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Извършени дейностите за периода Резултати Доказателствен документ 

Информация за кандидат-студентската 
кампания и готовността на ТК – Ямбол за 

започване на учебни занятия за учебната 

2006/2007 год. 

1.  Приет проект на катедрите за учебната заетост на научно- 
преподавателския състав за зимния семестър на учебната 

2006/2007 г. 

2.  Приети предложения на катедрите за хонорувани 

преподаватели за зимния семестър на учебната 2006/2007 г. 

 

Протокол № 22/05.09.2006 на 

Съвета на колежа 

Приемане на учебна документация за 
лицензиране на Център за професионално 

обучение 

1.Приет Правилник устройството и дейността на Център за 
професионално обучение към ТК – Ямбол. 

2.Приета Структурата на Центъра за професионално обучение 

към ТК - Ямбол 

3.Приета учебна документация за 20 специалности и 

придружаваща я документация 

4. Приема Заявление за лицензиране от НАПОО на ЦПО към 

ТК – Ямбол с 20 специалности 

 

Протокол № 22/05.09.2006 на 

Съвета на колежа 

Одобряване на предложението на ДС за 
увеличаване на нормативната учебна 

заетост на преподавателите за 2007 г. 

1.Неприето предложение на ДС за 10% увеличение на 
нормативната учебна заетост на преподавателите за учебната 

2006/2007 г. 

2.Неприето предложение на доц.Здр.Джандармова за включване 

на курсовото ръководство, ръководството за летния 

производствен стаж и преддипломна педагогическа практика в 

допълнителната заетост на преподавателите. 

 

Протокол № 22/05.09.2006 на 

Съвета на колежа 
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Актуализиране на срока на НИП 1.  Приема предложението на гл.ас.инж.Станчо Станчев, 

ръководител на НИП на тема „Изследване работоспособността 

на хидравлични устройства в земеделската техника с растително 

масло като работен флуид”, за определяне на нов срок на НИП  - 

2 /две/ години и 3 /три/ месеца, считано от 01.09.2006 г. 

2.  гл.ас.инж.Станчо Станчев да подготви и представи анекс към 

договора 

3.  Актуализираните материали по НИП с ръководител 

гл.ас.инж.Станчо Станчев да се внесат в Съвета на колежа за 

обсъждане и приемане. 

 

Протокол № 22/05.09.2006 на 

Съвета на колежа 

Предложение за избор на на катедри съгл. 
чл.26, д (4) от ЗВО  

1.  Открива  процедура  за  избор  на  Ръководител  на  
катедра “Техника и технологии” и Ръководител на катедра 
ОПООП. 
2.  В  срок  от  1  месец  да  се  подадат  молби  в  катедрите. 

Кандидатите  да  представят  в  катедрата  платформа  –  работна 

програма 
В срок до 05.10.2006 г. да се направи избора в катедрите. 

 

Протокол № 22/05.09.2006 на 

Съвета на колежа 
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Одобряване на актуализирани учебни 
планове 

1.  Приети  проекти  за  актуализиране  на  учебните  планове  за 
следните специалности: 

 „Автотранспортна и земеделска техника” - Общ хорариум 

1815 часа; 

  „Текстилна  техника  и  технологии”  -  Общ  хорариум  1815 

часа; 

  „Автоматика, информационна и управляваща техника” - Общ 

хорариум 1815 часа; 

  „Технология  на  храните”  -  Общ  хорариум  1815  часа  с 

предложената замяна  на задължителната  учебна дисциплина 

„Анализ на храните” с „Организация на производството”; 
 „Топло- и газоснабдяване” - Общ хорариум 1815 часа; 

2.  Актуализираните  учебни  планове  влизат  в сила  от  летния 

семестър на учебната 2006/2007 г. за първи, втори и трети курс. 

 

Протокол № 23/03.10.2006 на 

Съвета на колежа 

Избор на Комисия за актуализиране на 
Правилата за учебна дейност на ТК- 

Ямбол 

1.  Избрана Комисия за актуализиране на Правилата за учебна 
дейност  на  ТК-Ямбол,  съгласувани  с  новите  Правила  за 

учебна дейност на ТрУ, в състав: 

 доц. Кр.Георгиева – зам.директор по УД 

 ръководителите на катедри 

 Отговорник канцелария – инж.Ст.Милушева 

Срок за актуализиране на Правилата за УД – 15 ноември 2006 г 

 

Протокол № 23/03.10.2006 на 

Съвета на колежа 

Приемане на учебната заетост на 
академичния състав за летния семестър. 

1.  Прието натоварването на преподавателите от катедра „ЕЕА и 
ХТ” и катедра „ОПООП” 

2.  Преработване натоварването на катедра ТТ съгласно 

Правилата за учебна дейност на ТК - Ямбол. 

 

Протокол № 24/22.02.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Актуализиране графика за учебния 
процес за летния семестър на 2006/2007 г. 

Приета актуализацията на графика на учебния процес за летния 
семестър 

 

Протокол № 24/22.02.2007 г. на 

Съвета на колежа 
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Актуализиране справочника на ТрУ – 

Стара Загора в частта за ТК – Ямбол. 

Приета актуализацията на справочника на ТрУ – Стара Загора Протокол № 24/22.02.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане на доклад за НИД 1. Приети окончателните отчети на НИП. 
2.  Приети междинните отчети на НИП. 
3.  Приети анексите за удължаване срока на НИП 

Протокол № 24/22.02.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Попълване състава на комисията за 
атестиране на академичния състав, 
атестиране на преподаватели 

1. Избрана за член на Комисията за
 атестиране доц. 
Здр.Джандармова. 
2.  Дадена Много добра оценка при атестирането на ст.ас.инж. 
Красимира Василева Стоянова 
3.  Повишаване научното звание на ст.ас.инж.
 Красимира 
Василева Стоянова в главен асистент. 
4.  Предложение за продължаване на трудовия договор 

Протокол № 24/22.02.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Избор на ръководители на катедри 1.  За ръководител на катедра ОПООП избран доц. д-р Здравка 
добрева Джандармова. 
2.  За ръководител на катедра ТТ  избран доц. д-р инж. Илия 
Гинков Илиев. 
3.  За осигуряване на учебния процес при обучение 
на студентите от специалност АТЗТ да се обяви конкурс за двама 
«доценти» по шифър 02.18.01. „Механизация и електрификация 
на растениевъдството” със срок за подаване на документите три 
месеца от датата на обнародване в ДВ. 
4.  При готовност на потенциалните кандидати, докладите в АС 
да се представят поотделно 

Протокол № 24/22.02.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане на документи за развитие на 
НИД за 2007 г. 

1.  Приета програма за научно развитие на академичния състав в 
Технически колеж Ямбол. 
2.  Приети окончателните отчети на НИП 

Протокол № 25/05.04.2007 г. на 

Съвета на колежа 
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Одобряване на материали за 
организиране на Научна сесия за 2007 г. 

Приети материали за организиране на Научна сесия за 2007 г. Протокол № 25/05.04.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Обявяване на конкурси по шифър на 
дисциплината “ Автотракторни и 
експлоатационни материали” – 021801  и 
на дисциплината “ Ремонт на 
автотранспортна и земеделска техника “ - 
021801 

Приети конкурси по шифър на дисциплината “ Автотракторни и 
експлоатационни материали” – 021801  и на дисциплината “ 
Ремонт на автотранспортна и земеделска техника “ - 021801 

Протокол № 25/05.04.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Отчет за извършени проверки за 
присъствието на студентите и качеството 
на учебния процес 

Анализ на резултатите Протокол № 25/05.04.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Актуализиране на правилника за учебната 
дейност 

Прието актуализиране на Правилника за учебната дейност Протокол № 27/15.06.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане промени на Академичен 
календарен план за учебната 2007/ 2008 
година 

1. Приети  и предложени на АС  за  утвърждаване промени на 
Академичен календарен план за учебната 2007 / 2008 година за 
ТК –Ямбол 
Начало на зимен семестър –  редовно обучение 10.09.2007 г. 
Зимна   сесия   –   редовно   и   задочно   обучение   11.02.   до 
23.02.2008 г. , поправителна сесия 25.02. до 27.02.2008 г. 

 Начало на зимен семестър –  задочно обучение 01.10.2007 г. до 
12.10 2007 г. 

 Начало на летен семестър –  редовно обучение 25.02.2008 г. 

Протокол № 26/15.06.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Обявяване на конкурси за хоноровани 
преподаватели 

Приет лимит от натоварване за състава на външните 
хабилитирани преподаватели 

Протокол № 27/15.06.2007 г. на 

Съвета на колежа 
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Приемане на учебна документация за 
ОКС “професионален бакалавър по .........” 
– задочно обучение за специалностите 
АТЗТ , ТГС и за професионално 
квалификация «учител» и «инструктор за 
обучение на МПС кат.С и Т» 

1. Приета   и   предложена   на   АС   за   утвърждаване,   учебна 
документация  за  ОКС  “  професионален  бакалавър  по  .....”  – 
задочно обучение за специалностите АТЗТ,
 ТГС и за професионално квалификация
 «учител»  и «инструктор за обучение на МПС 
кат.С и Т» 
2. Приета  и  предложена  на  АС  за  утвърждаване  на  учебни 
планове за индивидуално обучение в ЦПО 

Протокол № 27/15.06.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане на окончателни отчети на 
научни проекти 

Приети отчети  на научни проекти Протокол № 27/15.06.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Информация за приключилата кандидат- 
студентска кампания и готовността за 
започване на учебните занятия за учебната 
2007-2008 година 

1. Приета  информацията  и   дадена  положителна  оценка  на 
преподавателите  и  служителите  определени  със  заповед  на 
ректора и директора за приемната кампания. 
2. Прието  решение  всички  преподаватели  да  съдействат в 
агитацията   за   включване   на   студенти   в   квалификационни 
курсове. 
3. Прието решение зимния семестър да приключи на 08.12.2007 

Протокол № 28/12.09.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане на учебни планове за обучение 
на специалисти с полувисше образование в 
ОКС “проф. бакалавър”. 

Приети учебни планове за обучение на специалисти с полувисше 
образование в ОКС “проф. бакалавър”. 

Протокол № 28/12.09.2007 г. на 

Съвета на колежа 
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Актуализиране на НИП и приемане на 
отчети. 

Приети отчети  на научни проекти 
 

Протокол № 28/12.09.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Утвърждаване заетостта на 
преподавателите за учебната 2007-2008 

година 

Приета учебна натовареност по катедри 
 

Протокол № 28/12.09.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Промени по учебен план 1. Приети промени в учебния план на специалност Технология 

на храните” като : 

- дисциплината “Обща и неорганична химия “ е с хорариум 15 

часа семинарни и 15 часа лабораторни упражнения. 

- Дисциплината “Технология на млякото и млечните продукти” 

е с хорариум 45 часа лекции и 45 часа упражнения. 

2.  Часовете  по  педагогическите  дисциплини  да  се  четат  на 

модули 

 

Протокол № 28/12.09.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане на предложение на комисия по 
НИД 

Приет състав на Комисия по НИД: 
АТЗТ – доц. К.Георгиева 

ТТТ – доц. Г.Долапчиева 

АИУТ – доц. В.Недева 

ТХ – доц. С.Бойчева 

ТГС – доц. В.Бочев 

Педагого- психологическа подготовка – доц. И.Шивачева 

Счетоводител – Т.Тодорова 

 

Протокол № 29/19.11.2007 г. на 

Съвета на колежа 
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Утвърждаване на участници по програма 

“Еразъм” 

Утвърдени участници по програма “Еразъм”. 

