаграждения 

за квалификация и допълнително възнаграждение „за принос в дейността на 

ТрУ“. Еднократното възнаграждение се определя на една основна заплата, 

определена по индивидуален трудов договор, пропорционално на отработеното 

време от 01.01.2020 г. до 30.11.2020 г. 

Осигурителните вноски от работодател са 265339 лв., при план 277526 лв. 

(95,61 %). 

Възнагражденията по извън-трудови правоотношения са в размер на 

38003 лв.,  за обезщетения за временна неработоспособност от работодателя – 

5458 лв., изплатени суми за СБКО – 25751 лв. и изплатени обезщетения за 

персонала – 16562 лв. 

Разходите за издръжка  са 163334 лв. при план 370014 лв. и са изпълнени 

на 44 % спрямо планираните. С най-голям относителен дял са разходите за 

вода, ел. енергия, горива и са в размер на 50050 лв. През отчетния период 

се извършиха допълнителни разходи, свързани със санирането на 
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сградата:  демонтаж и монтаж на климатици, монтаж на щори, циклене на 

паркети, възстановяване на инсталации за видеонаблюдение и интернет 

за около 10000 лв.; разходи за програмна акредитация – 3500 лв. и 15150 

лв. за публикуване  на научни статии в  списание IOP Publishing. 

Отчетените разходи по параграф 19-00 към 31.12.2020 г. са в размер на 

21164 лв. при план 23000 лв. От тях 21052 лв. са всички разходи за общински 

данъци и такси,  внесени с 5 % отстъпка, а 112 лв. са такси за винетки, отчетени 

по подпараграф 19-01. 

 

В дейност 3349 „Приложни научни изследвания в областта на 

образованието” са отчетени  общо разходи в размер на  15942 лв. (12 % от 

планираните), като от тях 2462 лв. за ДМА и ДНА, 12737 лв. за издръжка и 743 

лв. за възнаграждения за рецензии и осигуровки. Значително малкият размер на 

разходите се дължи на неприсъственото обучение и противоепидемичните 

мерки. 

- разходи за периода от 01.01.2021 г.  до 31.08.2021 година  

  Отчетените общи разходи към 31.08.2021  възлизат на 1372569 лв. (51 %), 

при план 2670769 лв. 

 Разходите за заплати са 857647 лв. при план 1714513 лв. (50 %). 

Осигурителните вноски от работодател са 165519 лв. при план 331567 лв. (50 %). 

 Възнагражденията по извън-трудови правоотношения са в размер на 

15334 лв., обезщетения за временна неработоспособност от работодателя – 

4208 лв., изплатени суми за СБКО – 11788 лв. и изплатени обезщетения за 

персонала – 74463 лв. 

 Разходите за издръжка са 180511 лв. при план 329653 лв. и са изпълнени 

на 55 % спрямо планираните, като от тях 74710 лв. са за текущ ремонт на 

административната сграда. 

  Отчетените разходи по параграф 19-00 към 31.08.2021 г. са в размер на 

17162 лв. при план 21000 лв. От тях 17040 лв. са всички разходи за общински 

данъци и такси,  внесени с 5 % отстъпка, а 122 лв. са такси за винетки, отчетени 

по подпараграф 19-01. 

 В дейност 3341 „Академии, университети и висши училища” отчетените 

разходи са 1295975 лв. – 52 % спрямо годишния план, като най-голям 

относителен дял 79 % запазват разходите за заплати и осигуровки.  Разходите 

за издръжка са 148523 лв.,  като от тях за текущи ремонти са отчетени 777648 

лв. В голяма част от кабинетите и залите са монтирани щори и до края на 

годината, в зависимост от финансовите средства, ще бъдат монтирани и в част 

от останалите зали. 

  Разходите за ДМА са на стойност 4991 лв., като от тях 3747 лв. са  за 

изграждане на системи за видеонаблюдение и СОТ в учебно-практически 

комплекс. 

 В дейност 3349 „Приложни научни изследвания в областта на 

образованието” са отчетени  разходи в размер на  56752 лв. (37 % от 

планираните), като от тях 38641 лв. са за ДМА и ДНА – 1523 лв. 
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Числеността на персонала по план е 94 щатни бройки. 

Средната годишна работна заплата по план за 2020г. е 15234 лв., а 

средно-месечната работна заплата е 1270  лв., а по отчет съответно: 15197 лв. 

и 1266 лв.  За 2021 г. средната годишна заплата по план е 1714513 лв., а по отчет 

към 31.08.2021 г. - 857647 лв. 

Към 31.12.2020 г. и 31.08.2021 г. Факултет „Техника и технологии” няма 

просрочени задължения. 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ 

1. Подобряване позициите на професионалните направления в 

Рейтинговата система на ВУ.  

2. Използване на нови начини и средства за стимулиране на 

публикационната активност на академичния състав и студентите, и 

публикуване в реферирани издания от базите на Scopus и Web of science.  

3. Реализиране на студентски мобилности по програма „Еразъм+“ и 

други програми. 

4. Продължаване на дейностите, свързани с кандидатстването и 

участието в международни проекти.  

5. Засилване на връзките с бизнеса и участие в учебния процес на 

експерти от практиката.  

6. Изпълнение на строително-монтажни работи в учебно-практически 

комплекс и ремонтиране или изграждане на нови лаборатории за 

специалност „Автотранспортна и земеделска техника“.  

7. Обновяване на лабораторното оборудване, използвано за обучение 

и научна дейност за всички професионални направления.  

8. Ремонт на спортния комплекс, спортната площадка и двора на ФТТ.  

9. Залесяване на двора на Факултета с подходящи дървесни и 

растителни видове, ремонтни дейности за цялостна подмяна на настилката, 

както и подобряване на местата за отдих.    

 
 

  



 
58 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,  
 

Постигнатите резултати през отчетния период дължим 

на активната подкрепа и съдействие на Ректорското 

ръководството на Тракийски университет – Стара Загора и на 

академичната общност на Факултет “Техника и технологии“– 

преподаватели, студенти, служители и работници.  

Изказвам своята благодарност към Ръководството на 

Тракийски университет и към всички колеги от Факултет 

„Техника и технологии“! 
 


