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Отчетът е разработен от собствени данни и информация, предоставена от 
ръководителите на катедри и звена на ФТТ. 
 
 Съставители: проф. д-р инж. Кр. Георгиева, доц. д-р инж. Кр .Добрева, доц. д-р инж. Н. 
Георгиева, доц. д-р Кр. Кръстев,  Мария Николова, доц. д-р инж. Д. Балабанова, доц. д-р Т. 
Пехливанова, доц. д-р инж. И. Лазаров, доц. д-р М. Пехливанова, доц. д-р инж. Кр. Трендафилов 
и доц. д-р инж. В. Стойкова. 
 
 
 Използвани съкращения  
АЕ                  - Автотехническа експертиза  
АС  - Академичен съвет 
АТЗТ                - Автотранспортна и земеделска техника  
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  
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 - Образователно 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 
ПУДУ ТрУ - Правилник за устройство, дейност и управление на Тракийски университет 
ТрУ - Тракийски университет 
ТХ - Технология на храните 
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 отчет се отнася за дейността на Факултет “Техника и технологии“ за 
периода 01.01.2018 – 30.12.2018 г. 

В отчетния период основните усилия за изпълнение на задачите от мандатната програма 
бяха насочени към: повишаване качеството на образование и обучение; стимулиране на 
международната и научната дейност; подпомагане научното и професионалното развитие на 
кадрите; усъвършенстване на информационната система и рекламната дейност на ФТТ; 
подобряване на финансовият мениджмънт на бюджета на ФТТ; открито и прозрачно управление, 
академичност и толерантност във взаимоотношенията; подобряване условията на труд и 
поддържане на добро ниво инфраструктурата на ФТТ. 

Планираните за периода задачи и дейности са изпълнени, като по дългосрочните 
продължаваме да работим за изпълнението им. Конкретните данни за изпълнение на основните 
дейности се съдържат в следващите раздели на отчета. 

 
 
I. СТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТ “ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ “ 
 

През отчетния период не са направени промени в структурата  на ФТТ - основни и 
обслужващи звена: 

Основни звена – 4 катедри (носещи наименованието на ПН 5.1.Машинно инженерство, 
5.2.Електротехника електроника и автоматика, 5.4.Енергетика,  5.12 Хранителни технологии) и 
спортен комплекс; 

Обслужващи звена - учебен отдел; финансово - счетоводен отдел; библиотека, ЦПО и 
квалификационна дейност, издателска база;  учебно-практически комплекс. 

 
 

II . УПРАВЛЕНИЕ 
 

През периода не е направено е изменение в управленската структура на Факултет 
„Техника и технологии“.  

Актуализиран е структурният състав на Факултетният съвет чл.13 ал.8 с решение на ОС 
на ФТТ, поради хабилитиране на гл. ас. д-р инж. Петър Петров Казаков с гл. ас. д-р инж. Невенка 
Иванова Радева. 

 
Органи за управление на ФТТ: 
Общото събрание - Председател доц. д-р инж. Нели Георгиева 
Зам. председател - доц. д-р  инж. Митко Стоянов 
Секретар  - гл. ас. д-р Иван Енчев Димов 
 
Факултетен съвет – състав 27 представители, от които 20 хабилитирани преподаватели, 4 

нехабилитирани преподаватели, 1 представител от административния персонал и 2 студентa.  
Хабилитирани преподаватели: 

1. проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева 
2. доц. д-р инж. Златинка Иванова Казлачева 
3.доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова 
4. доц. д-р инж.Таня Иванова Пехливанова-Гочева 
5. доц. д-р Здравка Добрева Джандармова 
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6. доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев 
7. доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева 
8. доц. д-р Веселинка Иванова Недева 
9. доц. д-р Виолетка Вътева Вътева 
10.доц. д-р Снежана Бойчева Динева 
11.доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров 
12.доц. д-р инж. Нели Асенова Георгиева 
13.доц. д-р инж. Митко Стоянов Димитров 
14. доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова 
15.доц. д-р Маргарита Иванова Пехливанова 
16.доц. д-р инж. Красимира Желязкова Добрева 
17.доц. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов 
18.доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков 
19.доц. д-р Красимир Иванов Кръстев 
20.доц. д-р Митко Тодоров Петев 

Нехабилитирани преподаватели: 
1. гл. ас. д-р инж. Зл. Златев 
2. гл. ас. д-р инж. Невенка Иванова 
3. гл. ас. д-р инж. Иван Георгиев Бинев 
4. гл. ас. д-р Иван Енчев Димов 

Административен персонал: 
1.Мария Петрова Николова – Гл. счетоводител 

Студенти: 
1. Юлия Руменова Димова – ДТММИ 
2. Иван Димитров Митев – АКС 
 
 Секретар на Факултетния съвет  - доц. д-р Маргарита Пехливанова 
 

Ръководство на ФТТ: 
 Заместник декани: 

1. Зам. декан по учебна дейност - доц. д-р инж. Кр. Добрева 
2. Зам. декан по научна и международната дейност - доц. д-р инж. Нели Георгиева 
3. Зам. декан по административна, стопанска и информационна дейност - доц. д-р Кр. 
Кръстев 

 
 Научен секретар  на Факултет „Техника и технологии“ - доц. д-р Ваня Стойкова 
 

Ръководители на катедри: 
1. МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО - доц. д-р инж. Диана Балабанова, 
2. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА - доц. д-р инж. Таня Пехливанова, 
3. ЕНЕРГЕТИКА - доц. д-р инж. Иван Лазаров, 
4. ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - доц. д-р инж. Красимира Добрева 
 

Ръководител ЦПО и квалификационна дейност - доц. д-р инж. Диана Балабанова 
 
За периода Факултетният съвет проведе 28 заседания, на които са взети общо 61 

решения свързани с  учебна дейност и контрол и поддържане на качеството – 51 бр., научна и 
международна дейност - 9 бр.; развитие на академичния състав – 24 бр.; СДК и ЦПО -12 бр. и др. 

Основните въпроси, които са разглеждани и обсъждани на Факултетния съвет са 
свързани с усъвършенстване на управлението за изпълнение на дейностите на Факултета, 
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разработване и приемане на учебна документация за обучение и квалификация, провеждане на 
активна кадрова политика за научно израстване на академичния състав и др. Участието на 
членовете в заседанията на органите за управление е компетентно и професионално.  

През отчетния период Ръководството на ФТТ поддържаше постоянни контакти и бяха 
организирани срещи с представители на управленски структури на различно регионално и 
национално ниво.  

 ФТТ участва в срещи организирани от Ректорското ръководство на ТрУ с държавници на 
Република  Българи, народни представители, международни делегации и народни 
представители.  

Представители на Факултета участваха мероприятия и срещи  с евродепутати, народни 
представители, областния управител, кмет и зам. кметове на гр. Ямбол. На организираните 
срещи се обсъждаха и решаваха важни въпроси касаещи дейността и развитието на Факултет 
“Техника и технологии“. 

Традиционно се проведоха годишните академични ритуали: откриване на учебната 
години, промоции на завършващите випуски, организиране на научни сесии и отбелязване 
Празника на Факултета -11май Св. Св. Кирил и Методий и др. 

Образователните цели на специалностите по професионални направления, както и 
работата на научните колективи във ФТТ- Ямбол са достояние на широката общественост. 
Информация е публикувана в различни издания на ТрУ - Стара Загора и ФТТ – Ямбол в  
ежегодни справочници за кандидат-студенти, рекламни диплянки, информационни бюлетини, 
информационни страници на ФТТ - Ямбол в интернет, проспекти на ТрУ и ФТТ – Ямбол и е 
представена чрез кандидатстудентска борса в 28 регионални центрове, местни и национални 
медии, на срещи с работодатели, фирми, дискусии, семинари и др. 

Всички значими срещи и дейности бяха отразени в средствата за масово осведомяване в 
региона и на национално ниво. 

 
 

III. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 
 

3.1. КАНДИДАТСТУДЕНСКИ ПРИЕМ 
 

Кандидатстудентската кампания в Тракийски университет, в т.ч. и във Факултет „Техника и 
технологии“ – Ямбол бе провеждана почти целогодишно – участие в кандидатстудентските борси 
в страната; изпращане на информационни материали до голям брой средни училища и 
автошколи; организиране на посещения и срещи с ученици и учители в Ямбол, Елхово, 
Тополовград, Карнобат, Айтос, Бургас, Сливен и др. градове, посетени са 23 средни училища; 
използване на възможностите на всички медии за провеждане на реклама; своевременно 
информиране на кандидатстудентите за цялостния процес на кампанията чрез сайта на ФТТ. 
Потърсени бяха възможности за разширяване на рекламата в интернет пространството, както и 
по-тесните контакти с учители от средното образование. 

На 28.02.2018 год. представители на факултета участваха в Деня на отворените врати в 
Тракийски университет. 

На 3 май 2018 год. във ФТТ се проведе „Празник на Мехатрониката“. Организатори на 
събитието, освен факултета, бяха Община Ямбол; Професионална техническа гимназия „И. 
Райнов“; Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Н. Й. 
Вапцаров“; Палфингер Продукционстехник, България ЕООД; Хидравлични елементи и системи 
АД и SMC, България. Участници в празника бяха студентите от ФТТ и ученици от 8 основни и 
средни училища в Ямбол. Демонстрираха се автоматизирани и роботизирани системи в областта 
на мехатрониката, диагностика на ДВГ и автомобил, представиха се много рекламни материали. 
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Празникът се превърна в демонстрация на връзката: професионално образование – висше 
образование – бизнес.  

Приемът на кандидатстудентски документи бе организиран в Тракийски университет, ФТТ и 
онлайн, а класирането – централизирано в ТрУ.  

През отчетния период кандидатстването за всички специалности за ОКС „бакалавър“ във 
ФТТ се осъществяваше чрез ДЗИ и кандидатстудентски изпити по тестова система по 
Математика, Общообразователна подготовка  и Общотехническа подготовка. През кампанията 
във ФТТ се организираха и проведоха 3 предварителни и 1 редовен кандидатстудентски изпит. 
Проведоха се и 4 допълнителни изпита, които позволиха в класирането да участват 
кандидатстуденти, пропуснали редовните срокове.   

Кандидатстудентската кампания през 2018 година приключи със следния резултат – приети 
бяха 303 първокурсника (297 за 2017/18 година), от които 201 за ОКС „бакалавър“ (198 за 
2017/18 година) и 102 за ОКС „магистър“ (99 за 2017/18 година).  