Преподаватели: 

ТХ - гл. ас. К.Добрева, 

ТТТ – гл. ас. З.Казлачева 

АИУТ -гл.ас. Н.Георгиева. 

Студенти: 

ТХ Тенко Драгомиров 

Недим Феим. 

АИУТ  Мехмед Мехмедов 

 

Протокол № 29/19.11.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Обявяване   конкурс   за   ТК   –Ямбол   за 
научно звание “Доцент” по научна 

специалност 02.19.01 “Техника на 

безопасност на труда и противопожарната 

техника” 

Обявен конкурс за ТК –Ямбол за научно звание “Доцент” по 
научна специалност 02.19.01 “Техника на безопасност на труда и 

противопожарната  техника”  –  един,  със  срок  три  месеца  от 

обнародването в “Държавен вестник”. 

 

Протокол № 30/27.11.2007 г. на 

Съвета на колежа 

Избор на зам. директори Избрани зам. Директори: 
гл.ас. д-р инж. Станчо Колев Станчев за ЗД по учебната дейност; 
доц.  д-р Митко Тодоров Петев за ЗД по научно изследователска 
и административна дейности. 

 

Протокол № 1/06.02.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане на материали за 
кандидатстудентски прием  2008 /  2009 г. 

1. Приети бройки за прием, условия за
 кандидатстване, 
календарен график и изработване на рекламни материали 
2. Актуализиране на книжки с примерни тестове с комисии : 
Математика – доц. В.Видев и гл.ас. К.Кръстев; 
Химия  –  доц.  А.Георгиева,  доц.  С.Бойчева  и  гл.  ас. 
К.Добрева; 
със срок 28.02.2008г. 
3. Прието решение разработване на стратегия за привличане 
на кандидат студенти със срок до 15.02.2008г. 
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Приемане на Окончателни отчети на 
проекти по НИД 

Приети отчети  на научни проекти 
 

Протокол № 1/06.02.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Актуализиране на Правилника за 
дейността на ТК Ямбол 

Приет състав на комисия за актуализиране на Правилника за 
дейността на ТК Ямбол: 

Председател : доц. М.Петев 

Зам. Председатели: доц. В.Недева 

Ж. Йорданова 

Членове : доц. И. Шивачева 

д-р С. Станчев 

гл. ас. Д. Балабанова 

гл. ас. Н. Георгиева 

 

Протокол № 1/06.02.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане на комисия за програмна 

акредитация 

Приета комисия в следния състав за Програмна акредитация: 

1. Машинно инженерство: 

спец. АТЗТ 

Председател :  доц. д-р инж. И.Гинков 

Членове : доц. д-р К.Георгиева 

Гл.ас. д-р С.Станчев 

Спец. ТТТ 

Председател : доц. д-р инж. Г.Долапчиева 

Членове : гл.ас. З.Казлачева 

гл.ас. Д.Балабанова 
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 гл.ас К.Бюзюкева 
2. Електротехника, електроника и автоматика - спец. АИУТ 

Председател : доц. В.Недева 

Членове : доц. Н.Петров 

гл.ас. Ю.Христова 

гл.ас.К.Бюзюкева 

3. Енергетика - спец. ТГС Председател 

:  доц. В.Бочев 

Членове : гл.ас. д-р И.Лазаров 

гл.ас. Н.Георгиева 

 

Актуализиране на комисията по НИД. Председател на комисията по НИД доц. д-р М.Петев. 
Член на комисията по НИД от катедра “Техника и технологии” 

спец. АТЗТ е доц. д-р инж. И.Гинков 

 

Протокол № 1/06.02.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Откриване на процедура за ръководители 
на катедри 

Открита  процедура  за  ръководители  на  катедри  със  срок  до 
25.02.2008 год. 

 

Протокол № 1/06.02.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Утвърждаване на избора за ръководител 
катедри 

Утвърдени ръководител катедри 
 

Протокол № 2/04.03.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане на програма за организиране на 

кандидат-  студентския  прием  2008/2009 

година 

Приета  програма  за  организиране  на  кандидат-  студентския 

прием 2008/2009 година 
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Обявяване   конкурс   за   ТК   –Ямбол   за 

научно звание “Доцент” по шифър 

02.12.06 “Художествено  оформяне   и 

моделиране   на   текстилни   и   шивашки 

изделия,  облекла  и обувки” по 

дисциплините  “Конструиране   и 

моделиране  на   облеклото”   и 

“Конструиране и художествено оформяне 

на облеклото”. 

Обявен конкурс за ТК –Ямбол за научно звание “Доцент” по 

шифър  02.12.06  “Художествено  оформяне  и  моделиране  на 

текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки” по 

дисциплините  “Конструиране  и  моделиране  на  облеклото”  и 

“Конструиране  и  художествено  оформяне  на  облеклото”  със 

срок три  месеца и рецензенти проф. К.Трифонов, доц. Христо 

Петров и проф. Г.Дамянов. 

 

Протокол № 2/04.03.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Утвърждаване на актуализирания 
правилник на ЦПО 

Приема следните промени в Правилника на ЦПО 

   Ръководителят   да   се   назначава   по   предложение   от 

директора и зам. директор. 

Вътрешен контрол да се прави веднъж на курс. 

Отпадане на правомощията за издаване на заповеди. 

 

Протокол № 3/07.04.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане  на  доклади  за  само  оценка  с 
приложени материали  
запрограмна акредитация  на 
професионални направления и 
специалности 

1. Приети доклади за самооценяване на
 професионални направления и специалности 
2. Приети  доклади  за  изпълнение  на  препоръките  на  АС  от 
предходна  процедура  за  специалностите:  «Автотранспортна  и 
земеделска техника», «Текстилна техника и 
технологии», «Автоматика, иформационна и 
управляваща техника», «Електротехника» и  «Топло и 
газоснабдяване». 
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Приемане на НИП за конкурс 2008 г. Приети нови проекти, окончателни и междинни отчети 
 

Протокол № 4/22.04.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане на актуализирания Правилник 
за устройство и дейност на ТК – Ямбол 

Приети са предложенията за промени и Правилника за 
устройство и дейност на ТК – Ямбол е предложен за 

утвърждаване. 

 

Протокол № 5/20.05.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Организация на научна конференция Приет състав на организационния комитет, техническия 
секретариат, секретари на секции, организация 

 

Протокол № 5/20.05.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане на отчети на проекти по НИД Приети отчети  на научни проекти 
 

Протокол № 5/20.05.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Актуализиране на съставите на 
комисиите 

Приета комисия по атестиране в следния състав 
Председател: д-р С.Станчев 

Членове : доц. И.Гинков 

Доц. В.Бочев 

Доц. З.Джандармова 

Гл.ас. З.Дучева 

Приета комисия по качество и акредитация в следния състав: 

Председател: д-р С.Станчев 

Членове : Н.Георгиева 

Приета комисия по етика в следния състав 

Председател: доц. И.Шивачева 

Членове : З.Казлачева 

К.Добрева 

Приета комисия по Международно сътрудничество в следния 

състав 

Председател: доц. В.Недева 

Членове : З.Казлачева 
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 К.Чуканов 
З.Дучева 

М.Монев 

К.Добрева 

 

Квалификационна дейност 1. Утвърдена  учебна  документация  за  квалификационен  курс 

“Оператор на машини с ЦПУ”, Форма – редовна; 

Организационна   форма   –   квалификационен   курс;   Срок   на 

обучение –  4  седмици; Хорариум – 144 ч. ( 72ч. теория и 72ч. 

практика). 

2. Организиране и провеждане по предварително съставена план 

–  сметка  на  диагностично-консултативна  дейност  към  ТК  – 

Ямбол в областта на : 

 Личностна диагностика; 

 Професионални интереси и ориентиране; 

 Консултации на родители и деца; 

 Консултации с учители; 

 Семейно консултиране; 

 Работа с логопед и др. 

 

Протокол № 5/20.05.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Осигуреност с академичен състав за 
учебната 2008 / 2009 г. 

Приет проекта за осигуреността с академичен състав за учебната 
2008/2009г. 

 

Протокол № 6/20.06.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Конкурс за хонорувани преподаватели Прието решение да се обявят конкурси за хонорувани 
преподаватели за учебната 2008/2009 г., като натоварването за 

хабилитираните е 10% от общия хорариум за специалност. 

 

Протокол № 6/20.06.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Квалификационна дейност Утвърдена учебната документация по девет нови специалности 
и актуализиране на лицензираните специалности 

Решение  за  внасяне  на  документацията  за  лицензиране  на 

НАПОО 
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Приемане на отчети на проекти по НИД Приети отчети  на научни проекти 
 

Протокол № 6/20.06.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане на учебни планове за задочно 
обучение 

Представя пред АС за утвърждаване 

   учебен  план  за  задочно  обучение  по  специалност 

“Текстилна техника и технологии”; 

   учебен  план  за  задочно  обучение  по  специалност 

“Технология на храните”. 

 

Протокол № 6/20.06.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Сформиране  накатедрени комиссии- 
методична  комисия  по  специалности  и 
методична комисия по 
педагогическа подготовка 

Решение за сформиране в  катедрите на комисии 
- методична комисия по специалности 
- методична комисия по педагогическа подготовка, като 
председателите се предложат от катедрите. 

 

Протокол № 6/20.06.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Актуализиране на учебна документация 1.  Утвърдена нова учебна програма по
 дисциплината 
“Автоматизация на инженерния труд” за спец. АИУТ; 
2.  Промяна в учебния план за редовно обучение по специалност 
“Технология  на  храните”  дисциплината  “  Технология  на 
хляба, хлебните и сладкарски изделия” от шести семестър да се 
чете в пети семестър , а “Организация на производството и 
мениджмънт” от пети в шести семестър. 
3.  Утвърдена нова учебна програма по
 дисциплината “ Автоматизация на инженерния труд” за 
спец. АИУТ. 
4.  Промяна учебния план за редовно обучение по специалност 
“Технология  на храните” - дисциплината “ Технология на 
хляба,  хлебните  и  сладкарски  изделия”  да  се  чете  в  пети 
семестър , а “Организация на производството и мениджмънт” да 
се чете в шести семестър. 
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Информация за резултатите от кандидат- 
студентски прием на ТК – 2008 г. 

Приета информацията за за резултатите от кандидат-студентски 
прием на ТК – 2008 г. 

 

Протокол № 7/08.09.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Утвърждаване на учебната заетост на АС 

на ТК за зимния семестър на учебната 

2008-2009 г. 

Утвърждава  учебната  заетост  на  АС  на  ТК  за  зимния 

семестър на учебната 2008-2009 г. 

 

Протокол № 7/08.09.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Утвърждаване на хабилитирания 
академичен състав участвал в конкурса за 

хонорувани преподаватели 

Приети са молбите на всички желаещи хоноровани 
преподаватели да водят часове в ТК Ямбол. 

