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ПРОТОКОЛ № 2 

 
Днес, 06.10.2021 г. от 12.00 ч. в зала 325, се проведе Общо събрание на Факултет 

„Техника и технологии” – Ямбол. 
Председателят на Общото събрание – доц. д-р инж. Таня Пехливанова, откри 

събранието. 
Гости на Общото събрание на ФТТ: доц. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски 

университет – Стара Загора и проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по административна и 
стопанска дейност (АСД) на Тракийски университет – Стара Загора.  

 

Доц. Таня Пехливанова: Уважаема госпожо Декан, уважаеми колеги, днешното 
Общо събрание на ФТТ се свиква на основание чл. 26, ал. 6 от ЗВО и чл. 11, ал. 4 от 
Правилника за устройство, дейност и управление на ФТТ, по решение на ФС на ФТТ. Гости 
на Общото събрание на ФТТ са доц. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски университет – 
Стара Загора и проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по административна и стопанска 
дейност (АСД) на Тракийски университет – Стара Загора.  

 

Доц. Таня Пехливанова предложи за деловото протичане на събранието да бъдат 
избрани следните комисии:  

 

За Мандатна комисия бяха предложени: 
1. Председател: доц. д-р инж. Диана Балабанова 
2. Членове: доц. д-р Красимир Кръстев; 
                      доц. д-р инж. Красимира Керемидчиева. 
Гласуване: За – 51 гласа; Против – 0 гласа; Въздържали се – 0 гласа. 
 

За Комисия по предложенията: 
1. Председател: доц. д-р инж. Красимира Добрева 
2. Членове: доц. д-р Златоели Дучева; 
                      доц. д-р инж. Галя Долапчиева. 
Гласуване: За – 51 гласа; Против – 0 гласа; Въздържали се – 0 гласа. 
 
За Комисия по избор: 
1. Председател: доц. д-р инж. Нели Георгиева 
2. Членове: доц. д-р инж. Митко Стоянов; 
                     гл. ас. д-р инж. Станка Байчева. 
Гласуване: За – 51 гласа; Против – 0 гласа; Въздържали се – 0 гласа. 
 

За Комисия по изготвяне на протокола бяха предложени:  
1. доц. д-р инж. Невенка  Иванова; 
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2. доц. д-р инж. Ира Танева;  
3. гл. ас. д-р инж. Антоанета Димитрова. 
Гласуване: За – 51 гласа; Против – 0 гласа; Въздържали се – 0 гласа. 
 
 

Доц. Таня Пехливанова: По решение на ФС на ФТТ, проектът за дневен ред на ОС е 
следния: 

 

Дневен ред на събранието: 
 

1. Доклад за дейността на ръководството и академичната общност на факултет 
„Техника и технологии“ за периода 01.01.2020 г. – 01.09.2021 г. 

ДОКЛАДВА: Деканът на ФТТ, доц. д-р Ваня Стойкова 
 

2. Актуализиране на Правилника за устройство, дейност и управление на ФТТ. 
              ДОКЛАДВА: Председател на комисията за изготвяне на   

предложенията за промени в ПУДУ на ФТТ,  
доц. д-р инж. Кр. Трендафилов 

 
3. Актуализиране състава на Факултетния съвет при Факултет „Техника и технологии“. 

ДОКЛАДВА: Председателят на Комисията по избора,  
доц. д-р инж. Нели Георгиева 

 
Доц. Таня Пехливанова: Колеги, имате ли други предложения за дневен ред? Към 

проекта за дневен ред няма други предложения. Предлагам да преминем към гласуване на 
дневния ред. Моля да гласувате! 

Гласуване: За – 51 гласа; Против – 0 гласа; Въздържали се – 0 гласа. 
 

След обсъждане с явно гласуване и с мнозинство от 51 гласа, Общото събрание 
РЕШИ: Приема Дневния ред на Събранието. 
 
Доц. Таня Пехливанова даде думата на Председателя на мандатната комисия доц. 

д-р Диана Балабанова, да обяви резултатите за броя делегати, които присъстват на 
събранието и за наличието на кворум.  