Независимо от силната конкуренция между университетите за все по-малкия брой кандидат-
студенти, можем да се похвалим с добри резултати. Учебната 2018 – 2019 година за ФТТ започна 
с нови 329 студенти – първокурсниците и студентите, които кандидатстваха и бяха класирани, 
приети и записани в горен курс с академични справки.  През тази учебна година бяха приети 
първите випуски по две нови специалности в професионално направление Енергетика – 
„Индустриално инженерство“ за ОКС „бакалавър“ и „Енергийна ефективност“ за ОКС „магистър”.  

След запълването на местата по държавна поръчка, за част от специалностите, се пристъпи 
към класиране за местата за обучение срещу заплащане (платено обучение). 

 
Таблица 1. Приети студенти в ОКС „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г. – общо приети 201 студенти 
                 (198 за 2017/18 година) 

 
Форма на  
обучение  
            

                                   
Специалност 

АТЗТ ДТММИ АКС ЕТ ТГС ИИ ТХ 
Държавна 
поръчка 

Общо 

Редовно 
обучение 

33 2 28 11 10 - 17 102 101 

Задочно 
обучение 

31 9 20 10 10 10 10 95 100 

 

 
Таблица 2. Студенти, кандидатствали, класирани, приети  и записани в горен курс с академични 
справки – общо приети 26 студенти (24 за 2017/18 година) 

 
Курс /специалност АТЗТ ДТММИ АКС ЕТ ТГС ТХ Общо 

Редовно обучение 1 1 0 3 2 4 11 

Задочно обучение 2 3 5 3 0 2 15 

 

  Провеждане на анкета с първокурсници от ККА на ФТТ 
Анкетирани са 40 студенти редовно обучение и 39 задочно обучение. Резултатите показват, 

че болшинството редовни студенти са от гр. Ямбол и региона (над 70%), докато при задочните 
студенти, делът на студентите от Ямбол е под 40 %. Новозаписаните студенти идват основно от 
професионалните гимназии (около 80%), като при редовните студенти преобладават 
завършилите същата специалност (45%), а при задочните – завършилите различна специалност 
(56,4%). Основните източници за информация на кандидат-студентите са личните контакти (77,5 
% от редовните и 53,8 % от задочните студенти). Под 1/3 от кандидатите получават информация 
от сайта и информационни материали на ФТТ, а информираните от дейности на ФТТ и медии са 
единици (под 10 %). Студените се записват във ФТТ основно по вътрешно-личностни убеждения 
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и интереси (общо около 2/3 от студентите). Препоръката на приятели е по-голям мотив за 
задочните студенти (30 % от отговорите). Над 90 % от студентите са удовлетворени от 
организацията и обслужването при приемането на кандидат-студентските документи. Около 75 % 
са се запознали основно със справочника за кандидат-студенти и смятат, че дава изчерпателна 
информация.  

Основната информация от интернет страницата на ФТТ, която е най-полезна за студентите е 
тази за специалностите (47,5 % за редовно и 46,15 % задочно обучение) и възможностите за 
професионална реализация (32,5 % и 46,15 %). Нито един от анкетираните студенти не е 
проявил интерес към мобилността. Около 2/3 от студентите смятат, че в публичното 
пространство има достатъчно информация за дейността на ФТТ. 

Първокурсниците очакват да получат основно широкопрофилна практическа подготовка 
(около 50 %). Широкопрофилните теоретични знания са предпочитани от задочните студенти 
(около 28,21 %), както и тясната подготовка по специалността (17,95 %). Редовните студенти 
очакват да получат задълбочени научно-теоретични знания по специалността (27,5 %). Над 70 % 
от първокурсниците очакват да получат професионална подготовка по специалността и да се 
реализират успешно на трудовия пазар. 

Задочните студенти предпочитат практическите занятия да се провеждат повече във фирми 
по специалността (около 60 %), докато редовните желаят това да става основно в базата на 
Факултета (42,5 %). Първокурсници от специалностите АКС, АТЗТ и ТХ заявяват желание да 
получат допълнителна квалификация по време на обучението си без да уточняват каква. 
Интересът към допълнителна квалификация е по-голям при задочните студенти (33,3 %). 

Кандидатстудентският прием за всички специалности за ОКС „магистър“ се организира 
съгласно Правилата за кандидатстудентски прием на ТрУ. Интересът към магистърските 
програми от страна на кандидат студентите и тази година бе висок. За учебната 2018/2019 г. 
общият брой записани студенти в ОКС „магистър“ е 102 (99 за 2017/18 година). 
 
Таблица 3. Приети студенти в ОКС „магистър“ за учебната 2018/2019 г. – Общо приети 102 
студенти (99 за 2017/18 година) 

 

Професионално 
направление 

Специалност 
Държавна 
поръчка 

Платено 
обучение 

5.1. Машинно инженерство - 31 АТЗТ 
ОУТ 
ДТММИ 

13 
17 
- 

- 
1 
- 

5.2. Електроника, електротехника и 
автоматика - 38 

ЕТ 
АКС 
ИКТБПА 
ИКТО 
МКСУ 

9 
9 
6 
4 
2 

1 
3 
1 
1 
2 

5.4. Енергетика - 16 ТГС 
ЕЕ 

8 
8 

- 
- 

5.12. Хранителни технологии - 17 БКХ 10 7 

ОБЩО 86 16 
 
 
 

3.2. УЧЕБЕН ПРОЦЕС 
 

Учебният процес и през 2018 година бе осигурен с необходимата учебна и нормативна 
документация, преподавателски състав с подходяща квалификация и необходимата материална 
база за нормално протичане на учебните занятия. 
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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 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 МК 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 комисии, катедрени колективи или водещите 
на дисциплини, по препоръка на потребителите на кадри, както и тези от експертните групи и 
постоянните комисии на НАОА.  

През отчетният период са разработени, обсъдени и приети 12 нови квалификационни 
характеристики и учебни планове за ОКС „магистър” в ПН „Машинно инженерство“: 
- специалност „Организация и управление на транспорта” – 3 учебни плана; 
- специалност „Автотехническа експертиза” – 3 учебни плана; 
- специалност „Дизайн и технология на кожени изделия“ – 2 учебни плана; 
- специалност „Организация и управление на шевна фирма“– 2 учебни плана; 
- специалност „Моден и текстилен дизайн и технологии“ – 2 учебни плана; 

 
Актуализирани са 10 учебни плана в ПН  5.1 „Машинно инженерство“ и в ПН 5.4 

„Енергетика“ за ОКС „бакалавър“  

 специалност: „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”– 1 учебен план; 

 специалност „Топло- и газоснабдяване”– 1 учебен план 
за ОКС «магистър» 

 специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”– 2 учебни плана;  

 специалност „Автотранспортна и земеделска техника””– 4 учебни плана; 

 специалност „Организация и управление на транспорта” – 1 учебен план; 

 специалност „Автотехническа експертиза” – 1 учебен план. 
 
Разработени са 21 нови учебни програми, съобразно новите и актуализираните учебни 

планове, а са актуализирани – 74. Утвърдени на ФС са един нов и 6 актуализирани конспекти за 
държавни изпити за ОКС “бакалавър“ и ОКС „магистър“. 

 
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 така също 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. Преди всеки семестър се провеждат анкети за избор на избираемите и 
факултативни дисциплини. 

Прилага се  интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет.  
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Комисията по качество и акредитация, в изпълнение на основните си задължения и 
правомощия, контролира, както организацията, така и провеждането на учебния процес. 

 

 Проверка на готовността за провеждане на учебния процес  
Преди началото на всеки семестър ККА извършва проверка на готовността за провеждане на 

занятия. През 2018 г. са извършени следните проверки на учебен отдел: 
- 2 проверки на готовността за провеждане на занятия с редовните студенти на 

12.02.2018 г. и 17.09.2018 г. 
-  2 проверки на готовността за провеждане на занятия със задочните студенти на 

15.03.2018 г. и 19.10.2018 г. 
Проверява се наличието на квалификационни характеристики, учебни планове и учебни 

програми по всички изучавани дисциплини за всички специалности, осигуреността на всички 
учебни дисциплини с преподаватели, материалната книга за отразяване на проведените занятия 
и др. Проверките показаха, че всички необходими действия от страна на Учебен отдел са 
извършени в срок и е осигурено нормалното протичане на учебния процес. 

 

 Проверка за спазване на учебния разпис 
Извършиха се 2 проверки  за провеждане на учебните занятия в съответствие с приетия 

учебен разпис (на 06.11.2018 и 08.11.2018 г.). При проверките се констатира, че учебните занятия 
се провеждат съгласно учебния разпис, но при значително намален брой студенти. Основна 
препоръка към водещите занятия е да се обърне внимание на студентите относно 
посещаемостта на учебните занятия. 

 
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 на преподаване на учебния материал, които 
включват и информационни и комуникационни технологии. Чрез тях се постига по-пълно 
усвояване на предвидените по програма знания, умения и компетенции, стимулира се 
инициативността, предприемчивостта и творчеството. По различните дисциплини се прилагат 
различни съвременни методи на обучение в зависимост от спецификата им. Много от 
преподавателите предоставят в електронен вариант разработените лекционни курсове и 
практически упражнения. Към настоящия момент, техният брой надхвърля 90. Електронното 
обучение се осъществява през платформата Тракийски електронен университет – http://edu.uni-
sz.bg.  

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 комисии към катедрите обсъждат проблеми и 
предлагат решения по въпроси, касаещи конкретните специалности. Считаме, че по този начин 
обучението и актуализирането на учебната документация, разпределението на часовете и 
организацията на учебния процес се осъществяват професионално и качествено. 

Практическото обучение на студентите се провежда по време на учебните занятия и в 
рамките на летния и преддипломния производствен стаж. Практическата подготовка на 
студентите се планира и организира като се създават условия за ранно включване в реална 

file:///C:/Users/KrasiDobreva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/и.%20Електронното%20обуч
file:///C:/Users/KrasiDobreva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/и.%20Електронното%20обуч
http://edu.uni-sz.bg/
http://edu.uni-sz.bg/
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работна среда.  Извършва се в учебните работилници  и лаборатории на Факултета и в 
производствени фирми по предварително сключени договори за съвместна дейност. 

ФТТ - Ямбол постоянно поддържа и разширява връзките си с потребителите на кадри. 
Ежегодно се сключват договори 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 преддипломен 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. 

На 22.03.2018 година във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол се проведе среща на 
преподаватели и студенти с представители на фирма АТЕ ПЛАСТ ООД – Стара Загора, водеща 
фирма в производството на полимерни фолиа и опаковки на българския пазар и с постоянно 
разширяване на позиции на международните пазари. Студентите от ФТТ своевременно бяха 
информирани за възможностите за реализация и включване в стажански програми, обявени от 
Палфингер Продукционстехник България ЕООД, Добруджански хляб АД и др.  

Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол при Тракийски университет провежда 
последователна политика за разширяване взаимоотношенията с водещи организации и фирми 
относно професионалната подготовка на студентите си – стажове, практики, участие на 
специалисти от практиката при разработване на учебни програми, дипломни работи и др. 
Тясната връзка между университета и бизнеса е гаранция за подготовка на 
висококвалифицирани специалисти. 

 

 Студентски практики и стажове по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“  

В изпълнение на дейностите по проект 05П2ОР001-2.0020001 „Студенски практики – фаза I“, 
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 
г., съфинансирана от Европейския съюз, през 2018 г. практическо обучение в реална работна 
среда проведоха 10 студенти от ФТТ - 5 от ПН Електротехника, електроника и автоматика и 5 от 
ПН Хранителни технологии под ръководството на двама преподаватели - академични 
наставници. 

 

 Дарителска кампания 
В навечерието на студентския празник 8 декември, „Белла България“ АД дари на Факултет 

”Техника и технологии” – Ямбол при Тракийски университет оборудване за обучението и 
професионалната подготовка на студентите от направление Хранителни технологии – 
конвектомат и ферментационна камера. 

 
 

3.3. ОБОРУДВАНЕ НА ЛЕКЦИОННИ ЗАЛИ, ЛАБОРАТОРИИ И ДР. 
 
ФТТ притежава значителна материална и техническа база, която се използва както за учебен 

процес, така и за провеждане на научноизследователска дейност на студенти и преподаватели.  
Учебните зали, библиотеката и кабинетите на преподавателите в Учебния корпус са 

свързани с Интернет, като достъпът се осигурява от самостоятелен сървър, свързан с 
централния сървър на Тракийски университет. В резултат на активното участие на 
преподавателите в инфраструктурни и университетски научни проекти, факултетът разполага  с 
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общ брой компютърни места 153. От тях 71 са в  учебни зали, 24 преносими компютри. С 
мултимедийни проектори са оборудвани 17 зали и 5 зали с интерактивни дъски. За посочения 
период са закупени 2 бр. преносими и 1 бр. настолни компютърни конфигурации за 
преподаватели и служители. 

В катедра “Машинно инженерство – създадена е една нова лаборатория по Климатични 
системи на АТЗТ по инфраструктурния проект по договор № 5.ОУП/ 27.05.2016 г. „Подобряване 
на научната инфраструктура за направления „Машинно инженерство“ и „Общо инженерство“ на 
ФТТ и АФ при Тракийски университет – Стара Загора. 

През 2018 година  по проект на НИП се изгражда Лаборатория за безконтактни методи на 
измерване в Лабораторния комплекс (приземен етаж).   
  

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 11 магистърски програми в редовна и задочна 
форма на обучение. В началото на учебната 2018 – 2019 година техният общ брой е 791 (745 за 
2017/18), от които 664 (637 за 2017/18) в ОКС „бакалавър“ и 127 (108 за 2017/18) в ОКС 
„магистър“, разпределени както следва: 

 
Таблица 4. Брой обучавани студенти по специалности и ОКС 

 
Професионално 

направление 
Специалност и образователно- квалификационна степен 

 

Учебна 2018 – 2019 год. 

редовно задочно 

5.1 
Машинно 
инженерство – 291  

Автотранспортна и земеделска техника - бакалавър 96 112 

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия – 
бакалавър 

16 26 

Магистърски програми 41 - 

5.2 
Електротехника, 
електроника и 
автоматика - 267 

Автоматика и компютърни системи - бакалавър  71 73 

Електротехника - бакалавър  30 49 

Магистърски програми 44 - 

5.4  
Енергетика – 108  

Топло- и газоснабдяване - бакалавър  34 45 

Индустриално инженерство - бакалавър - 10 

Магистърски програми 19 - 

5.12 
Хранителни 
технологии – 125  

Технология на храните - бакалавър  66 36 

Безопасност и качество на храните – магистър  23 - 

Общо: 440 351 

  

 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 1 студент е променил специалността си, 11 са променили формата си 

на обучение, 4 се обучават по индивидуален учебен план за съкратен срок и 11 студенти са се 
преместили от друг университет във ФТТ. 
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По случай празника 8-ми декември, Ректорът на Тракийски университет награди 8 студенти от 
ФТТ за висок успех,  5-ма за постижения в научната дейност, 1 за високи постижения в спорта и 1 
за принос към дейността на Студентски съвет – Тракийски университет.  

 
На 23 ноември 2018 год. Факултет “Техника и технологии“ дипломира Випуск 2018 на 

официална церемония. Общият брой на дипломираните студенти бе 209 (201 за 2017/18 година), 
от които 125 бакалаври и 84 магистри: 
 
Таблица 5. Брой дипломирани студенти ОКС “бакалавър“ (редовно и задочно обучение) – 125 
абсолвента (144 за 2017/18 година)   

№ СПЕЦИАЛНОСТИ Редовно обучение Задочно обучение 

1.  „Автотранспортна и земеделска техника”  16 18 

2. „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”  5 2 

3. ,,Автоматика и компютърни системи"  17 17 

4. „Електротехника”  8 9 

5. “Технология на храните”  7 11 

6. “Топло и газоснабдяване” 7 8 

Общо 60 65 

 

Таблица 6. Брой дипломирани студенти ОКС “магистър“ (редовно  обучение) – 84 абсолвента (57 за 
207/18 година)   

№ СПЕЦИАЛНОСТИ Редовно обучение 

1.  „Автотранспортна и земеделска техника” 13 

2. „Организация и управление на транспорта“ 13 

3. „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” 7 

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” 

19 

5. “Безопасност и качество на храните” 19 

6. “Топло и газоснабдяване” 13 

Общо 84 

 
Провеждане на анкета с абсолвенти от ККА на ФТТ 
Анкетата се провежда по време на държавните изпити. Анкетирани са 31 студенти от 

редовна и 35 от задочна форма на обучение. 
Резултатите показват, че над 80 % от анкетираните са удовлетворени от атмосферата 

във ФТТ и обучението в неговата цялост. При задочните студенти степента на удовлетвореност 
от дисциплините в учебния план е по-голяма. Напълно удовлетворени са 62,87 % от задочните и 
48,39 % от редовните студенти. Задочните студенти дават по-висока оценка за нивото на 
обучение във ФТТ – отлична 40 % и много добра 25,71 %. При редовните студенти резултата е 
съответно 19,35 % и 38,71 %. Оценките за чуждоезиковата подготовка са основно добра и много 
добра (общо около 60 %). Обучението по общообразователните дисциплини се оценява от 
редовните студенти като много добро – 48,39 %, а от задочните – 37,14 %. Подобна е оценката 
на студентите за нивото на придобитите компютърни знания и умения – много добро 35,48 % от 
редовните и 48,57 % от задочните студенти. Обучението по техническите и специални 
дисциплини се оценява от 42,86 % от задочните студенти като отлично, а 49,39 % от редовните 
го оценяват като много добро. Около 1/3 от студентите оценяват подготовката си по 
педагогическите дисциплини като много добра.  

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=60%3Amajor-aiut&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=85&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=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=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-tgs&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=87&lang=bg
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Около 70 % от студентите са удовлетворени от производствените стажове, а около 7 % 
не са. Задочните студенти в по-голяма степен от редовните смятат, че обучението по 
специалността им дава необходимата подготовка за професионална реализация. Студентите са 
придобили професионални умения, способност за самостоятелно мислене, умения за работа в 
екип и нагласа за продължаващо обучение. Анкетираните студенти основно са с добър и много 
добър успех от следването, като успеха на задочните е по-висок. Само 87,1 % от редовните и 
48,57 % от задочните студенти заявяват, че интересът им към специалността се е повишил. 
Половината от анкетираните студенти редовно и задочно обучение (51 %) желаят да продължат 
обучението си по същата специалност. 

Студентите, основно от задочна форма на обучение, желаят повече стаж, допълнителна 
практика, квалификация за учител, 3D проектиране, програми за диагностика, графичен дизайн и 
езикова подготовка.  

 
3.5. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 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 %. 

Лекционните курсове във ФТТ се водят от 27 хабилитирани преподаватели на ОТД и 19 
хонорувани хабилитирани преподаватели. Лабораторните, практическите и семинарните занятия 
се водят от 18 асистенти от които 11 с ОНС „доктор“ и 1 ст. преподавател. Индивидуалната 
годишна учебна заетост на преподавателите средно е над 65 % от основния норматив за 
съответната академична длъжност.  

През отчетния период успешно приключиха 2 конкурса за академична длъжност „доцент“, в 
направление ЕЕА и Енергетика. 

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, където е необходимо. 

 
Работа на комисията по УД  
Проведени са 7 заседания от комисията по „Учебна дейност”: протоколи № 12/13.02.2018; 

13/13.04.2018; 14/22.05.2018;15/18.07.2018; 16/04.09.2018; 17/15.10.2018г. и 18/19.11.2018г. 

Основните проблеми, които са обсъждани на заседанията са:  

- Избор на хонорувани преподаватели 4 заседания (Протокол № 13/13.04.2018г.; Протокол № 
15/18.07.2018г.; Протокол № 17/15.10.2018г. и Протокол № 18/19.11.2018г.) 
- Обсъждане на натоварването на преподавателите на ОТД 1 заседание (Протокол № 
16/04.09.2018г.)  
- Обсъждане на нови и актуализирани учебни планове и квалификационни характеристики – 2 
заседания (Протокол № 13/13.04.2018г. – АТЗТ,ОУТ, АЕ; Протокол № 14/22.05.2018г. – ПН „МИ“ и 
„Енергетика“; ) Комисията излиза със становище, което се представя на ФС при приемане на 
учебните планове. 
- Обсъждане на дейности по кандидат-студентска кампания (4 заседания) – 2018/2019г- Протокол 
№ 12/13.02.2018г.; Протокол № 15/18.07.2018; Протокол № 16/04.09.2018г; Протокол № 
18/19.11.2018г. за учебната 2019-2020г. 
- Подготовка за предстоящата акредитация (програмна и институционална) - Протокол № 



14 

 

12/13.02.2018г. -1 заседание 
 

3.6. БИБЛИОТЕКА 
 

Структурата на библиотечния фонд е изцяло съобразен 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 факултета дава на своите 
възпитаници и като следствие на дългогодишната му история, като приемник на Педагогически 
институт, в библиотеката е формирана богата сбирка от педагогическа литература. 

Във фонда на Библиотеката на Факултет „Техника и технологии – Ямбол постъпи 
дарение  от доц. д-р Здравка Джандармова, включващо 19 издания на български език от 
областта на икономиката, счетоводството, човешките ресурси, стопанската лингвистика, банков 
мениджмънт и анализ.    