 

Протокол № 7/08.09.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Актуализиране на учебна документация Приет учебен план за специалност  “ Топло и газоснабдяване “ - 
задочно обучение за завършили полувисше образование. 

 

Протокол № 7/08.09.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане  на  стратегии  за  развитие  на 
специалностите 

Приети стратегиите за развитие по специалности 
 

Протокол № 9/17.11.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Откриване на процедура за атестиране на 
академичния състав на ТК 

Предложение  на  АС  в  Тр  У-  Стара  Загора  за  решение 
провеждане на процедура по атестиране на част от 

нехабилитирания академичен състав. 

 

Протокол № 9/17.11.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Утвърждаване  на  окончателен  отчет  по 
НИП 

Утвърден окончателен отчет по НИП Протокол № 9/17.11.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Актуализиране състава на комисията по 
НИД 

От специалност  “Автотранспортна  и  земеделска  техника  “  за 
член на комисията по НИД  - доц. И.Гинков. 

Протокол № 9/17.11.2008 г. на 

Съвета на колежа 
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Квалификационна дейност Включване на група в курс за професионална квалификация “ 
Инструктор за обучение на водачи на МПС “ 

Приет учебен план за курс компютърно обучение по AUTO CAD 

с хорариум 30 часа 

Приет учебен план за курс “Административно обслужване”. 

 

Протокол № 9/17.11.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Обсъждане на предложения за 

актуализиране на справочник за кандидат 

– студентски прием 2009 – 2010 г. 

Решение: Балът се образува от удвоената оценка от конкурсния 

изпит-  теста  по  математика  (за  специалностите  –ТТТ,  АТЗТ, 

АИУТ,  ТГС,  ТХ), теста по химия (за специалността ТХ )   или 

удвоените  оценки  от  ДЗИ  по  СЪЩИТЕ  ПРЕДМЕТИ плюс 

оценките  по  математика  и  физика  от  дипломата  за  средно 

образование  -  за  специалностите  ТТТ,АТЗТ,АИУТ,ТГС,  а  за 

специалност  ТХ  плюс   оценките  по  математика  и  химия  от 

дипломата за средно образование. 

Предложение на ТрУ Стара Загора план прием за учебната 2009 

/ 2010 год. по специалности 

 

Протокол № 10/20.12.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Актуализиране на състава на комисията 
по качество 

Председател: гл.ас. Н.Георгиева 
Членове: Емилия Димова 

Катя Бюзюкева 

Мария Василева 

Иванка Маринова 

 

Протокол № 10/20.12.2008 г. на 

Съвета на колежа 

Утвърждаване на решенията на 
комисията по атестиране 

Утвърдени са решенията на комисията 
 

Протокол № 11/16.02.2009 г. на 

Съвета на колежа 

Утвърждаване на учебната заетост за 
летния семестър на учебната 2008–2009 г. 

Прието натоварване на преподавателите за летен семестър на 
2008 – 2009 уч. година 

 

Протокол № 11/16.02.2009 г. на 

Съвета на колежа 
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Конкурс на хонорувани преподаватели Обявени конкурси за хонорувани преподаватели по 

дисциплините: Английски език; Надеждност на машините; 

Машини за почвообработка, сеитба и прибиране, Органична 

химия. 

Срок на конкурса две седмици. 

 

Протокол № 11/16.02.2009 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане на отчети по НИД Приети междинни и окончателни отчети по научни проекти Протокол № 11/16.02.2009 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане на учебен план на студенти 
за обучението им по секторна програма 
Еразъм през летния семестър на учебната 
2008 / 2009 год. в Namik University , 
Турция. 

Приет на учебен план Протокол № 11/16.02.2009 г. на 

Съвета на колежа 

Актуализира учебен план за 
професионална квалификация 
“Инструктор за обучение на водачи на 
МПС”. 

Актуализиран учебен план за професионална квалификация 
“Инструктор за обучение на водачи на МПС”. 

Протокол № 11/16.02.2009 г. на 

Съвета на колежа 

Утвърждаване учебна документация и 
такса за “Периодично обучение на 
председатели на изпитни комисии за 
водачи на МПС”. 

Утвърдена учебна документация и такса за “Периодично 
обучение на председатели на изпитни комисии за водачи на 
МПС”. 

Протокол № 11/16.02.2009 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане индивидуални учебни планове 
за “Инструктор за обучение на водачи на 
МПС 

Приети индивидуални учебни планове за “Инструктор за 
обучение на водачи на МПС 

 

Протокол № 11/16.02.2009 г. на 

Съвета на колежа 
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Избор на член за централната комисия по 
НИД 

Избран член за централната комисия по НИД 
 

Протокол № 11/16.02.2009 г. на 

Съвета на колежа 

Конкурс за хонорувани преподаватели утвърдени преподаватели по следните дисциплини : 
 Английски език – М. Пенева 

 Надеждност на машините – проф. Г.Тасев 

 МПСП ІІ ч. – проф. Г.Гайдажиев. 

 

Протокол № 12/19.03.2009 г. на 

Съвета на колежа 

Приемане на отчети по НИД Приети окончателни отчети по научни проекти 
 

Протокол № 12/19.03.2009 г. на 

Съвета на колежа 

Квалификация и ЦПО 1.  Приета учебна програма за периодично обучение на 
служители, които извличат някои флуорирани парникови 

газове от климатични инсталации на МПС, попадащи в 

обхвата на Директива 2006/40/ЕО, хорариум 7 часа. 
2.  Приета учебна документация по професия 811070 
“Готвач”, специалност 8110701 “Производство на кулинарни 
изделия и напитки” за участие в конкурс по Проект 
“КрасиваБългария”, обявен от МТСП, хорариум 330 часа. 

3.  Актуализирана учебна програма за “Социален асистент”, 

хорариум 40 часа по проект на Община Ямбол. 

4.  Приети индивидуални учебни планове за “Инструктор за 

обучение на водачи на МПС 

 

Протокол № 12/19.03.2009 г. на 

Съвета на колежа 

Актуализиране на учебна документация и 
актуализиране на състава на комисии 

1.  Актуализирана на учебна документация 
2.  Актуализиран състава на комисиите по
 качество на обучението 
3.  Актуализиран състава на комисията по атестиране 

 

Протокол № 16/15.06.2009г. 
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Приемане на доклади във връзка със 
следакредитационния мониторинг 

1.  Приет ДОКЛАД за изпълнение на задължителните 
препоръки на Националната агенция за оценяване и 

акредитация от предходната процедура за институционална 

акредитация на Тракийски университет – Стара Загора за 

специалностите от Технически колеж – Ямбол 

2.  Приет ДОКЛАД относно действието на вътрешната 

система за оценяване и поддържане качеството на обучение 

и на академичния състав в Технически колеж – Ямбол 

 

Протокол № 17/ 02.07.2009 

Утвърждаване на учебна документация 

Разглеждане на план на комисията по 

качеството 

1.  Утвърдена учебна документация 

2.  Приет план на комисията по качеството 

 

Протокол № 20/13.10.2009г. 

Актуализиране състава на комисията по 
качество 

Актуализиране на спец.ТТТ 

1.  Прието допълнение към трудовата характеристика на 
библиотекаря, за технически сътрудник в КККО и това да е 

нова длъжностна характеристика 

2.  Отрита на процедура за атестиране на преподаватели 

3.  ТТТ да се преименува в „Моден дизайн и технологии в 

текстила и облеклото” и да се актуализира учебния план. 

 

Протокол № 21/04.11.2009г. 

Актуализиране на учебна документация 1.  Актуализация на структурата на ТК 
2.  Приета актуализиране наименованието на специалност 

„ТТТ” в „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 

индустрия”, което да остане в скоби, и направените 

актуализации на учебните планове на специалностите „ТТТ 

(ДТММИ)” и „АТЗТ”. 

 

Протокол № 22/ 08.12.2009г. 

Приемане на оценки от атестиране 1.  Утвърдени оценки от атестирането на гл. ас. Петър Петров 
Казаков, гл. ас. Георги Стоянов Георгиев, доц. Веселинка 
Иванова Недева, гл. ас. Красимира Василева Керемидчиева, 
гл. ас. Иван Кирилов Янков. 

2.  Приет учебен план и програми за специалност 

„Електротехника” и утвърждаване на учебни програми 

 

Протокол № 25/29.03.2010г. 
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Актуализиране на квалификационните 
характеристики по направления и 

специалности 

Актуализирани квалификационните характеристики по 
направления и специалности 

 

Протокол № 26/26.04.2010г. 

Предложение за приемане на Приравнени 
учебни планове за преминаване на 
обучение на студентите от ОКС 
„професионален бакалавър” в ОКС 
„бакалавър”, като се осигурява 
специализирана професионална 
подготовка по следните професионални 
направления и специалности в редовна и 
задочна форма за първи, втори и трети 
курс:  
5.1. Машинно инженерство със 
специалности: 

 Автотранспортна и земеделска техника 

 Дизайн, технология и мениджмънт на 

модната индустрия 
5.2. Електротехника, електроника и 
автоматика със специалности: 

 Автоматика, информационна и 

управляваща техника 

 Електротехника 

5.4. Енергетика със специалност: 

 Топло и газоснабдяване 
5.12. Хранителни технологии със 
специалност: 

 Технология на храните 

 

Представя пред АС за утвърждаване: 
Приети Приравнени учебни планове за преминаване на обучение 
на студентите от ОКС „професионален бакалавър” в ОКС 
„бакалавър”, като се осигурява специализирана професионална 
подготовка по следните професионални направления и 
специалности в редовна и задочна форма за първи, втори и трети 
курс:  
5.1. Машинно инженерство със специалности: 

 Автотранспортна и земеделска техника 

 Дизайн, технология и мениджмънт на модната индустрия 
5.2. Електротехника, електроника и автоматика със специалности: 

 Автоматика, информационна и управляваща техника 

 Електротехника 
5.4. Енергетика със специалност: 

 Топло и газоснабдяване 
5.12. Хранителни технологии със специалност: 

 Технология на храните 
 

Протокол № 1/ 22.12.2011 

от ФС н а ФТТ 

 

 



 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ   
Факултет ”Техника и технологии” 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

№ на документа: 

751 _ OD_1.0.6_FTT 
В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Дневник за качеството на обучение 
Страница: 22 от 227 

 

 

 
Предложение за състав на жури по конкурс 

за заемане на академична длъжност доцент 

по професионално направление 5.12. 

Хранителни технологии, научна 

специалност 02.11.13 Технология на 

животинските и растителните мазнини, 

сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните препарати 

Приема предложението за състав на жури по конкурс за заемане на 

академична длъжност доцент по професионално направление 5.12. 

Хранителни технологии, научна специалност 02.11.13 Технология 

на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните 

масла и парфюмерийно-козметичните препарати:  

проф. д.вм.н. Иван Тодоров Въшин – 04.03.11 – ТрУ – Ст. Загора, 

Ветеринарномедицински факултет, проф. д.х.н. Георги Янков 

Папанов – 01.05.10 – Пловдивски университет „П. Хилендарски”. 

проф. д.т.н. инж. Степан Гаро Актерян – 02.11.13, 02.01.24 –  

Университет по хранителни технологии – Пловдив, Технологичен 

факултет проф. д.т.н. инж. Запряна Рангелова Денкова – 02.11.11, 

01.06.12 – Университет по хранителни технологии – Пловдив, 

Технологичен факултет. 