 

Доц. Диана Балабанова: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, в 
списъчния състав на Общото събрание на ФТТ – Ямбол при Тр.У – Стара Загора са 
включени 58 делегати. В съответствие със Закона за висше образование, в кворума на ОС 
не се включват лицата, които са в задгранична командировка или в отпуск по болест. На 
това основание се налага редуциране на състава на ОС с трима делегати, поради болничен, 
т.е. делегатите на ОС стават 55 души. Мандатната комисия установи, че към настоящия 
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момент по известни причини отсъстват 2 делегати, а по неизвестни причини отсъстват 2 
делегати. В момента са регистрирани 51 присъстващи делегати, които съставляват повече 
от 2/3 (38 делегати) от списъчния състав на ОС. Съгласно чл. 36 а, ал. 1 от ЗВО има 
наличие на кворум за провеждане на събранието /Приложение 1/. Общото събрание е 
легитимно и може да взема решения. 

 
По първа точка от дневния ред, доц. Таня Пехливанова даде думата на доц. Ваня 

Стойкова – Декан на ФТТ, да представи отчета за дейността на ръководството на ФТТ за 
периода 01.01.2020 г. – 01.09.2021 г. 

 
Доц. Ваня Стойкова: представя отчета за дейността на деканското ръководство на 

ФТТ за периода: януари, 2020 – септември, 2021 г. /Приложение № 2/. 
Доц. Ваня Стойкова изказа благодарност за указаната подкрепа и за постигнатите 

резултати на Ректорското ръководство на Тр.У – Стара Загора, на ръководството на ФТТ, на 
ръководителите катедри, основни и обслужващи звена, и на всички членове на 
академичната общност – преподаватели, служители, докторанти и студенти. 

 
Доц. Таня Пехливанова: Благодаря на доц. Стойкова, от мое име и от името на 

колегите, за направения отчет. 
Колеги, след като изслушахме отчета, имате думата за изказване на мнения, 

препоръки и въпроси по него! 
Давам думата на доц. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски университет. 
 
Доц. д-р Добри Ярков: Уважаема доц. Стойкова, уважаема г-жо Председател на ОС, 

деканско ръководство, уважаеми колеги-преподаватели, служители, скъпи докторанти и 
студенти на ФТТ. Днес настроението на Ректора на Тракийски университет е много добро, 
защото съм впечатлен от това което чух. Винаги със желание идвам във ФТТ – Ямбол, 
защото още като се явявахме на избори преди 2 години, вие не сте забравили кой е вашият 
представител в Ректорското ръководство. Това съм аз! Следя Вашата работа всеки ден, 
всяка седмица, всеки месец, защото развитието на ФТТ е приоритет на Тракийски 
университет. От това, което чух днес съм особено удовлетворен, защото се сбъдна една 
моя мечта отпреди 7-8 години, сградата на ФТТ да изглежда по-добре от тази на големия 
хипермаркет, разположен в съседство. Това е вече факт! Тези проекти са от много години 
напред и се радвам, че като Ректор още в началото на мандата ми успях да реализирам 
този инфраструктурен проект – санирането на сградата. Реализацията на този проект 
подобрява комфорта на работа както на вас, които работите във ФТТ,  така и на студентите. 
Финансите, свързани с разходите за електроенергия също ще спаднат. Специалностите във 
ФТТ са изключително важни. Важни за това, което предстои да се случи в района 
/Ст.Загора, Ямбол, Сливен и в цяла България/ това е  трансформиране на  икономическия 
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модел от високо въглеродна енергетика към ниско въглеродна индустрия, това което ще 
стане в следващите 15 години ще изиграе важна роля за ФТТ. Аз няма да  се спирам на 
резултатите от учебната дейност, научната дейност, подобряването на образователната 
инфраструктурата, която е вече факт. Впечатлен съм от високите постижения на колегите от 
ФТТ в организирането и участието им в конференции и научни продукти. Благодаря за това! 
Себестойността на собствените доходи от гледна точка на финансите е с добри приходни 
остатъци. Университетът стои добре финансово. Това, което започнахме  от миналата 
година -  увеличаване на работните заплати, това няма да се спре. Радвам се много, че ФТТ 
се интегрирате в Университета добре по много различни научни проекти, само за тази 
година – на стойност над 10 мил. лева. По проекта „Модернизация на висшето образование“ 
за 5 мил. лева и по международната научната програма, където сте важен фактор 
„Интелигентно животновъдство“ за 4,5 мил. лева. Аз искам ФТТ  да участва във всички 
научни проекти. Непрекъснато се търсят възможности за кандидатстване с проектни 
предложения по национални и европейски програми и се водят разговори с български и 
чуждестранни партньори, като не пропускам да спомена за вас и Факултета. В непрекъснати 
контакти сме с колеги от Германия – Лайпциг. Получих потвърждение от проф.  Щатлер от 
Лайпциг , че е установил контакт с едно от водещите направления на ФТТ,  ще бъде 
отворена още една врата за вас и с университета в Темис, които имат високо ниво на 
компетенция. Усещам отношението на другите Университети към вас,  с уважение и респект, 
като Русенски Университет “Ангел Кънчев” в лицето на проф. Белоев , ТУ – София във 
лицето на проф. Кралов , Деканът на Факултета по  “Енергетика“. Това ме кара да се радвам 
и гордея от това, което правите и да знаете, че имате пълната подкрепа от мен като Ректор 
на Университета и Ректорското ръководство. Вярвам и разчитам на вас. Успех!  