По предложение на преподавателите се закупува литература по направления свързани с 
учебния процес. Библиотека 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. 

Ежегодно, по предложение на катедрите във ФТТ се извършва абонамент за периодични 
издания, както и закупуване на учебна и специализирана литература. За 2018 г. броят на  
изданията, за които сме абонирани е 9, на стойност 536.64 лв. 

 

 
IV. СТУДЕНСКИ СЪВЕТ И РАБОТА СЪС СТУДЕНТИТЕ 
 

Социално - битовите въпроси на студентите се уреждат с Наредба за условията и редът 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, които 
са 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 органите за управление: 

 8  представители в Общото събрание на ТрУ; 

 1 представител в Академичния съвет на  ТрУ; 

 12 представители в Общото събрание на ФТТ; 

 2 представители 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; 

 4 представители в катедрените комисии по качеството. 

 1 представител в Информационното социологическо звено. 
 

През зимния семестър на учебната 2017 – 2018 год. 68 студенти от ФТТ получиха стипендии 
за успех, отпуснати при условията и реда на ПМС № 90/2000 г. на учащите се в редовна форма 
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на обучение. За същия период бяха отпуснати и 60 социални стипендии, които са без класиране 
и без ограничителни условия. Средствата за студентските стипендии се одобряват и отпускат 
всяка календарна година с бюджета на университета. 

Наред със студентските стипендии, от държавната субсидия на Университета, през 2018 
година се изплащат стипендиите и на 6 редовни докторанта във ФТТ. Те са с фиксиран размер 
500 лв. и се отнасят само за 3 годишния срок на редовна форма на обучение.  

 През летния семестър на 2017 – 2018 година в Тракийски университет продължи 
изпълнението на дейности по Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 
1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 
фондове. 

Според условията на проекта „стипендии за успех“ се присъждат само на студенти от 
приоритетните професионални направления, които се обучават в редовна форма на обучение, 
имащи успех не по-нисък от 4.00 и нямащи условни изпити. Размерът на месечната стипендия за 
успех е 80 лв. и се отпуска за 5 месеца. За 2017 – 2018 академична година „стипендии за успех“ 
от приоритетни направления са получили 100 студенти. 

От зимния семестър на 2018 – 2019 година, студентите от ФТТ имаха възможност да 
кандидатстват и за „стипендии за успех“, отпускани на обучаващи се в специалности от 
приоритетните професионални направления и „стипендии за значими постижения в 
научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност, средствата за които 
бяха осигурени от държавната субсидия.  

За зимен семестър на  2018 – 2019 година допълнителни „стипендии за успех“ получиха 93 
студенти, а за „значими постижения“ – 6 студенти. 

Кандидатстването за стипендии е част от възможностите и стимулите за участие на 
студентите в научноизследователската дейност на катедрите, явяване на състезания, 
конференции и т. н. Ежегодно организираната във ФТТ – Ямбол Международна научна 
конференция „Мениджмънт и качество“ за млади учени, осигурява условия за участие и 
кандидатстване на нашите студенти за „стипендии за значими постижения“.  

Студентският съвет активно сътрудничи и участва при обсъждане на административните 
дейности на ФТТ, научноизследователската дейност по катедри, при организиране на научни 
форуми, празникът на факултета, промоцията на випуска, спортни събития, общоградското 
шествие за 24 май и др. мероприятия на ТрУ. Студентите са информирани своевременно за 
различни национални конкурси, предстоящи форуми, възможности за реализация и др.  
 

 

V . 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“.  

През 2018 година приключиха процедурите за програмна акредитация на четирите 
професионални направления (табл. 7). Всички ПН получиха по-висока обща оценка от 
предходната програмна акредитация (2013 год.). 
   
 
Таблица 7. Акредитирани професионални направления във Факултет „Техника и технологии” 

 
Професионално 

направление 
ОКС 

Специалности 
Протокол на 

НАОА 
Оценка 

Срок на 
валидност 

5.1. Машинно бакалавър Автотранспортна и земеделска техника №  1 8/ 2 9. 0 6. 2 0 1 8 8,82 5 години 
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 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 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.  

 
 

VI . НАУЧНА ДЕЙНОСТ 
 

Научноизследователската дейност на академичния състав, студентите и докторантите от 
професионалните направления е съобразена с изискванията на ЗВО, Закона за развитие на 
академичния състав, Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г., 
Националната стратегия за наука и иновации – 2015-2020, Стратегия за развитие на ТрУ за 
периода 2016-2019 година, Стратегия за наука и иновации в ТрУ, Стратегия за 
интернационализация на ТрУ, Eтичен кодекс на Университетската общност на ТрУ, Правилата за 
научноизследователска дейност на Тракийски университет, Правила за осъществяване на 
проектната дейност при ТрУ, Правила за организацията на научноизследователската работа на 
студенти и докторанти, и е съществена и неделима част от цялостната дейност на 
преподавателския състав. 

инженерство Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 
индустрия 

магистър 

Автотранспортна и земеделска техника; 
Организация и управление на транспорта; 
Автотехническа експертиза; 
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 
индустрия; 
Дизайн и технология на кожени изделия; 
Организация и управление на шевна фирма; 
Моден и текстилен дизайн и технологии 

5.2. Електротехника, 
електроника и 
автоматика 

бакалавър Автоматика и компютърни системи; Електротехника 

№
 1

4/
01

.0
6.

20
18

  

9,11 6 години 
магистър 

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 

5.4. Енергетика 
бакалавър 

Топло- и газоснабдяване ; 
Индустриално инженерство 
 

№
11

/1
3.

04
.2

01
8 

 

8,81 5 години 

магистър 
Топло- и газоснабдяване; 
Енергийна ефективност 
 

5.12. Хранителни 
технологии бакалавър 

 
Технология на храните 
 

№
16

/2
2.

06
.2

01
 

9,05 6 години 

магистър 
 
Безопасност и качество на храните 
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Главната стратегия на научноизследователската дейност се основава на развиване на 
основните звена 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. 

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 и към проблемите на съответните направления и специалности, като една от 
основните цели на същата е и връзката и 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+“ и „Хоризонт 2020“ 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.  

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.  

Поради повишаване изисквания на МОН към качеството на научната продукция, през 
отчетния период бяха публикувани нови правила за оценка ефективността на разходваните 
средства за наука във ВУ. Това е свързано с промяна в подхода при финансиране на проектните 
предложения, като все по-голяма тежест придобива осигуряването на широк достъп до 
получените научни резултати чрез публикуването им в издания, които са реферирани и 
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. 

Нещо повече, ако не бъдат изпълнени минималните изисквания, ВУ, респективно, 
структурните звена ще връщат финансирането за преразпределение между университетите 
„отличници“. 

През отчетния период, съгласно приетата през последните години стратегия за 
финансиране на научноизследователската дейност във ФТТ, бяха подадени 4 проекта от 
четирите професионални направления и 1 проект за осигуряване финансирането за издаване на 
списание ARTTE. За финансиране от университетския фонд беше представен проект за 
финансиране на Международната научна конференция „Техника, технологии, образование” – 
ICTTE 2018. Допълнително, ФТТ беше включен в университетски инфраструктурен проект, 
ръководен от Медицински факултет с финансиране от 10 000лв. Новите проекти от сесия 2018 
бяха финансирани с обща сума 31 820 лв. 
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Таблица 8. Научни проекти, класирани за  2018 г.  
 

 

Брой  представени 

проекти 

Брой класирани 

проекти 

Класирани 

индивидуални проекти 

Обща 

стойност 

ФТТ 5 5 - 19 000 

Финансирани НФ по звена 1 1 - 2 820 

Всичко за ФТТ 6 6 - 31 820 

 
Останалата част от бюджетната субсидия, която за 2018 г. е 46 031 лв., беше използвана 

за дофинансиране на текущите 12 научни проекта. 
   

Таблица 9.  Научни проекти и брой участници за  2018 г. 
 НАУЧНИ ПРОЕКТИ ФТТ 

Стартирали през периода Университетски научни проекти 6 

Отчетени като междинни през периода Университетски научни проекти 14 

Отчетени като завършени през периода Университетски научни проекти 4 

Стартирали през периода Международни проекти - 

Отчетени като междинни през периода Международни проекти - 

Отчетени като завършени през периода Международни проекти - 

Стартирали през периода Национални проекти - 

Отчетени като междинни през периода Национални проекти - 

Отчетени като завършени през периода  Национални проекти - 

Професори, участващи в проекти – бр. 1 

Доценти, участващи в проекти – бр. 23 

Асистенти, участващи в проекти – бр. 19 

Докторанти, участващи в проекти – бр. 6 

Студенти, участващи в проекти – бр. 54 

 
През тази година не бяха закупени ДМА поради забавяне на обществените поръчки в 

университета, но беше осигурено заплащането на годишните лицензионни такси за използваните 
във ФТТ програмни продукти. 

Беше сключено споразумение за сътрудничество с Българския институт по 
стандартизация в следствие на което се създаде съвместна информационна система по 
стандартизация в Централна библиотека на Тракийски университет и библиотеката на ФТТ. 
Системата предлага контролиран безплатен достъп  на преподаватели, служители, докторанти и 
студенти от ФТТ до електронния фонд с пълните текстове на определени пакети  български 
стандарти,  посредством четене от екран. 

 
КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ПРОЕКТИ на ФТТ е назначена със Заповед на 

Ректора на ТрУ.  Проведени са 7 заседания, като са разгледани организацията, провеждането и 
отчитането на конкурс 2018г., в т.ч. класиране на проектите,  приемане на междинни и  
окончателни отчети, актуализираме на състава на научните колективи, актуализация на план-
сметки и продължителност на проектите. 

 
УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 
Дейностите по интернационализация на научната продукция и научните изследвания на 

академичния състав на ФТТ и създадените контакти с колеги от чужди ВУ, позволиха през тази 
година да бъдат подготвени два проекта по програма Еразъм+, ключова дейност 2: 
„Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики във висшето образование“ по 
програмни схеми: „Изграждане на капацитет във висшето образование“ и „Стратегически 
партньорства“, както и подготовката на проектни предложения по Еразъм+, ключова дейност 107: 
„Международно измерение във висшето образование“. В консорциумите бяха включени 
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университети, както от програмните държави: Полша, Португалия, Литва, така и от държавите-
партньори: Украйна, Русия, Молдова, Казахстан, Турция. Факултетът беше поканен за партньор в 
проект по програма „Мария Кюри - Райс“ от програмите на „Хоризонт 2020“ на тема: „Управление 
на регионалните ресурси и планиране за устойчива еволюция“, заедно с университети от Англия, 
Словения, Гърция, Чехия и Турция. Надяваме се, чрез натрупания опит и създадените нови 
професионални контакти, през тази година да постигнем по-голям успех при кандидатстването по 
различните програми и проекти на ЕС.  