доц. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – 02.01.39 –  

Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и 

технологии”. 

доц. д-р Калинчо Иванов Иванов – 01.05.04 – Университет по 

хранителни технологии – Пловдив, Технологичен факултет. 

доц. д-р инж. Марияна Недялкова Перифанова-Немска – 02.11.13 – 

Университет по хранителни технологии – Пловдив, Технологичен 

факултет. 

Резерви: 

доц. д-р Валентина Стаматова Урумова – 04.03.12, 01.06.12 – 

Тракийски университет – Стара Загора, Ветеринарномедицински 

факултет, доц. д-р Николай Апостолов Кирчев – 01.05.03 – 

Университет по хранителни технологии – Пловдив.  

Протокол №1/22.12.2011 
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Предложението за състав на жури по 

конкурс за заемане на академична 

длъжност доцент по професионално 

направление 1.2. Педагогика, научна 

специалност 05.07.01 Теория на 

възпитанието и дидактика”: 

Приема предложението за състав на жури по конкурс за заемане на 

академична длъжност доцент по професионално направление 1.2. 

Педагогика, научна специалност 05.07.01 Теория на възпитанието и 

дидактика”:  

проф. д.п.н. Георги Петков Иванов – Тракийски университет – 

Стара Загора, 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика, 

професионално направление 1.2. Педагогика. 

проф. д-р Христо Димитров Макаков – Тракийски университет – 

Стара Загора 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика 

(образование и мениджмънт), професионално направление 1.2. 

Педагогика,проф. д.п.н. Албена Дянкова Чавдарова – Софийски 

университет „Св. Кл. Охридски” – София, 05.07.02 - История на 

педагогиката и българското образование,1.2. Педагогика. 

доц. д-р Биянка Любчова Торньова – Тракийски университет – 

Стара Загора - 05.07.01  Теория на възпитанието и дидактика, 1.2. 

Педагогика, доц. д-р Тодорка Жекова Стефанова – Русенски 

университет „Ангел  Кънчев” – 05.07.03 Методика  на обучението 

по физически науки, професионално направление 1.2. Педагогика. 

доц. д-р Тинка Димитрова Иванова – Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров” – Бургас, 05.07.02 История на педагогиката и 

българското образование, 1.2. Педагогика, доц. д-р Красимира 

Господинова Георгиева – Тракийски университет – Стара Загора. 

Резерви: 

проф. д-р Тиха Делчева – Тракийски университет – Стара Загора –  

пенсионер, доц. д-р Бялко Бялков – Тракийски университет – 

Стара Загора, 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика., 

професионално направление 1.2. Педагогика 
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Обявяване конкурси за хонорувани 

преподаватели.  

Приема предложенията за обявяване на конкурси за хонорувани 

преподаватели по посочените учебни дисциплини за летния 

семестър на 2012/13 година  и предложения срок както следва: 

Катедра „ТТ”: 

Теория на механизмите и машините – за  специалност АТЗТ, 

редовно и задочно обучение в VІ семестър; 

Модна графика – за специалност ДТММИ, редовно обучение. 

За катедра „ЕЕА и ХТ”: 

Техническа термодинамика, Топлообменни апарати и системи и 

Топлотехника за специалност ТГС, редовно и задочно обучение. 

Химия – за специалност АТЗТ,ДТММИ и АИУТ, редовно и задочно 

обучение. 

За катедра „ОПООП”: 

Физика – за специалност АТЗТ, ТГС, АИУТ, ЕТ и ДТММИ, 

задочно и редовно обучение. 

Протокол №1/22.12.2011 

от ФС н а ФТТ 

 Предложение за учебната заетост за летен 

семестър на учебната 2011/2012 г. 

 

Приема учебната заетост  на академичния състав на ФТТ за летен 

семестър на учебната 2011/2012 г. 

 

Протокол №1/22.12.2011 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за състав на Комисия за 

контрол върху процедурите, свързани с 

Правилник за развитието на академичния 

състав в ТрУ 

 

Приема предложението Комисията за контрол върху процедурите 

за развитие на академичния състав във ФТТ- Ямбол да бъде в 

състав:  

Председател: доц. д-р Красимира Георгиева – Декан на ФТТ 

Членове:  доц. д-р Митко Петев 

доц. д-р Илия Гинков 

доц. д-р Венелин Бочев 

доц. д-р Здравка Джандармова 

доц. д-р Златина Казлачева 
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Избор на заместник декани, ръководител 

на ЦПО, Секретар на ФТТ, Секретар на ФС 

 

Приема секретар на ФС за този мандат да се изпълнява от доц. 

Бойчева 

Приема зам.декан по международната дейност доц.д-р Златина 

Казлачева 

Приема ръководител ЦПО доц. д-р инж. Станчо Станчев 

Приема председател на комисията по Качество доц. д-р инж. Нели 

Георгиева 

Приема за секретар на ФТТ д-р Маргарита Пехливанова 

 

Протокол №2/ 18.01.2012г. 

 от ФС н а ФТТ 

 

Актуализиране на  Кандидат-студентски 

справочник на ТрУ, прием 2012 г. в частта 

за Факултет „ТТ” 

 

Приемане на актуализиран Кандидат-студентски справочник на 

ТрУ, прием 2012 г. в частта за Факултет „ТТ” 

 

Протокол №2/ 18.01.2012г. 

от ФС н а ФТТ 

 
Утвърждаване на Заявления на 

хоноруваните преподаватели, участвали в 

конкурс 

Приема часовете по дисциплината „Физика” да се водят от Милен 

Иванов Гайдаров и Димитър Иванов Йоргов (предложение №5). 

Приема еднократно преместване на дисциплината „Теория на 

машините и механизмите” (приложение №6) от IV-VI вV-VII 

семестър. 

Приема еднократно преместване на дисциплините „Модна 

графика” от V семестър в IV семестър и „Технология на облеклото” 

(приложение №7) от IV семестър в V семестър. 

Приема дисциплината „Топлообменни апарати” и „Топлотехника” 

да се води от проф. д-р Петър Костов (приложение №5). 

Приема упражненията по дисциплината „Химия” да се водят от 

инж. Ира Танева (приложение №5). 

 

 

Предложения за актуализиране на учебни 

програми. 

Приема да се актуализират всички учебни програми 
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Предложение за комисия по КПРАС Приема комисия по КПРАС в състав:  

Декан; 

2 зам. декани; 

Ръководителите катедри; 

научен секретар 

Протокол №2/ 18.01.2012г. 

от ФС н а ФТТ 

 

Предложение за комисия по НИД Приема комисия по  НИД в състав:  

Председател:  зам. декана по учебната дейност; 

Членове: доц. Зд. Джандармова;  доц. И. Гинков; доц. В. Недева; 

доц. Сн. Бойчева. 

 

Протокол №2/ 18.01.2012г. 

от ФС н а ФТТ 

 Предложения за актуализиране на: 

Комисията по етика и по издателска 

дейност към ТрУ 

Приема актуализиране в комисията по Етика към ТрУ – доц. Н. 

Георгиева и комисията по Изд.дейност - доц. Сн. Бойчева 

Протокол №2/ 18.01.2012г. 

от ФС н а ФТТ 

 Утвърждаване избора на Ръководители на 

катедри „МИ и Е”; „ЕЕА и ХТ” и „ОПП” 

ФС утвърждава избора на ръководителите за катедрите, както 

следва (приложение №2):  

доц. д-р Здравка Добрева Джандармова -  20 „за”  гласа, 

ръководител на катедра „ОПП”; 

доц. д-р Илия Гинков Илиев - 20 „за”  гласа, за ръководител на 

катедра „МИ и Енергеника”; 

доц. д-р Веселинка Иванова Недева -  20 „за” гласа, за ръководител 

на катедра „ЕЕА и ХТ” 

 

Протокол № 3/07.02.2012 г.  

от ФС н а ФТТ 

Предложение за утвърждаване на учебни 

програми  

Утвърждава приетите по катедри за II, IV и VI – семестър учебни 

програми (приложение №3А и 3Б). 
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Откриване на процедура по атестиране Решение за откриване на процедура за атестиране Протокол № 3/07.02.2012 г.  

 

Предложение за утвърждаване състав на 

комисия по учебната дейност 

 

Утвърждава комисия по учебната дейност, в състав: 

Председател:  зам. декан по УД доц. д-р инж. Т. Пехливанова 

Членове: ръководители катедри:  доц. д-р инж. И. Гинков; доц. д-р 

Здр. Джандармова;  доц. д-р В. Недева. 

Технически изпълнител: Ирина Георгиева  

Представител от студентския съвет – Миглена Казакова. 

 

Протокол № 3/07.02.2012 г.  

от ФС н а ФТТ 

 

Предложение за утвърждаване състав на 

комисия за атестиране на АС 

 

Утвърждава комисия за  атестиране на АС, в състав: 

Председател: доц. д-р инж. Т. Пехливанова 

Членове:  ръководители катедри: доц. д-р инж. И. Гинков; доц.  

д-р Здр. Джандармова;  доц. д-р В. Недева. 

Технически изпълнител: ас. инж.Таня Димитрова 

Протокол № 3/07.02.2012 г.  

от ФС н а ФТТ 

Предложение за утвърждаване състав на 

комисия за атестиране на служителите 

 

Утвърждав комисия по атестиране на служители, в състав: 

Председател: доц. д-р инж. Зл. Казлачева 

Членове:  доц. д-р Недева 

     доц. д-р Шивачева 

     счетоводител: М. Николова  

    инж. Др. Драгоев 
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Предложение за утвърждаване състав на 

комисия по НИД 

Утвърждава комисия по НИД, в състав: 

Председател: доц. д-р инж. Зл. Казлачева 

Членове:   доц. д-р инж. И. Гинков;  

доц. д-р Сн. Бойчева; 

доц. д-р Здр. Джандармова; 

доц. д-р В. Недева 

Протокол № 3/07.02.2012 г.  

от ФС н а ФТТ 

Предложение за утвърждаване състав на 

комисия по Качество и акредитация 

Утвърждава комисия по Качество и акредитация, в състав: 

Председател: доц. д-р инж. Н. Георгиева 

Членове:   гл.ас.д-р Кр. Добрева 

                        гл.ас. Зл. Дучева 

                        Мария Василева 

                  представител от студентския съвет – Таня Чалъкова 
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Предложение за утвърждаване състав на 

методични комисии 

Утвърждава методичните комисии по катедри, в състав: 

- специалност „АТЗТ”  

Председател: доц. д-р инж. Илия Гинков 

Членове:  доц. д-р инж. Митко Стоянов 

                        ас. инж. Кр. Георгиев 

- специалност „ДТММИ”: 

Председател: доц. д-р инж. Златинка Казлачева 

Членове:  доц. д-р инж. Галя Долапчиева 

    гл. ас. Диана Балабанова 

- специалност „АИУТ”  

Председател: доц. д-р инж. Венелин Бочев 

Членове:  гл. ас. инж. Ваня Стойкова 

ас. инж. Златин Златев 

- специалност „Електротехника”: 

Председател: доц. д-р инж. Таня Пехливанова 

Членове:  гл. ас. инж. Красимира Керемидчиева 

                 гл. ас. инж. Иван Янков 

- специалност „ТГС” 

Председател: доц. д-р инж. Нели Георгиева 

Членове:  доц. д-р инж. Иван Лазаров 

                 ас. инж. Иван Бинев 

- специалност „ТХ” 

Председател: доц. д-р Снежана Бойчева 

Членове:  доц. д-р инж. Антоанета Георгиева 

                 ас. инж. Иван Димов 
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Предложени е за състав на комисия по 

КПРАС 

Утвърждава комисия за КПРАС, в състав: 

Председател:  Декан доц. д-р инж. Кр. Георгиева 

Членове:  зам. декан по УД доц. д-р инж. Т. Пехливанова 

зам. декан по МНАД доц. д-р инж. Зл.. Казлачева 

 ръководители катедри: доц. д-р инж. И. Гинков; 

доц. д-р Здр. Джандармова; 

доц. д-р В. Недева. 