 
Доц. Таня Пехливанова: Благодаря доц. д-р Ярков за изказването! 
Колеги, приканвам Ви отново да вземете отношение, да изразите мнение или да 

зададете въпроси по годишния отчет на Декана, а също и по изказването на  Ректора! Има 
ли желаещи за изказвания?  

 
Ас. Атанас Атанасов: Искам да попитам Ректора, какво се предвижда да се направи 

за материалното осигуряването на работните места по време на дистанционното обучение. 
Всеки път когато имах час, трябваше да ползвам чужд лаптоп. Има ли възможност да се 
осигури на преподавателския състав да ползваме нова съвременна техника на работните 
места. 

 
Доц. д-р Добри Ярков: Благодаря за въпроса! Проектът за –„Модернизация на 

висшето образование“ с 3 големи Германски университети, е насочен главно за 
дигитализация на учебния процес. Това е интегриран подход за модернизация и цифрова 
трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето 
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образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския 
университет и Българска стопанска камара (СИПМО – Тр.У)“. Има достатъчно средства за 
осигуряване и закупуване на необходимия Ви ресурс. А, съм убеден, че ФТТ има пълната 
подкрепа на Областна администрация–Ямбол, Областния управител и на Общинската власт 
за сътрудничество и подкрепа. Скоро ще бъде сключен договор между бизнеса в Ямбол, 
Тракийски университет - Ст. Загора, Областна администрация и разбира се ФТТ- Ямбол. 

Радвате се на пълната подкрепа в лицето на местната власт от една страна, на мен 
като Ректор на Университета и Ректорското ръководство. Имаме програмата и финансите за 
осигуряването им. 

 
Доц. д-р Нели  Георгиева: Искам да Ви коригирам доц. Ярков.  Имах разговор с доц. 

Славов и консултант Данчев, относно това, че е  отрязано финансирането на  Магистърска 
учебна програма “Виртуално инженерство“ за осигуряване с необходимата техника на 10 
работни места, без която е невъзможно да се осъществи обучението на нашите студенти.  
Молим за съдействие! 

 
Доц. д-р Добри Ярков: Имате моята подкрепа. Ще бъде осигурена! 
 
Доц. Таня Пехливанова: Тъй като няма други мнения и изказвания, предлагам да 

гласуваме прекратяване на дискусията! 
 
Гласуване: За – 51 гласа; Против – 0 гласа; Въздържали се – 0 гласа. 
 
Доц. Таня Пехливанова: Предлагам гласуване за приемане на Отчета за дейността 

на академичното ръководство на ФТТ за отчетния период (януари, 2020 – септември, 2021 
г.)!  

Гласуване: За –  51 гласа; Против – 0 гласа; Въздържали се – 0 гласа. 
 
След обсъждане с явно гласуване и с мнозинство от 51 гласа, Общото събрание 
РЕШИ: Общото събрание на ФТТ приема отчетния доклад за дейността на 

академичното ръководство на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за отчетния период 
(януари, 2020 – септември, 2021 г.). 