Подадени са проекти по схема „Изграждане на капацитет във висшето образование“, в 
който ФТТ е координатор, а в други два проекта е координатор. Предстои представянето и на 
проект по схема „Алианси на знанието“, където отново координатор ще бъде ФТТ. 

През м. август, 2018г. МОН одобри 11 национални научни програми, чрез които 
министерството си поставя за цел преодоляване на фрагментацията в научноизследователската 
система, консолидиране на научноизследователския потенциал, споделено използване на 
изградена инфраструктура, концентрацията на финансови ресурси за решаване на важни за 
обществото проблеми и избягване на двойното финансиране. Тракийски университет е партньор 
в Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на 
живот“, а от академичния състав на ФТТ в дейностите за изпълнение са включени трима 
преподаватели.  

За изпълнение на дейностите Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за 
Наука, Информатика и Технологии в е-обществото) по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие 
на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и Информационни и 
комуникационни технологии“ бяха привлечени и преподаватели от нашия факултет. 

ФТТ, чрез ТрУ, е включен и в изпълнението на Национална програма „Млади учени и 
постдокторанти“. Тече срока за подаване на необходимите документи от кандидатите. Сумата, 
която получи факултета по тази програма е 8969 лв. и е предназначена за стимулиране на 
младите учени и постдокторанти за научно развитие и изграждане на успешна научна кариера. 
Средствата бяха разпределени на конкурсен принцип. Предстои сключване на договори с 
утвърдените кандидати. 

Във връзка с утвърдената Стратегия за интернационализация на Тракийски университет 
започна подготовката за приемане на Европейската харта на учения. За целта беше сформирана 
комисия, в която е включен и представител от ФТТ. Тя трябва да направи първата стъпка към 
приемането на хартата – анализ за практиките в университета, които трябва да се подобрят, за 
да се постигне прозрачност и честност в научноизследователската дейност. 
 

 
6.2. НАУЧНИ ИЗЯВИ И ПУБЛИКАЦИИ 

 
В резултат от научната дейност са публикувани 55 научни публикации в реферирани и 

индексирани в световни вторични източници, от които 16 в издания с импакт фактор и импакт 
ранг, 51 публикации без рефериране и индексиране в световни вторични литературни източници,  
15 съвместни публикации с чуждестранни учени. През 2018г. са издадени 3 монографии, 13 
учебника и учебни пособия.  

Цитиранията на научни публикации за отчетната 2018 година по данни от  Web of Sciencе и 
SCOPUS на академичния състав при ФТТ са 19, а в друга научна литература през отчетната 
година – 165.  

Усредненият спрямо щатния изследователски състав h-индекс по данни на SCOPUS за 2018 
е 0.152. 

Преподаватели от ФТТ публикуват част от постигнатите резултати от 
научноизследователската си дейност и в: 
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- 32th Int. Conference on Information Technologies (InfoTech-2018), IEEE Conference 
Rec. No. 46116. 20-21 Sept. 2018, St. St. Constantine and Elena, Bulgaria. Technical 
University - Sofia. SCOPUS. 

- 8th Bulgarian Peptide Symposium with international participation. Stara Zagora, june 8-
10, 2018. 

- Международна научна конференция „Мениджмънт и качество“ за млади учени, 
10-12.05.2018, Ямбол, България 

- 13th International Conference on Virtual Learning ICVL 2018, Romania 
- ICTTE, International conference of technics, technologies and education, 18-

19.10.2018 
- XXVI Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и 

екологични системи“ (УТЕОС), Банкя, 10-11 май 2018. 
- III Международной научно-практической конференции – Центр Развития Научного 

Сотрудничества (ЦРНС), 16 января – 9 февраля, 2018, Новосибирск. 
- NUTRICON „Food Quality and Safety, Health and Nutrition”, 13 – 15 June, 2018, Ohrid, 

Macedonia. 
- Maltepe University International Student Congress Muisc 2018. Global Problems of the 

21st Century and Possible Solutions 
- Международна научна конференция “Conteporary Trends and Inoovations in the 

Textile Industry”, Белград, Сърбия, 18 май 2018; 
- Aegean International Textile and Advanced Engineering Conference AΙTAE 2018, 

Mytilene, Greece, September 5-7 2018. 
 

 
Фиг.10. Сравнителен анализ на научната продукция за 2017 и 2018г. 

 
 Академичният състав на ФТТ през отчетната година е взел участие в 4 конференции в 

чужбина с доклади или съавторство. 
Студентите от ФТТ взеха участие в Международен студентски конгрес, Университет 

Малтепе, Истанбул, който се проведе от 16.04 до 20.04.2018, както и в студентската конференция 
„International Student Research Competition -2018“, организирана от Одеска национална академия 
по хранителни технологии през месец април 2018. 
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11 преподаватели от академичния състав на ФТТ членуват в международни редакционни 
колегии на 21 списания, регистрирани в международните бази данни.  

Членовете на изследователския състав членуват в научните дружества: Съюз на учените 
в България, Научно-технически съюзи, НТС по ТОК, 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). 
 
 
6.3. ОРГАНИЗИРАНИ НАУЧНИ ФОРУМИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

 
ФТТ традиционно организира и провежда два международни научни форума ежегодно. 

Чрез тяхната дейност, факултетното ръководство създава възможности за изява на младите 
учени, докторанти и постдокторанти да представят на широката научна общност постигнатите 
научни резултати, да създадат нови и разширят съществуващи професионални контакти както с 
български, така и с изявени чужди учени, с цел разширяване на научния им кръгозор. Създават 
се предпоставки за обсъждане и осъществяване на съвместни научни изследвания, 
разработване на съвместни проекти и организиране на съвместни научни форуми. 

Традиционно на 11-12.05.2018. се проведе XXVII Международна научна конференция 
„Мениджмънт и качество“ за млади учени. В пленарната сесия взеха участие изявени учени, 
които представиха новостите в изследванията в основни направления, в които работи 
академичния състав на ФТТ: 

Лектор Тема на доклад 

Проф. Paulo Sérgio Duque de Brito,  
Management and Technology School of the 
Polytechnic Institute of Portalegre, Portugal, 

Energy production from wastes by thermal gasification 
processes 

проф. Пламен Даскалов  
Русенски университет „Ангел Кънчев“, 
България 

Приложение на информационните технологии и 
изкуствения интелект в прецизното земеделие 

Проф. Zivko Davcev,  
”Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje, 
Republic of Macedonia 

The influence of the norm on the exploitative characteristics 
of the agricultural mechanization in the republic of 

Macedonia 

 
В рамките на заседанията на секциите и постерните секции бяха представени 56 доклада 

на над 80 автора от България, Молдова, Португалия, Македония, Египет, Казахстан, Сърбия, 
Румъния, Израел. В работата на конференцията взеха участие над 100 академични 
преподаватели, студенти, докторанти и млади учени. В края на заседанията по секции 
традиционно бяха отличени най-добрите презентации в категориите „студент“, „докторант“ и 
„млад учен“: 
 
-категория „студенти“: 

Студент  Тема на доклад 

Ваня Георгиева, Диляна Стоилова,  
          Тракийски университет, Филиал Хасково 

Проучване на проблеми свързани с приема на 
медикаменти при възрастни и стари хора 

Виктор Станев,  
Тракийски университет, Факултет „Техника и 
технологии“ – Ямбол 

Анализ на потенциала на дървесна биомаса в България 



22 

 

Росица Йорданова,  
Тракийски университет, Факултет „Техника и 
технологии“ – Ямбол 

Автоматизация на информационни процеси при оценка 
на качеството на кашкавал 

 

Ани Косинкова-Стоева,  
Тракийски университет, Факултет „Техника и 
технологии“ – Ямбол 

Моден дизайн с елементи от минойския костюм 

 
 
-категория „докторанти“: 

Докторант Тема на доклад 

Юнзиле Джелил,  
Университет „Асен Златаров“, Бургас 

Systemic approach for balanced supply chain 
management in the manufacture of first generation 

bioethanol – biofuel of the future 

Галя Шивачева,  
Тракийски университет, Факултет „Техника 
и технологии“ – Ямбол 

Изучаване на разклонени алгоритми чрез 
средства за визуализация 

Таня Енчева Пенева,  
Тракийски университет, Факултет „Техника 
и технологии“ – Ямбол 

Изследване на технологичните особености при 
изработване на горно облекло от трикотаж 

 
-категория „млади учени“: 

Млад учен Тема на доклад 

Галин Тиханов,  
Тракийски университет, Аграрен факултет 

Study of the method of grain harvester hopper 
unloading and full signaling used 

 
На 18-19.10.2018 г. се проведе традиционната конференция на Факултета - ICTTE 

International Conference on Technics, Technologies and Education 2018, в която са представени 
59 научни доклада от учени от Азербайджан, Казахстан, Македония, Русия, Сърбия, Турция, 
Украйна, Чехия и България. 

В рамките на пленарната сесия на тема: „Предизвикателства пред развитието на науката 
и образованието в Европейския съюз“ участие взеха: 
 

Лектор Тема на доклад 

 проф. Костадин Костадинов  
Институт по механика към БАН,  
съветник на министъра на образованието и науката в 
сферата на научни изследвания и иновации, 
координатор на Експертния съвет „Наука, технологии и 
иновации“ 

„Предизвикателства към политиците за развитието 
на науката и образованието в България и ролята на 
учените и преподавателите – Българската STEM 
платформа и – SpiCy-MiNT роботизрана 
технологична платформа“. 

 проф. Ангел Смирикаров  
Ръководител на Център за иновационни образователни 
технологии към Русенския университет, Координатор на 
Българския виртуален университет и на Академичната 
общност по компютърни системи и информационни 
технологии  

 чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев  
Ректор на Русенски университет  

„Как да адаптираме образователната система към 
дигиталното поколение“. 
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 д-р Елена Багумян  
завеждащ отдел „Международно сътрудничество“, 
Московски държавен университет „М.В.Ломоносов“ – 
Русия, филиал Севастопол 

„Научная работа филиала 
Московскогогосударственного университета имени 
М.В. Ломоносова в Севастополе“ 

 

 
Конференцията беше съпътствана с подкрепящи мероприятия – беше организирано 
представяне на дейността на фирмите-партньори на Факултет „Техника и технологии“ и Ден на 
Отворени врати. 
 