 секретар на Ф-т „ТТ”: доц. д-р М. Пехливанова. 

 

Протокол № 3/07.02.2012 г.  

от ФС н а ФТТ 

Предложение за Еразъм координатор Утвърждава Еразъм координатор: 

гл.ас. д-р Кр. Добрева 

 

Протокол № 3/07.02.2012 г.  

от ФС н а ФТТ 

Предложения за мероприятия в 

календарния план 

Приема мероприятия в календарния план на ФТТ, както следва 

(зачита приложение №5): 

- отбелязване празника на ФТТ – 11.05.2012 г.; 

- отриване на факултет „ТТ” – до 30 май; 

- провеждане на научна сесия на ФТТ – 1 ноември 2012 г. 

 

Протокол № 3/07.02.2012 г.  

от ФС н а ФТТ 

Предложение за еднократно преместване 

на часове от 2011/12 в 2012/13 учебна 

година 

Приема еднократно преместване на часовете от уч.2011/2012 в уч. 

2012/2013 (приложение №6) 

Протокол №2/ 18.01.2012г. 
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 Предложение за избор на „Доцент” ФС утвърждава назначаване на академична длъжност „доцент” на 

гл. ас. д-р Красимира Желязкова Добрева по направление 5.12 

Хранителни технологии, научна специалност 02.11.13 Технология 

на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните 

масла и парфюмерийно-козметичните препарати. 

Протокол № 4 /14.03.2012 г.  

от ФС н а ФТТ 

 

 Предложение за прием на документи за 

Програмна акредитация 

Приема докладите – самооценка за програмна акредитация по 

специалности и докладите по изпълнение на направените 

препоръки, на Професионални направления и специалности, както 

следва:  

5.1 „Машинно инженерство”: 

- Автотранспортна и земеделска техника (АТЗТ); 

- Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия 

(ДТММИ); 

5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”: 

- Автоматика, информатика и управляваща техника (АИУТ); 

- Електротехника (ЕТ); 

5.4.„Енергетика”: 

- Топло и газоснабдяване (ТГС); 

5.12 „Хранителни технологии”: 

- Технология на храните 
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Предложение за обявяване на конкурс за 

доцент 

Приема обявяване на конкурс за редовен „Доцент” в област на 

висше образование 5. Технически науки, професионално 

направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”; 

Научна специалност: „Автоматизация на инженерния труд и 

системи за автоматизирано проектиране” (по отрасли) – 1 брой със 

срок за подаване на документи 2 месеца след обнародване в ДВ. 

(приложение №3). 

 

Протокол № 4 /14.03.2012 г.  

от ФС н а ФТТ 

 

Предложение за обявяване на конкурс за 

редовен асистент 

Приема обявяване на конкурс за редовен „Асистент” в област на 

висше образование 5. Технически науки; професионално 

направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”; 

Научна специалност: „Елементи и устройства на автоматиката и 

изчислителната техника” – 1 брой със срок за подаване на 

документи 2 месеца след обнародване в ДВ (приложение №3). 
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Предложение за обявяване на конкурс за 

редовен асистент 

Приема обявяване на конкурс за редовен „Асистент” в област на 

висше образование 5. Технически науки; професионално 

направление 5.12. „Хранителни технологии”; Научна специалност: 

„Технология на плодовите и зеленчукови консерви” – 1 брой със 

срок за подаване на документи 2 месеца след обнародване в ДВ 

(приложение №3). 
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Предложение от ръководителите катедри, 

за еднократна смяна на учебни дисциплини 

и промяна в учебен план на 

специалностите „ОПП”, „АТЗТ”, „ДТММ”, 

„ТГС” и „ЕЕА и ХТ” 

Приема докладите от ръководителите катедри, за еднократна смяна 

на учебни дисциплини и промяна в учебен план на специалностите 

„ОПП”, „АТЗТ”, „ДТММ”, „ТГС” и „ЕЕА и ХТ” (приложение № 4, 

5, 6). 
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Предложение за въвеждане на научната 

информация за преподавателите по ISO в 

интернет 

 

Приема Мария Василева и д-р М. Пехливанова да въвеждат 

научната информация за преподавателите по ISO в интернет 
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Предложение за обособяване  място за 

съхранение на документите, свързани с 

провеждане проверките по качество на 

обучението 

Приема предложението на доц. Д-р Красимира Георгиева това да 

бъде място в библиотеката (шкаф със заключалка), при техническия 

сътрудник, на Комисията по Качество и акредитация. 

Протокол № 4 /14.03.2012 г.  

от ФС н а ФТТ 

Предложения за изменение на проекта на 

Правилника за атестиране 

Приема направените предложения за изменение на проекта на 

Правилника за атестиране: 

1. чл.5 да се попълни „преди предстоящо пенсиониране в 

срок от три години”. 

2. чл.7  да отпадне. 

3. чл.15, т.4 да отпадне „Препоръчва се шестобална 

система на оценяване”. 

4. приема направените предложения (приложение №9): 

чл.2 вторият абзац да се раздели на два отделни и да се 

промени вторият по начин, който категорично да свърза 

резултатите от научно-изследователската дейност и 

заплащането на преподавателите:  

- Оцени приноса на всеки член на АС в учебната, 

административната и други дейности в Университета; 

- Анализират и оценяват резултатите от научноизследователската 

дейност и обвързване на резултатите със заплащането на 

преподавателите в определено процентно съотношение, което 

зависи от степента на изпълнение на изискванията.  

чл.14 да се замени Отделът по качество с Комисия по атестирането; 

чл.18 в първи абзац да се промени „проведени” със „завършени” 

курсове и т.н.; 

чл.15 т.4 да отразят промените от чл.2; 
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Избор на „Доцент” ФС утвърждава назначаване на академична длъжност „доцент” на 

гл. ас. д-р Маргарита Иванова Пехливанова по направление 1.2 

„Педагогика”, специалност „Теория на възпитанието и 

дидактиката” към Факултет „Техника и технологии” – Ямбол, ТрУ 

– Ст.Загора 

Протокол № 5 /11.04.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 

 

Предложение за прием на документи за 

Програмна акредитация 

Приема докладите – анализ за завършване на учебната сесия, 

редовна и задочна форма на обучение (приложение №3 и 4) и с 

направените предложения за засилване контрола по присъствие на 

студентите на учебни занятия 

Протокол № 5 /11.04.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 

 

Предложение за създаване на научно 

периодично списание на ФТТ 

Приема, да се създаде научно периодично списание на ФТТ,  което 

да се реферира в системата на SCOPUS (т.1, приложение №5), с 

наименование „Applied Researches in Technics, Technologies and 

Education” с 2 книжки на година и редакционна колегия, двуезично 

издание – български и английски език. 
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Молби на студенти за участие по 

мобилната програма ЕРАЗЪМ за учебната 

2011/2012 г. 

ФС на ФТТ, удовлетворява молбите за участие по мобилната 

програма ЕРАЗЪМ за учебната 2011/2012 год., от студентите: 

- Вероника Стоянова Стоянова (приложение №6); 

- Кристина Георгиева Добрева (приложение №7); 

- Теодора Жекова Спирова (приложение №8); 
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Предложения за студентски мероприятия Приема, предложение на студентския съвет, за организиране на 

мероприятия (приложение № 9). 
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Предложения за честване на 11 май Утвърждава „Програма за честване на 11 май” (приложение № 10). 
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Предложение за Комисия за актуализиране 

на ЦПО 

Утвърждава комисия по актуализиране на ЦПО: 

Председател:  доц. д-р инж. Ст. Станчев 

Членове:  доц. д-р инж. Н. Георгиева 

  доц. д-р В. Недева 

Протокол № 5 /11.04.2012 г. 
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Предложение за Комисия по актуализиране 

и визуализиране на страницата на ФТТ 

Утвърждава комисия по актуализиране и визуализиране на 

страницата на ФТТ: 

Председател:  доц. д-р инж. Т. Пехливанова 

Членове: доц. д-р инж. Зл. Казлачева 

   доц. д-р инж. Н. Георгиева 

                                   доц. д-р инж. Кр. Добрева 

                                   гл. ас. д-р Ваня Стойкова  

                                   доц. д-р инж. Ст. Станчев 
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Предложение за актуализиране на 

Правилник за устройство, дейност и 

управление на ФТТ 

Утвърждава актуализиран Правилник за устройство, дейност и 

управление на ФТТ (приложение №2). 
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Предложен актуализиран Правилник на 

ЦПО 

Утвърждава актуализиран Правилник на ЦПО (приложение №3). 
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Предложение за управителен съвет на ЦПО 1. Приема и утвърждава Управителния съвет на ЦПО (приложение 

№4). 
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Предложена учебна документация по 

направления 

Приема разработената учебна документация за ОКС „магистър” 

учебни планове и квалификационни характеристики за ОКС 

„магистър” след „бакалавър” (600 ч.) и за ОКС „магистър” след 

„професионален бакалавър” (1200 ч.), за четирите професионални 

направления: 

5.1. Машинно инженерство; 

5.2. Електротехника,  електроника и автоматизация; 

5.4. Енергетика; 

5.12. Хранителни технологии. 
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Предложение за приемане на докладите-

самооценка за ОКС „магистър” за 

програмна акредитация за четирите 

професионални направления 

Приема докладите-самооценка за ОКС „магистър” за програмна 

акредитация за четирите професионални направления: 

5.1. Машинно инженерство; 

5.2. Електротехника,  електроника и автоматизация; 

5.4. Енергетика; 

5.12. Хранителни технологии. 
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Предложени промени в учебните планове 

за ОКС „бакалавър” 

Приема промени в учебните планове за ОКС „бакалавър” 

(приложение №5, 6, 7, 8). 
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Предложение за утвърждаване на 

длъжностни характеристики 

Приема и утвърждава следните длъжностни характеристики: 

1. Председател на комисията по качество на обучението и 

акредитацията във ФТТ (приложение №9); 

2. Компютърно обслужване (приложение №10); 

3. Поддръжка на WEB сайт (приложение №11); 

4. Ръководител СДК/ СДО (приложение №12); 

5. Секретар на ФТТ (приложение №13); 

6. Секретар на Факултетния съвет на ФТТ (приложение №14); 

7. Координатор към длъжността "Орган за безопасност и здраве при 

работа" (приложение №15). 
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Предложение за утвърждаване на оценките 