 
По втора точка от дневния ред – Актуализиране на Правилник за устройство, 

дейност и управление на ФТТ – Ямбол на Факултет „Техника и технологии“, доц. Таня 
Пехливанова даде думата на Председателя на Комисията за изготвяне на предложения за 
промяна в Правилника за устройството и дейността на ФТТ, доц. Красимира Трендафилов. 
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Доц. Красимир Трендафилов: Колеги, правени са множество актуализации. Това, 
което Ви предлагам е нов Правилник за устройството и дейността на Факултет „Техника и 
технологии“ – Ямбол (ПУД на ФТТ), съобразен с Правилника за структурата и дейността на 
Тр.Университет – Ст. Загора. Доц. Трендафилов представи структурата на новия правилник 
и основни моменти от него. 

   
Доц. Таня Пехливанова: Колеги, след като изслушахме предложенията по 

Правилника за устройството и дейността  на Факултет „Техника и технологии“ на доц. 
Красимир Трендафилов, имате думата за изказване на мнения и въпроси по тях! 

 
 

Доц. Нели Георгиева:  Възникна такъв проблем при нас. Имаме студенти, които 
искат да се обучават съкратено, но в Правилника не става ясно дали се отнася за ОКС 
„Магистър“.  

Доц. Красимир Трендафилов:  Това се отнася за чл. 70, ал. (1) в първото изречение 
да се добави “Всички“ студенти, за да е по ясно, че се отнася за ОКС „Бакалавър“ и ОКС 
„Магистър“. В ал. (2) да се допълни за студенти ОКС „Бакалавър“. 

 

Ас. Иво Ганчев: Колеги, има ли възможност към утвърдените научно 
изследователски направления да се добави: „Биотехнологии  и екология“. 

 

Доц. Красимира Добрева: Тези утвърдени научно изследователски направления 
трябва да бъдат извадени от Правилника, защото те се актуализират. Променят се всяка 
година и мисля, че е редно да бъдат извадени. Те не трябва да влизат в приоритетни 
направление към Правилника,  защото това означава, че всяка година трябва да променяме 
правилника. 

 

            Доц. Златина Казлачева: Тези направления са приети и присъстват, като 
приоритетни в нормативните документи на Тр. Университет - Ст. Загора. Това е гъвкава 
система и може да се предложат нови направления или да отпаднат стари, затова е 
сложено „и други“. Правилникът е документ, който подлежи на актуализиране. 

 
Доц. Нели Георгиева: Тези направления да отпаднат от Правилника! 
 
Доц. Таня Пехливанова:  Направена ли е справка в комисията в ТрУ 
 
Доц. Златина Казлачева: Направена е справка по други Факултети, там са изброени, 

тези направления не са премахнати, затова предлагам да останат.  
 
Доц. Нели Георгиева:   Да припомня на доц. Казлачева, къде се гласуват тези 

направления. Всяка година при стартиране на  сесията по научните проекти! 
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Доц. Красимир Трендафилов:  След свързани дейности да се добави, по утвърдени 

научни направления в чл. 76, ал. (2). 
 

Доц. Таня Пехливанова:  Това ще го подложим на гласуване!  
 
Доц. Красимир Трендафилов:  Предлагам към чл. 70, ал. (1) в първото изречение да 

се добави „Всички студенти“, във второто изречение от чл. 70  - за студенти ОКС 
„Бакалавър“. 

 
Доц. Красимир Кръстев:  Аз предлагам това да стане направо ал. (2), защото е 

съвсем различен контекста. 
 
Доц. Златоели  Дучева:  Да не се добавя „Всички студенти“, това означава, че 

отхвърляме изискванията за успех или други  необходими условия, на които трябва да 
отговарят. 

 
Доц. Таня Пехливанова:  Давам думата на Председателя на Комисията по 

предложенията, доц. Красимира Добрева, да прочете предложенията за решения от Общото 
събрание на ФТТ, във връзка с Промени в Правилника за устройство и дейност на ФТТ. 

 
Доц. Красимира Добрева: Уважаеми колеги, от проведеното днес ОС, се оформиха 

следните 2 предложения за решение:  
1.  В чл. 76, ал. (2) да отпадне, а в т.1 да се добави по утвърдените научни 

направления на ФТТ. 
2. Чл. 70, ал. (1)  първото изречение да си остане, а към ал. (2) да се добави  за 

студенти ОКС „Бакалавър“. 
 

Доц. Таня Пехливанова: Колеги, имате ли други въпроси, изказвания и препоръки? 
Тъй като няма други изказвания, предлагам да прекратим дискусията и да престъпим към 
гласуване на формулираните от доц. Добрева предложения!  