6.4. НАУЧНИ ИЗДАНИЯ НА ФТТ  

– ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education 

През 2018 са публикувани онлайн 4 броя от списание ARTTE Applied Researches in Technics, 
Technologies and Education.   

Четирите броя съдържат общо 51 статии, от които: 
• 25 са на български автори; 
• 24 на чуждестранни учени; 
• 2 статии са в съавторство на български и чуждестранни учени; 
• 13 публикации на авторски колективи от ФТТ; 
• 3 статии в които преподаватели от ФТТ са в съавторство с колеги от други ВУ в 

България и чужбина. 
Чуждестранните автори са от Египет, Казахстан, Македония (Северна Македония), 

Мароко, Молдова, Нидерландия, Русия, Сърбия, Турция, Чешка република и Украйна. 
И през 2018 г. ARTTE продължава да е включено в базите данни: 
• Sherpa Romeo 
• Index Copernicus 
• DOAJ 
• ERICH PLUS 
През 2018 година е решен проблемът с DOI номерата и всички статии, излезли през 

2016г. и 2017г. са получили своите индивидуални идентификационни номера. Предстои и 
статиите от 2018 година да бъдат идентифицирани с  DOI номера. 

През лятото на 2018 година е получено потвърждение от Scopus, че е открита процедура 
за оценяване на списанието с цел включване в базата данни. През 2019 година е заявена 
кандидатура за включване на ARTTE в Web of Science.  

С цел повишаване на шансовете на ARTTE за включване в Scopus и Web of Science в 
редакционната колегия на списанието са поканени и включени 2 нови члена от Словакия и 
Румъния. Колегите са поканени на база висок h-индекс и голям брой публикации, реферирани и 
индексирани в Scopus и Web of Science. С тяхното включването се изравнява броя на 
българските и чуждестранните членове на редакционната колегия на ARTTE. 

Три от издадените четири броя са отпечатани, под печат е последния четвърти брой. 
 

- Сборник доклади от Международна научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, 

ОБРАЗОВАНИЕ" - ICTTE  

Ежегодно докладите от Международната научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, 
ОБРАЗОВАНИЕ" – ICTTE се публикуват в сборник. В края на 2018 година сборникът беше 
включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно 
рецензиране. Предстои регистриране в Crossref на DOI номера на статиите, включени в 
сборника. Подадени са заявки за включване на сборника в базите на Index Copernicus,  ERICH 
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PLUS, Google Scholar и Open Academic Journals Index (OAJI). С цел да се отговори на 
изискванията на някои от базите е разработен нов сайт на конференцията, в който е включена 
информацията и за предходните научни сесии и издадените сборници. 

 
6.5. КАДРИ НА ФТТ 

 

Ръководството и методичните 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 
редовна и самостоятелна форма на обучение във ФТТ. 

По отношение на количествената структура на персонала във факултета през отчетната 
година общият брой на персонала е бил 75 човека, от които 46 – изследователски състав 
(табл.11). Хабилитираният състав на ОТД се състои от 1 професор и 27 доценти, 7 главен 
асистент и 11 асистента. 39 преподаватели притежават ОНС „доктор“. 

 От анализа се вижда, че броят на хабилитирания състав превъзхожда броя на 
асистентския състав, т.е. във факултета вече имаме така наречената „обърната структура“. 
Необходимо е да се работи по привличането на млади учени, които да попълнят недостига в 
квотата на нехабилитираните преподаватели.  
 
Таблица 11.  Кадрови потенциал – състояние към   30.12. 2018 година 
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ФТТ 1 - 27 1 18 - 46 - - 39 - 29 

       

 
По отношение на възрастовата структура продължава тенденцията, наблюдавана от 

последните две години за застаряване на академичния състав, като повече от 1/3 попадат във 
групата от 55 до 65г. (фиг.12). Увеличават се и преподавателите, които попадат в групата от 45 
до 55г., за сметка на групата от 35 до 46г. Тази констатация още веднъж подчертава важността 
за „подмладяване“ академичния състав на факултета. 

Фиг.12. Квалификационна и възрастова структура на ФТТ за 2018г. 
 
 

През 2018 г. са проведени два конкурса за академична длъжност „доцент“ и един конкурс 
за АД „асистент“.  Последният завърши без избор на кандидат и е обявен отново.  
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Таблица 13. Развитие на Академичния състав по професионални направления и научни 
специалности 

 
 
ОНС „Доктор“ 
Ръководството и катедрите 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 редовна и самостоятелна форма на обучение във 
ФТТ.  

През отчетния период се осъществи прием и обучение на четирима докторанти по 
държавна поръчка, редовно обучение професионални направления „Машинно инженерство“ и 
„Електротехника, електроника и автоматика“ (Табл.14). 

 
Таблица 14. Прием на докторанти редовно обучение по професионални направления и научни 

специалности за учебната 2017-2018 г. 

 
 Двама докторанти редовна форма на обучение, държавна поръчка от професионално 

направление „Хранителни технологии“, приети през  предходната учебна година, продължиха 
обучението си, успешно изпълнявайки дейностите от ИУП и с „много добри“ оценки от 
атестирането през 2018 г.  

През отчетния период в самостоятелна форма на обучение е зачислен един докторант в 
ПН „Машинно инженерство“ по докторска програма „Художествено оформяне и моделиране на 
текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“. Успешно приключиха обучението и 
придобиха ОНС „доктор“ двама докторанти самостоятелна форма на обучение към 
катедра „Машинно инженерство“ и един докторант към катедра „Електротехника, 
електроника и автоматика“. Двама преподаватели от катедра „ЕЕА“ се обучаваха и придобиха 
ОНС „доктор“ в други ВУ. 

 
Таблица 15. Придобити ОНС „доктор“  през 2018 г. 

№ Професионално 
направление/Катедра 

Научна специалност Име, презиме и фамилия на 
избрания кандидат 

АД „Доцент“ 

1 Електротехника, електроника 
и автоматика 

Автоматизирани системи за обработка на 
информация и управление (по отрасли) 

д-р инж. Златин Димитров 
Златев 

2 Енергетика Промишлена топлотехника д-р инж. Петко Георгиев 
Цанков 

АД „Асистент“ 

1 Машинно инженерство Транспортни системи и транспортни 
технологии 

 Без избор 

№ Професионално направление 
- Катедра 

Докторска програма Име, презиме и фамилия на 
докторанта 

1. 
Машинно инженерство 

Двигатели с вътрешно горене Петър Колев Михалев 

2. Технология на шевното производство Таня Енчева Пенева 

1. Електротехника, електроника 
и автоматика 

Автоматизирани системи за обработка 
на информация и управление (по 
отрасли) 

1. Мария Богомилова Георгиева-
Николова 
2. Миглена Андонова Казакова 

Професионално 
направление 

Научна специалност Форма на 
обучение 

ОНС „Доктори“ 

Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ 

5.1. Машинно 
инженерство 

Механизация и електрификация на 
растениевъдството 

самостоятелна 
Йордан Стоянов Стоянов 

Драгомир Маринов Драгоев 

5.2. Електротехника, 
електроника и 

Автоматизирани системи за 
обработка на информация и 

самостоятелна Мирослав Димчев Василев 
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Всички придобили ОНС „доктор“ (в съответствие с определения в ЗРАС срок) 

преподаватели от факултета бяха назначени на трудов договор за неопределено време.  
 
Докторантско училище  
През 2018 г. към Докторантско училище при ФТТ, в съответствие с утвърдения график, се 

проведоха 6 курса, в които участваха докторанти от ФТТ и от други факултети и университети, 
кандидат-докторанти, служители, преподаватели и студенти. Издадени са 66 броя сертификати 
за успешно приключило обучение.  

 
Таблица 16. Курсове към Докторантско училище при ФТТ през 2018 г. 

№ Курс Хорариум Лектор 
1.  Методика на научните изследвания 20 ч. проф. дтн инж. Г. Тасев 

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

3.  
Средства за автоматизация на научното 
изследване 

20 ч. доц. д-р Кр. Кръстев 

4.  Научни комуникации и презентационни умения 20 ч. доц. д-р В. Недева 

5.  Приложни компютърни програми: MATLAB 20 ч. доц. д-р инж. Зл. Златев 

6.  
Основни изисквания към структурата, 
съдържанието и оформлението на научната 
статия 

20 ч. 
проф. д-р инж. Кр. Георгиева,  
доц. д-р инж. В. Стойкова 

 
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/ 

 
Комисията  за контрол  върху процедурите за развитие на академичния състав 

(ККПРАС) във ФТТ през периода проведе 3 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.   
 
 

VII.МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МОБИЛНОСТ 
 

Международното сътрудничество и обмен се извършва в съответствие с приетите 
нормативни документи в Тракийски университет: Стратегия за интернационализация на ТрУ, 
Правилник за организация на дейността по международното сътрудничество на ТрУ, Правила за 
организация на дейностите по програма Еразъм в Тракийски университет. 
 

Международни договори и споразумения, действащи или сключени през 
посочения период по звена, в т.ч. и двустранни договори по програма Еразъм 

автоматика управление (по отрасли) 

Други висши училища (ТУ-София, ПУ „Паисий Хилендарски) 

5.2. Електротехника, 
електроника и 
автоматика 

Електрически мрежи и системи самостоятелна Антоанета Георгиева 
Димитрова 

4.6. Информатика и 
компютърни науки 

Информатика задочна Галя Илиева Шивачева 

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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Факултет „Техника и технологии“ непрекъснато разширява своите контакти с колеги от други ВУ, 

с цел създаване на общо научно пространство в Европа и изпълнение на приетата в ТрУ 

Стратегия за интернационализация. 

Договори за сътрудничество на ФТТ – Ямбол с чужди висши училища 
Тракийски университет и ФТТ имат сключени 5 нови договора за сътрудничество с чужди 

ВУ, а в края на 2018г. беше съгласуван и е на етап подписване от двете на страни на договор с 

Московски държавен университет „М.В.Ломоносов“ – Русия, филиал Севастопол. 

1. PETROLEUM GAS UNIVERSITY OF PLOIEŞTI - Romania, Department Teacher Training 
2. NAMIK KEMAL UNIVERSITY, Tekirdag/TURKEY 
3. Фондация на грузинските и кавказките проучвания, ТБИЛИСКИ ДЪРЖАВЕН 
УНИВЕРСИТЕТ „Ив.Явакишвили”, Грузия 
4. ЮЖНОСЛАВЯНСКИ ИНСТИТУТ, гр.Николаев, Украйна 
5. LEONARDO – Office Thuringia (University – Enterprise – Network, c/o Ilmenau University of 
Technology, Germany. 
 