от атестирането на преподавателите 

 Утвърждава оценките от атестирането на преподавателите 

(приложение №16), с направено допълнение към препоръките на 

гл.ас. Зл.Дучева да се зачисли в ОНС „доктор”. 
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Предложение за обявяване на конкурси за 

асистенти 

За нуждите на катедра „МИЕ”, се обявяват три конкурса за редовни 

асистенти (приложение №18): 

1. 1. редовен „асистент” в област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.1. „Машинно инженерство”, 

научна специалност: „Приложна геометрия и инженерна графика” – 

един, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването 

в централен ежедневник и интернет страницата на ТрУ – Ст.Загора; 

2. 2. редовен „асистент” в област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.1. „Машинно инженерство”, 

научна специалност: „Художествено оформяне и моделиране на 

текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки” – един, със срок 

за подаване на документи 2 месеца от публикуването в централен 

ежедневник и интернет страницата на ТрУ – Ст.Загора; 

3. 3. редовен „асистент” в област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.1. „Машинно инженерство”, 

научна специалност: „Машинознание и машинни елементи” – един, 

със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването в 

централен ежедневник и интернет страницата на ТрУ – Ст.Загора. 
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Предложение на състав на комисия за 

проверка на документите и допускане на 

кандидатите за участие в конкурси 

Утвърждава комисия за проверка на документите и допускане на 

кандидатите за участие в конкурси в състав: 

Председател:  доц. д-р инж. Красимира Георгиева – Декан на ФТТ 

Членове:  доц. д-р Веселина Недева – Ръководител на катедра „ЕЕА и ХТ”  

доц. д-р Маргарита Пехливанова – Секретар на Факултет „Техника 

и технологии”- Ямбол 
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Предложение за комисия за избор на 

редовен „Доцент” 

Утвърждава, комисия за избор на редовен „Доцент” в област на 

висше образование 5. Технически науки, професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; 

Научна специалност: „Автоматизация на инженерния труд и 

системи за автоматизирано проектиране (по отрасли) – 1 брой в 

следния състав: 

1. проф. чл. кор. дтн Филип Иванов Филипов – ТУ – София, 

02.20.02. 

2. проф. дтн Чавдар Иванов Дамянов – УХТВ – Пловдив – 02.21.00. 

3. проф. д-р Тошко Ганчев Ненов – ТУ – Габрово – 02.21.00. 

4. доц. д-р Красимира Господинова Георгиева – ТрУ – 02.01.39. 

5. проф. д-р Пламен Иванов Даскалов – ТУ – Русе – 02.21.08. 

6. доц. д-р Венелин Борисов Бочев – ТрУ – 02.21.07. 

7. доц. д-р Мирослав Димитров Михайлов – ТУ – Русе – 02.21.08. 

Резерви:  1. доц. д-р Банко Вълчанов Банев – ТрУ – 02.18.02. 

2. доц. д-р Жеко Тодоров Стойчев – УХТВ – Пловдив – 02.21.08 

 

Протокол № 7/ 04.06.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 

 

Предложение за комисия за избор на 

асистент 

Одобрява комисията, която да проведе избор на редовен „Асистент” 

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; 

Научна специалност: „Елементи и устройства на автоматиката и 

изчислителната техника” – 1 брой в следния състав: 

1. доц. д-р Веселинка Иванова Недева – ТрУ – 01.01.12. 

2. доц. д-р Венелин Борисов Бочев – ТрУ – 02.21.07. 

3. проф. д-р Пламен Иванов Даскалов – ТУ – Русе – 02.21.08. 
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Предложение за комисия за избор на 

асистент 

Одобрява комисия, която да проведе избор на редовен „Асистент” в 

обявения конкурс с област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии; 

Научна специалност: „Технология на плодовите и зеленчуковите 

консерви” – 1 брой в следния състав: 

1. доц. д-р Веселинка Иванова Недева – ТрУ – 01.01.12. 

2. доц. д-р Антоанета Василева Георгиева – ТрУ - 02.11.15 

3. доц. д-р Красимира Желязкова Добрева – ТрУ – 02.11.13 
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Предложения за утвърждаване избор на 

асистенти 

1. Утвърждава Светослав Стефанов Атанасов, да заеме позицията на 

редовен асистент, област на висше образование 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика; Научна специалност: „Елементи и 

устройства на автоматиката и изчислителната техника” към катедра 

„ЕЕА и ХТ” – гр.Ямбол (приложение №3). 

2.  

Утвърждава Ира Танева Димитрова, да заеме позицията на редовен 

асистент, област на висше образование 5.12 Хранителни 

технологии; Научна специалност: „Технология на плодовете и 

зеленчуковите консерви” към катедра „ЕЕА и ХТ” – гр.Ямбол 

(приложение №4). 
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 Предложение за утвърждаване на 

хонорувани преподаватели по дисциплини 

Утвърждава кандидатите за хонорувани преподаватели 

(приложение №2), с направените корекции 

Протокол № 8/17.07.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за утвърждаване на учебни 

планове и план-сметки за професионална 

квалификация „Инструктор за обучение на 

водачи на МПС” 

1. Приема и утвърждава учебни планове и план-сметки за 

професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи 

на МПС” за м.юни и юли (приложение №11). 

 

Протокол № 8/17.07.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 



 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ   
Факултет ”Техника и технологии” 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

№ на документа: 

751 _ OD_1.0.6_FTT 
В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Дневник за качеството на обучение 
Страница: 41 от 227 

 

Предложение за комисия за избор на 

асистент 

Приема комисия в състав:  

 доц. И.Гинков;  

доц. Кр.Георгиева;  

доц. Н.Георгиева.  

- за конкурс редовен „асистент” в област на висше образование 5. 

Технически науки, професионално направление 5.1. „Машинно 

инженерство”, научна специалност: „Приложна геометрия и 

инженерна графика” – един, със срок за подаване на документи 2 

месеца от публикуването в централен ежедневник и интернет 

страницата на ТрУ – Ст.Загора;  

- и за конкурс редовен „асистент” в област на висше образование 5. 

Технически науки, професионално направление 5.1. „Машинно 

инженерство”, научна специалност: „Машинознание и машинни 

елементи” – един, със срок за подаване на документи 2 месеца от 

публикуването в централен ежедневник и интернет страницата на 

ТрУ – Ст.Загора. 
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Предложение за комисия за избор на 

асистент 

2. Приема комисия в състав:  

3.            доц. И.Гинков;  

доц. З.Казлачева;  

доц. Г. Долапчиева.  

- за конкурс редовен „асистент” в област на висше образование 5. 

Технически науки, професионално направление 5.1. „Машинно 

инженерство”, научна специалност: „Художествено оформяне и 

моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки” – 

един, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването 

в централен ежедневник и интернет страницата на ТрУ – Ст.Загора. 
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Пресложение за хонорувани преподаватели   Утвърждава кандидатите за хонорувани преподаватели  за зимен 

семестър на учебна година 2012/2013 г. 

Протокол № 9/29.08.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 

Предложена учебна документация за 

професионална квалификация инструктор 

Приема учебната документация за професионална квалификация 

инструктор (приложение №3): 

1. квалификационна характеристика;  

2. учебен план – редовна и задочна ф-ма на обучение. 

 

 

Предложена учебната документация за 

професионална квалификация учител 

Приема учебната документация за професионална квалификация 

учител (приложение №4): 

1. квалификационна характеристика;  

2. учебен план – редовна и задочна ф-ма на обучение. 

 

Протокол № 9/29.08.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 

Утвърждаване на академичната заетост на 

АС на ФТТ за зимен семестър за учебна 

година 2012/2013 г. 

Приема Образец №1 за преподавателите от катедра „МИЕ” за зимен 

семестър на учебната 2012/2013 г., (приложение №5). 

1. Приема Образец №1 за преподавателите от катедра „ОПП” за зимен 

семестър на учебната 2012/2013 г., (приложение №6). 

2. Приема Образец №1 за преподавателите от катедра „ЕЕА и ХТ” за 

зимен семестър на учебната 2012/2013 г., (приложение №7). 

3. Приема часовете на гл.ас. Моньо Монев за зимен семестър на 

учебната 2012/2013 г., да се преразпределят (приложение №8) 

4. Приема еднократна промяна за изучаване на дисциплини за зимен и 

летен семестър на учебната 2012/2013 г.(приложение №9). 

 

Протокол № 9/29.08.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за промяна в Правилника за 

устройство и дейност на ФТТ 

Приема промяна в Правилника за устройство и дейност на ФТТ 

чл.77 ал.2: студент с успех над мн.добър (5.00) има право да вземе 

две години за една. 
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Предложение за актуализиране на състав на 

комисия за асистент 

1. Приема актуализиран състав на комисия:   

2.            доц. И.Гинков;  

доц. Кр.Георгиева;  

доц. М.Стоянов.  

- за конкурс редовен „асистент” в област на висше образование 5. 

Технически науки, професионално направление 5.1. „Машинно 

инженерство”, научна специалност: „Приложна геометрия и 

инженерна графика” – един, със срок за подаване на документи 2 

месеца от публикуването в централен ежедневник и интернет 

страницата на ТрУ – Ст.Загора;  

 

Протокол № 9/29.08.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за увърждаване на учебни 

планове и план-сметки за професионална 

квалификация „Инструктор за обучение на 

водачи на МПС” за м.юни и юли 

Приема и утвърждава учебни планове и план-сметки за 

професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи 

на МПС” за м.юни и юли 

Протокол № 9/29.08.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 

Избор на доцент Утвърждава д-р инж. Калоян Бончев Янков да заеме академична 

длъжност „доцент” по Професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 

„Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано 

проектиране по отрасли” (приложение №2). 

 

Протокол № 10/14.09.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за Програма за дейността на 

ФТТ, за учебната 2012/2013г. 

Приема плана Програма за дейността на ФТТ, за учебната 2012/2013 

г., с така направените допълнения. 

Протокол № 10/14.09.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 

Предложени учебни планове и план-сметки 

за професионална квалификация 

„Инструктор за обучение на водачи на 

МПС” за м.септември 

Приема и утвърждава учебни планове и план-сметки за 

професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи 

на МПС” за м.септември (приложение №5). 
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Предложение за хонорувани преподаватели Утвърждава кандидатурите за хонорувани преподаватели 

(приложение №2) 

 

Протокол № 8/08.10.2012 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за избор на асистенти Утвърждава кандидатурите за редовни асистенти (приложение №2): 

1. в област на висше образование 5. Технически науки, 

професионално направлениe 1. Машинно инженерство, научна 

специалност „Машинознание и машинни елементи” инж. Невенка 

Радева Иванова с оценки: от писмения изпит Много добър 5.25, от 

устния – Много добър 5.25 и средна оценка Много добър 5.25.  

2. в област на висше образование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна 

специалност „Приложна геометрия и инженерна графика” инж. 

Георги Колев Георгиев с оценки от: писмения изпит Много добър 

5.00, от устния – Отличен 5.50 и средна оценка Много добър 5.25. 

3. в област на висше образование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна 

специалност „Художествено оформяне и моделиране на текстилни 

и шивашки изделия, облекла и обувки” Жулиета Георгиева Илиева 

с оценки от: писмения изпит Отличен 5.50, от устния – Отличен 

5.50 и средна оценка Отличен - 5.50. 