 
Предлагам гласуване по първото предложение, В чл. 76, ал. (2) да отпадне, а в т.1 

да се добави по утвърдени научни направления. 
 
Гласуване: За –  50 гласа; Против – 1 гласа; Въздържали се – 0 гласа 
 
Предлагам гласуване по второто предложение, Чл. 70, ал. (1)  първото изречение да 

остане, а към ал. (2) да се добави  за студенти ОКС „Бакалавър“. 
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Гласуване: За –  51 гласа; Против – 0 гласа; Въздържали се – 0 гласа 

 

След обсъждане с явно гласуване и с мнозинство от 50 гласа, по първото 
предложение и с мнозинство от 51 гласа по второто предложение,  Общото събрание 

РЕШИ: 
1. Общото събрание на ФТТ приема промяната в чл. 76, ал. (2) да отпадне, а в т.1 

да се добави по утвърдени научни направления  
2. Общото събрание на ФТТ приема промяната към чл. 70, ал. (2) да се добави  за 

студенти ОКС „Бакалавър“.  
 
Доц. Таня Пехливанова: Избраната от ФС комисия за актуализация на ПУДУ на ФТТ 

предложи ОС да приеме изцяло нов правилник, наречен „Правилник за устройството и 
дейността на Факултет „Техника и технологии““. Предлагам гласуване за приемане на 
Правилника за устройството и дейността на Факултет „Техника и технологии“! 

 
Гласуване: За –  51 гласа; Против – 0 гласа; Въздържали се – 0 гласа 
След обсъждане с явно гласуване и с мнозинство от 51 гласа, Общото събрание 
РЕШИ: Общото събрание на ФТТ приема новия Правилник за устройството и 

дейността на Факултет „Техника и технологии“. 
 
По трета точка от дневния ред – Актуализиране състава на Факултетния съвет 

при Факултет „Техника и технологии“. Доц. Таня Пехливанова обоснова необходимостта от 
попълване на състава  на Факултетния съвет на ФТТ. Това се налага, тъй като двама от 
колегите, включени в състава на ФС се пенсионираха (Доц. Бочев и доц. Казаков), а един 
предстои да се пенсионира в близките дни. Доц. Джандармова, която е подала заявление да 
бъде освободена от състав на ФС. Това заявление не се гласува. Така свободните места от 
квотата на хабилитираните преподаватели стават 3. В момента имаме трима доценти, които 
не са членове на съвета и могат да бъдат избирани. Техните имена са включени в бюлетина 
и ОС ще реши дали да бъдат членове на ФС. 

Студентите, които бяха членове на ФС завършиха, затова на тяхно място трябва да 
бъдат избрани други двама студенти. Студентския съвет предложи имената на двама 
студенти, които са включени в бюлетината.  

 
Доц. Таня Пехливанова: даде думата на доц. Нели Георгиева, Председател на 

комисията по избора, за да обясни как ще протече гласуването. 
 

Доц. Нели Георгиева: Колеги, по трета точка от дневния ред гласуването ще се 
проведе тайно. С хикс се гласува „ЗА“, а празната бюлетина се приема за невалидна. 
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Доц. Таня Пехливанова: даде думата на доц. Нели Георгиева да обяви резултатите 
от гласуването за Актуализиране състава на Факултетния съвет при Факултет „Техника и 
технологии“. 
 

Доц. Нели Георгиева:  
Общото събрание на ФТТ попълва състава на Факултетния съвет като избира за 

негови членове по квотите:  
 
За хабилитирани преподаватели: 
доц. д-р Златоели Дучева с 41 гласа;  
доц. д-р инж. Иван Бинев с 43;  
доц. д-р инж. Ира Танева с 43 гласа;  
 
За студенти и докторанти:  
Габриела Великова с 44 гласа;  
Диляна Георгиева с 44 гласа. 
 
 
/Приложение № 3/. 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред, доц. Таня Пехливанова, Председател на Общото 

събрание, закри събранието.    
 
 
Протоколисти: 1…………/п/………….. 

   / доц. д-р Н. Иванова / 
 
  2…………/п/…………... 
  / доц. д-р И. Танева / 
 
  3…………/п/…………... 
 /гл. ас. д-р A. Георгиева/ 

 
  

Председател на ОС: ………/п/………… 
/доц. д-р Т. Пехливанова/ 
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