Договори по програма Еразъм за ФТТ 
Тракийски университет има сключени 26 договора с програмни държави и 7 договора с 

партниращи държави. През 2018г. бяха сключени два нови договора с програмни държави и 2 в 
процес на подписване с програмни държава. 
 
КД 1 – Образователна мобилност във висшето образование -Партниращи държави 

1. Грузия – GE, AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY Kutaisi                                                
2. Египет  - EG KAFRELSHEIKH UNIVERSITY Kafrelsheikh                                         
3. Русия - RU SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY Rostov na Don                                                  
4. Русия - RU P.G.DEMIDOV YAROSLAVL STATE UNIVERSITY Yaroslavl                                           
5. Русия - RU VLADIMIR STATE UNIVERSITY Vladimir                                                    
6. Казахстан - KZ KORKYT ATA KYZYLORDA STATE UNIVERSITY Korkyt , 
7.  Русия - RU DON STATE TECHNICAL UNIVERSITY Rostov na Don 

КД 1 – Образователна мобилност във висшето образование - Програмни държави 
1. Германия-DE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Schmalkalden                           
2. Гърция – EL TECHNOLOGICAL INSTITUTE Piraeus                                                         
3. Италия – IT UNIVERSITA “Niccolo Cusano” 
4. Македония-МК „St. Kliment Ohridski” University Bitola                                                          
5. Полша – PL POZNAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Poznan                                               
6. Полша – PL AGH UNIVERSITY of Science and Technology Krarow                                         
7. Полша – PL BIALYSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Bialystok                                           
8. Португалия-PT INSTITUTO POLITÉCNICO  Portalegre                                      
9. Португалия-PT INSTITUTO POLITÉCNICO  Santarém                                      
10. Португалия-PT UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR Covilha                                                                 
11. Румъния- RO The “Gheorghe Asachi” Technical University Iasi                                                            
12. Румъния- RO Oradea University Oradea                                                          
13. Румъния- RO PETROLEUM & GAS UNIVERSITY OF PLOIEŞTI 
14. Румъния- RO UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY 
MEDICINE IAŞI 
15. Турция – TR ISTANBUL UNIVERSITY Istanbul                                            
16. Турция – TR SABAHATTIN ZAIM UNIVERSITY Istanbul                  
17. Турция – TR ESENYURT UNIVERSITY Istanbul                                         
18. Турция – TR KIRKLARELI UNIVERSITY Kirklareli                                     
19. Турция – TR AKSARAY UNIVERSITY Aksaray                                            
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20. Турция – TR IGDIR UNIVERSITY Igdir       
21. Турция – TR EGE UNIVERSITY Izmir                                                    
22. Турция – TR MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY Burdur  
23. Чехия - CZ CZECH TECHNICAL UNIVERSITY Praha  
24. Чехия – CZ, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Brno 
25. Холандия - University of Twente, Enschede, Netherlands 
26. Турция – TR - Istanbul technic University 

 
Нови договори, сключени през 2017/2018 

1. Полша – PL Lublin University of Technology, Lublin 
2. Македония-МК „International Balkan University”, Skopie 

 
На база на тези договори за отчетния период 9 преподаватели от ФТТ са осъществили 

преподавателска мобилност и мобилност за обучение в четири университета в Европа. 
 
След спечелен конкурс на МОН - Република Казахстан по Програмата «Топ мениджмънт на 

вузовете в Казахстан», доц. д-р Емилия Димова работи като заместник - ректор по 
академическата работа и интернационализацията на Къзълордински Държавен 
Университет «Коркът Ата» в периода 15.03.2018 г. – 31.12.2018 г. 

Дейността й по интеграцията на университета в световната образователна и научна общност 
беше реализирана в областта на сътрудничеството с водещи чуждестранни университети, 
осъществяване на международни образователни програми и проекти, съвместни 
изследователски дейности, научни семинари и конференции, обмен на преподаватели и гост-
лектори и развитие на студентска мобилност.  

За постигнати високи резултати на вуза и личен принос в подобряване на международния 
имидж на университета, доц. д-р Емилия Димова беше наградена със Златен медал «Коркът 
Ата» (на името на патрона на университета) и й беше присвоено званието «Почетен профессор 
(Доктор Хонорис Кауза)» на Къзълордински Държавен Университет. 
 

Посещение на чуждестранни гости и делегации в Тракийски университет по 
звена за посочения период, в т.ч. гост-лектори по програма Еразъм и др. програми 
В посочения период са осъществени три визити във ФТТ по програма Еразъм: 

1. Adem Uğurlu - преподавател от Kırklareli University, Turkey в периода 26.03.2018 - 
30.03.2018    

2. Paulo Brito, Polytechnic Institute of Portalegre, Department of Techniques and Design, 
Portuese в периода 09.05.2018 - 11.05.2018 

3. Nikolaj,Ganev,I Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and 
Physical Engineering, Чехия в периода 15. 10. 2018 - 20. 10. 2018 

 
Беше сложено началото на участието на Факултет „Техника и технологии“ в програма „Цепус“ 

чрез приемане на двама преподавателя от университет „Свети Климент Охридски“, Битоля, 
Македония. Осъщественото добро сътрудничество чрез тази визита намери отзвук при 
организацията и провеждането на две студентски мобилности по програма Еразъм+ - на 
Александра Белички и Татяна Павлова в периода 15. 09. 2018 - 15. 12. 2018. Цел на мобилността 
беше разработване на дипломни работи. 

За отчетния период двама студенти от ПН „МИ“ се обучават в  Гърция – EL TECHNOLOGICAL 
INSTITUTE Piraeus.                                                         

На 04.06.2018 година се състоя среща с първия Зам. ректор по „Учебна дейност“ на 
Къзълординския държавен университет „Коркыт Ата“, Казахстан с академичния състав на ФТТ, 
на която доц. д-р Жунисов представи историята, структурата и дейностите на Къзълординския 
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държавен университет и възможностите за осъществяване на обмен на преподаватели като гост-
лектори, докторанти и студенти. Благодарение на сключения договор за съвместно 
сътрудничество между двата университета, във ФТТ за три месеца в ОКС „магистър“ се обучава 
студентка от Казахстанския университет. 

Факултетното ръководство приема и отчита важността на интернационализацията на 
научната и образователна дейност, провеждана във Факултет „Техника и технологии“ и през 
следващата година ще търси възможности за повишаване мотивация, най-вече, на студентите за 
участие в програма „Еразъм+“, както и стимулиране на академичния състав за кандидатстването 
и включване в проекти на ЕС. 

През отчетния период комисиите по етика не е провеждала заседания.  

 

VIII. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОТОКОЛ 

Престижът и високият рейтинг на Тракийски университет през 2016 г.  и авторитета на ФТТ 
през периода се дължи на деловите връзки и оперативни контакти с държавни и местни 
институции, обществени организации и сдружения, с културните институции и медии на местно и 
национално ниво. Продължени бяха традиционно контакти с администрацията на местната власт 
в Ямбол и фирми от региона. Информация за дейностите на ФТТ постоянно се публикува  новият 
интернет сайт на Тракийски университет, с модерна визия, обновена и обогатена информация. 
Попълването на детайлната информация все още е в процес на внасяне на подстраниците на 
сайта. Продължена беше работата по организиране и координиране на рекламните кампании на 
структурните звена и ректората. На интернет страницата на ФТТ беше публикувана 
своевременна информация и съобщения за мероприятия, събития и дейности, отразяващи 
академичния живот в Тракийски университет. Продължава и публикуването на всички решения 
на ФС на интернет страницата. 

През отчетният период бяха проведени мероприятия от Календарния план на  ТрУ и ФТТ, 
основните от които са:  

- Отбелязване на Празника на Факултет „Техника и технологии“ -11 май;  
- Ден на отворените врати в Тракийски университет, Дни на отворените врати във ФТТ; 
-Организирани срещи на ръководството на Факултета, преподаватели и студенти с  

представители на ръководствата на фирмите -„Белла България“ АД, „Унибел“ ООД, -Язаки 
България ЕООД, - ЕЛОПАР ООД, - Мебели „Виденов, -„Амета Холдинг” АД и др. 

- На 24 май 2018 година преподаватели и студенти от факултета се включиха в шествието по 
случай Денят на славянската писменост, българската просвета и култура в град Ямбол; 

- Церемония по откриване на учебната година 2017-2018 в Тракийски университет, ФТТ; 
- В съвместна организация с Комисията по учебна дейност на Тракийски университет беше 

проведена кандидатстудентска рекламна кампания, за целите на която е актуализирана 
презентацията на Тракийски университет, предназначена за кандидатстуденти;  

- Тържествена промоция за връчване на дипломите на абсолвентите на ФТТ – випуск 2018 
Продължи традиционната дейност да бъде публикувана актуална информация за дейностите 

на Факултета по професионални направления и специалности. 
Поддържат  се връзки със завършилите, за да участват и подпомагат дейността на ФТТ. 

 
КОМИСИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА ДЕЙНОСТ.  През отчетният период 

комисията разгледа състоянието и визията на сайта на ФТТ,  уточнена беше структурата на  
информацията за катедрите, която включва кратка справка за специалностите, основните научни 
направления, по които работи катедрата и преподавателския състав, решение за контрол и 
своевременно актуализиране на информацията на сайта и поддържане на връзка и подаване на 
информация към  регионалните  и национални медии. Проведено едно заседание. 
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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 в ФТТ  се извършва в следните основни направления: 

1. Придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител” (съгласно ПМС 
№ 162/1997 г., отменено с ПМС № 289/7.11.2016 г. считано от началото на учебна 2017/18 г.).  

2. Придобиване на професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи на 
МПС” (съгласно Наредба № 37/2.08.2002 г. на Министъра на транспорта и съобщенията).  

 3. Придобиване на квалификация „Провеждане изпити на кандидати за управление на 
МПС” (съгласно Наредба № 37/2.08.2002 г. на Министъра на транспорта и съобщенията).  

4.  Компютърни курсове по различни модули и продължителност. 
 