 

 

Протокол №8/16.10.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 

Анализ на резултатите от лятната сесия на 

учебната 2011-2012 г 

Приема: 

1.Анализ на резултатите от лятната сесия на учебната 2011-2012 г. – 

задочна форма на обучение (зачита приложение №3); 

2. Анализ на резултатите от лятната сесия на учебната 2011-2012 г. – 

редовна форма на обучение (зачита приложение №4). 
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Предложение за  издаването на учебни 

пособия 

Утвърждава издаването на учебните пособия (приложение №6): 

1. „Инженерна графика“ – І част, ръководство за упражнения; 

Автор: доц. д-р инж. Красимира Георгиева, доц. д-р инж. 

Златина Казлачева доц. д-р инж. Нели Георгиева; Рецензент: 

доц. д-р инж. Митко Стоянов; Ръководството е предназначено за 

провеждане на практически практически занятия по „Инженерна 

графика”, за професионални направления „Машинно 

инженерство“ и „Енергетика“. 

2. „Инженерна графика“ – І част, ръководство за упражнения; 

Автор: доц. д-р инж. Красимира Георгиева, доц. д-р инж. 

Красимира Добрева; Рецензент: доц. д-р инж. Златина 

Казлачева; Ръководството е предназначено за провеждане на 

практически практически занятия по „Инженерна графика”, за 

професионално направление „Хранителни технологии“. 

3. „Технически документиране”, ръководство за упражнения; 

Автор: доц. д-р инж. Нели Георгиева; Рецензент: доц. д-р инж. 

Красимира Георгиева; Ръководството е предназначено за 

провеждане на практически практически занятия по 

„Техническо документиране”, спец. АИУТ и ЕТ. 

4. „Технология на машиностроенето”, ръководство за упражнения; 

Автор: доц. д-р инж. Нели Георгиева; Рецензент: проф. д-р инж. 

Михаил Кършаков, Русенски университет „Ангел Кънчев”; 

Ръководството е предназначено за лабораторни упражнения по 

дисциплината „Технология на машиностроенето”, спец. АТЗТ и 

ТГС. 

5. „Дизайн и моделиране на дамски рокли в различни силуети”, 

учебно пособие; Автор: доц. д-р инж. Златина Казлачева; 

Рецензент: доц. д-р инж. Магдалена Павлова, Технически 

университет – София, Колеж – Сливен; Учебното пособие 

обхваща съществена част от темите по дисциплините 

„Конструиране и моделиране на облеклото І” и „Моден дизайн” 

– лекции и упражнения и може да се ползва и при курсовото 
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Предложение за учебни програми Утвърждава следните учебни програми (приложение №4, 5, 6, 7, 8, 

9) . 

1. 40 учебни програми за ОКС „магистър” със срок на обучение 1 / 

1,5г. за спец АИУТ, Електротехника и Технология на храните, 

обсъдени и приети на заседание на катедра ЕА и ХТ с протокол 

№ 10/29.10.2012г. (приложение №4);  

2. 88 учебни програми за ОКС „магистър” със срок на обучение 2 / 

2,5г. за спец АИУТ, Електротехника и Технология на храните, 

обсъдени и приети на заседание на катедра ЕА и ХТ с протокол 

№ 10/29.10.2012г. (приложение №5);  

3. 46 учебни програми за ОКС „магистър” със срок на обучение 1 / 

1,5г. на спец АТЗТ, ТГС и ДТММИ, обсъдени и приети на 

заседание на катедра Машинно инженерство и енергетика с 

протокол № 3/17.10.2012г. (приложение №6);  

4. 96 учебни програми за ОКС „магистър” със срок на обучение 2 / 

2,5г. на спец АТЗТ, ТГС и ДТММИ, обсъдени и приети на 

заседание на катедра Машинно инженерство и енергетика с 

протокол № 3/17.10.2012г. (приложение №7);  

5. 66 учебни програми за ОКС „бакалавър” на спец АТЗТ, ТГС и 

ДТММИ, обсъдени и приети на заседание на катедра Машинно 

инженерство и енергетика с протокол № 1/18.05.2012г. 

(приложение №8);  

6. 113 учебни програми за ОКС „бакалавър” на спец АИУТ, 

Електротехника и Технология на храните, обсъдени и приети на 

заседание на катедра ЕА и ХТ с протокол № 4/15.05.2012г. 

(приложение №9);  
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Предложение за обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели 

ФС реши да бъдат обявени конкурси за хонорувани преподаватели 

по следните дисциплини (приложение №10): 

1. „Технологично обзавеждане на месната и млечна 

промишленост” – 40 часа лекции, редовно обучение, VІІІ 

семестър, специалност „ТХ” и 20 часа лекции, задочно 

обучение; 

2. „Хладилна техника и технологии” - 40 часа лекции, редовно 

обучение, VІІІ семестър, специалност „ТХ” и 20 часа лекции, 

задочно обучение. 

 

Протокол № 13/16.11.2012 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обяване на конкурси за 

редовни асистенти 

ФС реши да бъдат обявени конкурси за редовни асистенти, които да 

бъдат внесени в академичния съвет през м. февруари 2013 г.,  както 

следва: 

1. Редовни асистенти 2 бр. за ПН 5.2. ЕЕА; 

2. Редовен асистент 1 бр. за ПН 5.14. Енергетика. 

 

Протокол № 13/16.11.2012 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за издаване на ръководство ФС утвърждава издаването на „Ръководство за лабораторни 

упражнения по Електрически машини І част” с автори:  гл.ас.д-р 

инж.Красимира Керемидчиева, гл. ас. инж. Иван Янков и маг. инж. 

Георги Славов, финансирано от авторите му (приложение №10). 

Протокол № 13/16.11.2012 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение от Атестационната комисия 

за атестиране на преподавател 

ФС приема решението на Атестационната комисия за атестиране на 

ас. Ив.Димов, от спец. ТХ към катедра ЕЕА и ХТ: 

1. оценката – „отличен”, с направените препоръки; 

2. продължаване на трудовото споразумение 

 

Протокол № 14/10.12.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурс за 

хоноруван преподавател за летен семестър 

на учебната 2012/2013 год. 

Обявява конкурс за хоноруван преподавател за летен семестър на 

учебната 2012/2013 год. по дисциплината „Екологично земеделие” – 

15 часа лекции, за специалност АТЗТ, редовно обучение,VIII 

семестър –със срок 1 месец. 
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Призложение за еднократна промяна на 

дисциплината „Безопасност на 

движението” 

Приема предложение от ръководителя на катедра „МИЕ” за 

еднократна промяна на дисциплината „Безопасност на 

движението” при спец. АТЗТ и професионална квалификация  

„Инструктор за обучение на водачи на МПС” от II-семестър да 

бъдат прехвърлени в IV-семестър на учебната 2013/2014 год. 

 

Протокол № 14/10.12.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 

Предложени учебни планове и план-сметки 

за професионална квалификация 

„Инструктор за обучение на водачи на 

МПС” за м.ноември и декември 2012 г. 

Приема и утвърждава учебни планове и план-сметки за 

професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи 

на МПС” за м.ноември и декември 2012 г. (приложение №6). 

 

  

Протокол № 14/10.12.2012 г. 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за хонорувани преподаватели ФС  утвърди за хонорувани преподаватели (приложение №2): 

1. Учебна дисциплина „Хладилна техника и технологии“ – д-р 

Христо Георгиев Христов. 

2. Учебна дисциплина „Технологично обзавеждане на местната и 

млечна промишленост“ – доц. д-р Петър Тодоров Панайотов. 

 

Протокол № 15/23.01.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за дневен ред на ОС Към Дневния ред на ОС да се приеме т. Актуализиране Правилник 

на ФТТ; промяна учебен отдел заверка – към чл.61 ал.1 – 

„заверката на семестъра да се дава най-късно до края редовната 

изпитна сесия към съответния семестър“.  

 

Протокол № 15/23.01.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени учебни планове и план-сметки 

за професионална квалификация 

Приема и утвърждава:  

1. План-сметки за индивидуална такса за професионална 

квалификация „Инструктор за обучение на водачи на МПС”, за м. 

декември 2012 год. и м. януари 2013 г. (приложение №8); 

2. Квалификационен курс на тема „ Уменияза справяне с 

конфликтни ситуации при работа с деца“ за учители от ЦДГ – 

план-сметка 400 лв. за 1 група при програма с хорариум 20 часа до 

11.10.2013 г.; 
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Предложение за хонорувяни преподаватели 

за летен семестър на учебната 2012/2013 г. 

ФС утвърждава преподаватели на хонорар за летен семестър на 

учебната 2012/2013 г. (приложение №7, 7-1); 

 

Протокол № 16/11.02.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени План-програма за развитие на 

Професионални направления ЕЕА и МИ 

ФС приема План-програма за развитие на Професионално 

направление „ЕЕА“ за периода 2013-2017г. (приложение №2). 

ФТТ приема План-програма за развитие на Професионално 

направление „МИ“ за периода 2013-2017г (приложение №3). 

Протокол № 17/21.03.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за атестиране на 

преподаватели 

ФС приема и утвърждава решенито на Атестационната комисиа 

(приложение №9). 

1. гл.ас. Георги Стоянов Георгиев – оценка: Добра 

2. гл.ас. Петър Петров Казаков – оценка: Мн. добра  

3. ас. Красимир Георгиев Георгиев – оценка: Мн. добра  

4. ас. Петър Колев Михалев – оценка: Мн. добра  

 

Протокол № 17/21.03.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за състав на комисия по 

„Качество и акредитация 

ФС утвърждава комисия по „Качество и акредитация“, в състав: 

Председател:  доц. д-р инж. К. Янков 

  Членове:  доц. д-р Сн. Бойчева 

     гл.ас. Зл. Дучева 

М. Василева 

   ас.инж. Ив. Бинев  

 

Протокол № 17/21.03.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени правила за разработване и 

защита на дипломна работа 

ФС приема правилата за разработване и защита на дипломна работа 

на студентите от ФТТ (приложение №10). 

 

Протокол № 17/21.03.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за хонорувани преподаватели  ФС  утвърждава: 

1.  хоноруван преподавател по дисциплината „ Екологично 

земеделие“ доц. д-р В. Вътева (приложение №15). 

2. хоноруван преподавател по дисциплината „Органична химия“ 

доц. д-р инж. А. Георгиева (приложение №16).  
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Предложения за конкурси за асистент ФС на ФТТ утвърждава обявяване на конкурси (приложение 

№17), в следните области: 

1. 1. редовен „Асистент“ на пълен щат за специалност „АИУТ“ в 

област на висше образование 5. Технически науки; професионално 

направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“; 

научна специалност: „ Автоматизация на производството“ – 1 

брой със срок за подаване на документи 2 месеца след 

обнародване в ДВ. 

2. 2. редовен „Асистент“ на пълен щат за специалност „ЕТ“ в област 

на висше образование 5. Технически науки; професионално 

направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“; 

научна специалност: „Електрически машини и електрически 

апарати“ – 1 брой със срок за подаване на документи 2 месеца 

след обнародване в ДВ. 