 

Таблица 18. Издадени удостоверения и свидетелства 
№ 

Наименование  на  курса 
 

 І. Краткосрочни курсове  Брой издадени 
удостоверения 

1. Периодично обучение на преподаватели за подготовка водачи на МПС 66 

2. Периодично обучение на Председатели на изпитни комисии за провеждане на 
практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС  

1 

3. Допълнително обучение  на технически специалисти за извършване на периодични 
прегледи  за проверка на техническата изправност на ППС   

4 

4. Проектиране със SolidWorks –I част 18 

5. Проектиране със SolidWorks –II част 12 

 Всичко: 101 

 
ІІ. Дългосрочни курсове  

Брой издадени 
свидетелства 

1. Инструктор за обучение на водачи на МПС 44 

2. Професионална квалификация „Учител” 19 

 Всичко: 63 

 Общо издадени удостоверения: 164 

 

Таблица 19. Започнали обучение през 2018 г. /незавършили/ 

 I. Краткосрочни курсове  Брой обучавани 

1. Проектиране със SolidWorks –I част  9 

 ІІ. Дългосрочни курсове  

1. Инструктор за обучение на водачи на МПС 61 

2. Професионална квалификация „Учител” 36 

3. Механизация на селското стопанство 4 

 Всичко: 101 

   

  Дългосрочни курсове Брой обучавани 

1. Инструктор за обучение на водачи на МПС 100 

2. Професионална квалификация „Учител” 115 

 Всичко: 215 

Общо обучавани курсисти, незавършили обучението си: 316 
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Общ брой на обучавалите се през 2018 година към Сектор „СДК“ и ЦПО на ФТТ – Ямбол са 480 курсиста. 

През отчетната година СДК към ФТТ разработи документация и организира нови 
следдипломни обучения по: 

1. „Механизация на селското стопанство“ - специализация; 
2. „Транспортна техника и технологии“ – специализация; 
3.  Курс по „Автотехническа експертиза“  
4. Курс за допълнително обучение на технически специалисти за „Извършване на 

периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, 
проверки на допълнително монтираните в моторните превозни средства уредби, които 
позволяват работата на двигателя с втечнен природен газ или сгъстен природен газ и прегледи и 
проверки на пътните превозни средства за превоз на опасни товари” 

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 активно със синдикалните организации създадени 
на територията на факултета и Съвета за социално партньорство към ТрУ, съобразно 
сключените споразумения. На съвета за социално партньорство, провеждан в Тракийски 
университет бяха приети и подписани актуализации на КТД - валидни за всички структури на 
университета. 

В глава VI от КТД - Безопасни и здравословни условия на труд въз основа на чл.50, т.В бе 
изработен списък на работно облекло и лични предпазни средства по длъжности и срокове за 
използване на работното облекло, както и размера на средствата за закупуване. 

 

ХI. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 
 
В съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, във ФТТ – 

Ямбол е сформиран Комитет 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: 
1. Извършена е оценка на съответствието на контролирани параметри от „Медикус – 

инженеринг“ ЕООД  гр. Ямбол  за обект котелно помещение на Факултет „Техника и технологии“: 
импеданс на контура „фаза-защитен проводник“, съпротивление на защитна заземителна  уредба  
и съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба. 

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. 
(СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ № 5471/09.10.2018 г., Протокол №Z 3580/09.10. 2018, Протокол №G 
3580/09.10. 2018 г.). 

   2. Извършена е оценка на съответствието на контролирани параметри от „Медикус – 
инженеринг“ ЕООД  гр. Ямбол за обект учебна сграда и УПК на Факултет „Техника и технологии“: 
импеданс на контура „фаза-защитен проводник”, съпротивление на защитна заземителна  уредба 
и съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба. 
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Според тази оценка  контролираните  параметри съответстват на изискванията на Наредба 
№16 -116 ДВ бр. 26/2008 г. и Наредба №4 ДВ бр. 6/2011 г. (СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ № 
5469/09.10.2018 г., Протокол №F 3579/09.10. 2018 г., Протокол №G 3579/09.10. 2018 г.,). 

 3. Извършена е оценка на съответствието на осветеност за обект учебна сграда на Факултет 
„Техника и технологии“ от „Медикус – инженеринг“ ЕООД  гр. Ямбол.  Според тази оценка  
осветеността по работни места съответства на изискванията на Наредба № 49 ДВ бр. 7/1976 г. 
(СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ № 5470/09.10.2018 г., Протокол №О 3579/09.10. 2018 г.). 

 4. Извършено е техническо изпитване на водогреен котел КВН-1 867ПК0083 в котелно 
помещение на Факултет „Техника и технологии“.   При направената техническо изпитване не са 
констатирани забележки (РЕВИЗИОНЕН АКТ № 6/17.10.2018 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 № 7/17.10.2018 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 № 11/17.10.2018 г.). 

7. Извършено е техническо обслужване и хидравлично изпитване на 58 бр. пожарогасители 
собственост на Факултет „Техника и технологии“ от „Национал 72“ ЕООД гр. Ямбол (ПРОТОКОЛ 
№ 3133/ 22.10.2018 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 17.10.2018 г.). 

9. Извършен е периодичен инструктаж от отговорника по ЗБУТ на личния състав на Факултет 
„Техника и технологии“ на  09.03.2018 г., във връзка с 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 №4/17.10.2018 г.) 

11. Извършена е учебна евакуация на студентския и личния състав на Факултет „Техника и 
технологии“. (ПРОТОКОЛ №3/18.03.2018 г.)   

12. Във връзка с противопожарната безопасност са поставени „атипаник“ брави на входовете 
на факултета. 

13. Проведени са редица срещи с органите на РД Пожарна безопасност и защита на 
населението. 

14. Във връзка с Въвеждане на допълнителни мерки за сигурност и противодействие на 
тероризма във всички структури на Тракийски университет е изготвен план за действие, 
проведен е инструктаж, изготвени са мерки за безопасност, мерки за противодействие и план за 
противодействие. Информирани са компетентните органи.  

15.Изградени са частични електроинсталации на лабораториите в сутерена, учебни 
работилници, учебни зали и кабинети. 

16. Извършва се частично реновиране на стаите и коридорите претърпели поражение в 
следствие от течащия покрив – шпакловане и боядисване.  

17. Извършена е пълна подмяна на всички електромери на помещенията отдавани под наем 
с оглед коректното отчитане на изразходената електрическа енергия.  
 

https://www.mvr.bg/gdpbzn
https://www.mvr.bg/gdpbzn
https://www.mvr.bg/gdpbzn
https://www.mvr.bg/gdpbzn
https://www.mvr.bg/gdpbzn
https://www.mvr.bg/gdpbzn
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XII. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 
 

Материалната база на ФТТ се характеризира с това, че сградният фонд е поостарял и 
има нужда от текущи и основни ремонти, за които на този етап не може да се осигури целево 
финансиране. Одобреният за финансиране през 2016 година проект за енергийна ефективност 
от НДЕФ е на етап „избор на изпълнител“ и е в списъка на  чакащите за осигуряване на финансов 
ресурс по програмата. 

В административната дейност освен основните текущи дейности са свършени и следните 
допълнителни дейности: Ремонти на лаборатории, Текущи аварийни ремонти, Подмяна на 
водомери, ремонти на тоалетни, ВиК, ел. инсталации т.н. 

Отдадените под наем обекти, собственост на ФТТ са: кафе бар – 15 кв. м., обособени 
части от гаражи в учебни работилници – 4 броя общо 180 кв. м., помещение за 
автотенекеджийски услуги – 49 кв. м. 

През 2018 година са получени две дарения: 
- „Белла България“ АД – конвектомат с ферментационна камера на стойност 3671,64 лева 
- Мирослав Костадинов Биларев – мултифункционално устройство на стойност 300,00 лева 

 
 1. ПРИХОДИ 

Планираната  субсидия  за 2018 г е   1 184768 лева, като от тях за наука 81675 лева.  
Планираните собствени приходи за 2018 г. са изпълнени на 100 % и са в размер на са 

587863 лева. С най-голям относителен дял са  приходите от такси за обучение на студенти - 
516734 лв., следват приходи от квалификационна дейност: инструкторска правоспособност - 
31958; периодично обучение - 11588 лв., педагогическа правоспособност – 3410 лв., от 
административни услуги - 1030 лв.  

Постъпленията от  наеми са 18275 лв. и към 31.12.2017 година има не внесени и 
просрочени вземания от наемателите в размер на 11476 лв. Въпреки предприетите мерки, 
приходите от някои наематели са трудно събираеми. Значителни са сумите по съдебни спорове. 

 
  2. ПО РАЗХОДИТЕ 
 Отчетените  общи разходи за периода  възлизат на 1699037 лв./95%/, при план 1786068 
лв. 
 Разходите за заплати са 1202601 лв. при план 1224000 лв. /98%/, 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 01.01.2018 г. до 30.11.2018 г 
 Осигурителните вноски от работодател са 228277 лв. при план 234430  лв. /97%/. 

Възнагражденията по извънтрудови правоотношения  са в размер на 32995 лв.,  и 
изплатени суми за СБКО – 17135 лв., 44484 лева за обезщетения при пенсиониране и за 
обезщетения за временна неработоспособност от работодателя – 6926 лв. 
 Разходите за издръжка  са в размера на 151834 лв.  С най-голям относителен дял са 
разходите за вода, ел. енергия, горива и са в размер на 72643 лв. През отчетния период се 
извършиха допълнителни разходи за:  текущи ремонти  на покрив на учебни работилници, 
В и К инсталация в спортен комплекс и др. на стойност – 18671 лв.  
 Разходите за дейност 3349 Приложни научни изследвания в областта на образованието 
са  27152 лв. 3  при план 81675 лв. или 33%.  От тях за лицензи  -982 лева.  
 Числеността на персонала по план е 94, а по  отчет  76 (от които 44 преподаватели) 
щатни бройки. 

Средната годишна работна заплата по план за 2018г. е 13021 лв., а средномесечната 
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работна заплата е 1085  лв., а по отчет съответно: 12794 лв. и 1066 лв. 
 Към 31.12.2018 г. Факултет “Техника и технологии” няма просрочени задължения. 

 
     

НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ 
 
1. Подобряване  резултатите по  групите индикатори за повишаване на  общата оценка за 

ПН и заемане на по-високо място в класацията на Рейтинговата система на МОН. 
2. Повишаване на публикационната активност на изследователския състав в реферирани 

издания от базите на Scopus и Web of science; 
3. Включване на студенти в програма „Еразъм+“  и научноизследователската дейност на 

ФТТ; 
4. Активизиране на международното сътрудничество и работата по международни 

проекти. 
6. Сградният фонд  на ФТТ е поостарял и има нужда от текущи и основни ремонти. 

Предстои саниране на сградният фонд на Учебния комплекс. 
7. Предстои обявяване на обществена поръчка  за предаване на бракувани дълготрайни 

активи, остарели и неизползвани в дейностите на ФТТ. Описани са 66 асортимента, 142 единици 
с общо тегло около 80000 кг. 

 
 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, 
 
Изказваме благодарност за получените резултати на Ректорското 

ръководството на Тракийски университет - Стара Загора на и всички членове 
на академичната общност на Факултет “Техника и технологии“- 
преподаватели, студенти, служители и работници! 

 