 

Протокол № 17/21.03.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени Правилата за актуализиране 

на учебните планове за ОКС “бакалавър“ 

ФС приема Правилата за актуализиране на учебните планове за 

ОКС “бакалавър“ (приложение №4).  

Промените са следните: 

1. Общия брой процедури да бъде не по-малък от 35 и не повече 

от 40, при хорариум 2400 часа; 

2. По чл.25 – в уч.план, да се включат ной-малко 12 активни 

учебни форми (курсови работи, задачи, проект) на обучение; 

3. По чл.26 – часовете лекции да бъдат 45% от общия хорариум; 

4. Фундаменталните дисциплини да бъдат до 40% от общия 

хорариум или от 900-950 часа; 

5. Извънаудиторната заетост да бъде увеличена – общо часове от 

2800 – 2900 часа. 
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Предложени Правилата за актуализиране 

на учебните планове за ОКС “магистър“ 

ФС приема Правилата за актуализиране на учебните планове за 

ОКС “магистър“ (приложение №5).  

Промените са следните: 

1. процедури да бъде не по-малък от 10 и не повече от 12; 

2. след ОКС “бакалавър“ от 2 до 4 форми на активно обучение 

(курсови работи, задачи, проект); 

3. часовете лекции да бъдат до 55% от общия хорариум; 

4. Извънаудиторната заетост, след ОКС “бакалавър“ да бъде 720-

800 часа, и след ОКС “професионален бакалавър“ 1200-1400 

часа. 

 

Протокол № 18/17.04.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предлложения за коткури за доцент ФС приема и обявява конкурси за „доцент“: 

1. за катедра 5.1. „Машинно инженерство“ – редовен „доцент“ на 

пълен щат, за специалност „АТЗТ“, в област на висше 

образование 5.Технически науки, направление 5.1.“Машинно 

инженерство“, научна специалност „Механизация и 

електрификация на растенивъдството“ – със срок за подаване 

на документи 2 месеца и хорариум от 316 часа упражнения 

(приложение №9).; 

2. за катедра 5.12. „Хранителни технологии“ – редовен „доцент“ 

на пълен щат, по научна специалност „Социално управление“, 

по ПН 3.7. „Администрация и управление“, област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, със срок 

2 месеца от обнародването в ДВ (приложение №10). 

 

Протокол № 18/17.04.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложено учебно пособие „ Бизнес и 

управление“ 

ФС утвърждава отпечатване на учебно пособие „ Бизнес и 

управление“, за сметка на автора (приложение №11). 
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Предложени срокове за практики ФС утвърждава, срокове за практики (приложение №13): 

1. Учебно-производствена практика (80часа), за първи курс, 

втори и трети - да се проведе от 08.07.2013г. до 02.08.2013г. – 4 

седмици по 4 часа или 2 седмици по 8 часа. 

2. В срок до 24.05.2013 г. ръководителите на катедри на катедрен 

съвет да определят ръководителите на стажа. 

3. До 14.06.2013 г. студентите да представят на ръководителя на 

стажа молба, придружена с писмо с изходящ номер от 

съответната фирма. 

4. В срок до 01.07.2013 г. ръководителите на стажа да представят 

в канцеларията поименен списък на студентите с адрес на 

фирмата и вида на работното място. 

 

Протокол № 18/17.04.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за възлагане на ичпити по 

дискиплини  

ФС на ФТТ утвърждава: 

1. дисциплината „Технология на млякото и млечните продукти – 

Iчаст“ – 20 часа лекции и 20 часа упражнения III – курс, VI 

семестър, спец. „ТХ“ – редовно обучение през летния семестър 

на 2012/2013г. и семестриалния изпит по същата дисциплина, 

да бъдат възложени на доц. Кр.Добрева (приложение№15). 

2. изпитът по дисциплината „Органична химия“, първи курс 

„ТХ“ за лятна сесия 2012/2013г. да се проведе от 

доц.Сн.Динева (приложение№15). 

3. дисциплината „Технология на месото и месните продукти“ – II 

част“ – 20 часа лекции III – курс, VI семестър, спец. „ТХ“ – 

редовно и задочно обучение през летния семестър на 

2012/2013г. и семестриалния изпит по същата дисциплина, да 

бъдат възложени на ас. Ира Танева (приложение№15). 
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Предложение за утвърждаване на учебни 

планове на специалности 

1. ФС при ФТТ приема и предлага на АС за утвърждаване 

учебните планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ 

(приложение №2), на специалностите „АИУТ“ и „ЕТ“. 

2. ФС при ФТТ приема и предлага на АС за утвърждаване 

учебните планове на специалност „Технология на храните“ за 

ОКС „бакалавър“ и специалност „Безопасност и качество на 

храните“ за ОКС „магистър“ (приложение №3). 

3. ФС при ФТТ приема и предлага на АС за утвърждаване 

учебните планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ 

(приложение №8), на специалностите „ТГС“. 

4. ФС при ФТТ приема и предлага на АС за утвърждаване 

учебните планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ 

(приложение №4), на специалностите „АТЗТ“ и „ДТММИ“. 

 

Протокол № 19/10.06.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за атестиране на 

преподаватели 

ФС приема доклада на председателя на Комисията по качество и 

акредитация към ФТТ-Ямбол и открива процедура по атестиране на 

преподаватели, които работят на основен трудов договор 

(приложение №9). 
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Предложение за аудиторната заетост на 

академичния състав 

1. ФС при ФТТ приема и утвърждава аудиторна заетост на 

Академичният състав на катедра „МИ“ за учебната 2013/2014г. 

приет с протокол №5/06.06.2013г. (приложение №5). 

2. ФС при ФТТ приема и утвърждава аудиторна заетост на 

Академичният състав на катедра „ЕЕА“ за учебната 2013/2014г. 

приет с протокол №6/10.06.2013г. (приложение №6). 

3. ФС при ФТТ приема и утвърждава аудиторна заетост на 

Академичният състав на катедра „ХТ“ за учебната 2013/2014г. 

приет с протокол №5/10.06.2013г. (приложение №7). 

4. ФС при ФТТ приема и утвърждава аудиторна заетост на 

Академичният състав на катедра „Енергетика“ за учебната 

2013/2014г. приет с протокол №8/10.06.2013г. (приложение 

№8). 

 

Протокол № 19/10.06.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели за зимен и летен 

семестър 2013/2014г 

ФС приема и утвърждава обявяването на конкурси за хонорувани 

преподаватели за зимен и летен семестър 2013/2014г., специалност 

„АТЗТ“ и „ДТММИ“  (приложение №10). 

Протокол № 19/10.06.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за конкурс за акистент ФС приема обявяването на конкурс за редовен „асистент“ в област 

на висше образование 5. Технически науки, научна специалност 

„Селскостопански и хидромелиоративни машини“, със срок на 

подаване на документи 2 месеца (приложение №4). 

Протокол № 19/10.06.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели за зимен и летен 

семестър 2013/2014г:, 

ФС приема и утвърждава обявяването на конкурси за хонорувани 

преподаватели за зимен и летен семестър 2013/2014г:, 

1.  специалност „АИУТ“ и „Електротехника“ (приложение №11). 

2.  специалност „ТХ“ и „Безопасност и качество на храните“ 

(приложение №12). 
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Предложение за издаване на ръководство за 

лабораторни упражнения по ДВГ 

ФС приема издаването на ръководство за лабораторни упражнения 

по ДВГ, с автори доц. М. Стоянов, доц. З. Иванов и гл.ас. П. Казаков 

(приложение №16) 

 

Протокол № 19/10.06.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за издаване на учебник по 

„Висша математика – първа част“ 

ФС приема издаването на учебник по „Висша математика – първа 

част“, с автори проф.Виденов, д-р Кр.Кръстев, М. Иванова 

(приложение №18). 

 

Протокол № 19/10.06.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за разкриване на процедура 

за академична длъжност „доцент“ 

ФС реши, да бъде разкрита процедура по §1. (1),(2) от 

Допълнителните разпоредби на Правилника за развитие на 

академичния състав на Тракийски университет за разкриване на 

процедура за академична длъжност „доцент“ (редовен) в област на 

висше образование 4. Селскостопански науки, научна специалност 

„Агрономия“, със срок за подаване на документи 1 месец от 

публикуване на обявата и хорариум от 384 часа упражнения. 
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Предложения за преместване на семестри 

на дисциплини 

1. ФС на ФТТ приема дисциплината „Товаро-разтоварна техника и 

процеси в транспорта“- ИД – 7 часа лекции и 8х2 практически 

упражнения при специалност „АТЗТ“, ІІІ курс, VІ семестър, 

задочно обучение да бъдат преместена еднократно в V семестър за 

учебната 2013/14 година, за да се изучават в поток със VІІ 

семестър. 

2. ФС на ФТТ приема дисциплината „Етика на водача“ – за 

„Инструктор“, специалност „АТЗТ“, задочно обучение, ІІ 

семестър, лекции и упражнения да бъдат преместена еднократно в 

І семестър на учебната 2013/14 година, за да бъдат в поток с V и 

VІІ семестър. 

3. ФС на ФТТ приема дисциплината „Органична химия“ да бъде 

преместена еднократно за 2013/14 година от ІІІ в ІV семестър 

4. ФС на ФТТ приема дисциплината  „Процеси и апарати ІІ част“ да 

бъде преместена еднократно  за 2013/14 година от V в VІ 

семестър. 

 

Протокол № 20/09.07.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за комисия за проверка на 

документите и допускане на кандидатите 

до участие за академична длъжност  

„доцент“ 

5. ФС на ФТТ приема комисия за проверка на документите и 

допускане на кандидатите до участие за академична длъжност  

„доцент“ по професионално направление 3.7. „Администрация и 

управление“,  научна специалност „Социално управление“  в 

състав:  

Председател: доц. д-р Кр. Господинова Георгиева – Декан на ФТТ 

Членове: 1. доц. д-р Кр. Ж. Добрева – Ръководител катедра „Х.Т.“ 

   2. доц. д-р Маргарита Ив. Пехливанова – Научен 

секретар на ФТТ 

 

Протокол № 20/09.07.2013 г 

от ФС н а ФТТ 



 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ   
Факултет ”Техника и технологии” 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

№ на документа: 

751 _ OD_1.0.6_FTT 
В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Дневник за качеството на обучение 
Страница: 57 от 227 

 

Приемане на комисия за проверка на 

документите и допускане на кандидатите 

до участие за академична длъжност  

„доцент“, 

ФС на ФТТ приема комисия за проверка на документите и 

допускане на кандидатите до участие за академична длъжност  

„доцент“, 5. Технически науки, 5.1. Машинно инженерство, научна 

специалност „Механизация и електрификация на 

растениевъдството“ и академична длъжност „доцент“, обявен  

съгласно Допълнителните разпоредби на Правилника за развитие на 

академичния състав на Тракийски университет в област на висше 

образование  4. Селскостопански науки, научна специалност 

„Агрономия“ в състав: 

Председател: доц. д-р Красимира Господинова Георгиева – Декан 

на ФТТ 

Членове: 

1. Доц. д-р Илия Гинков Илиев – Ръководител катедра «Машинно 

инженерство» 

2. Доц. д-р Маргарита Иванова Пехливанова – Научен секретар на 

ФТТ 

 

Протокол № 20/09.07.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за утвърждаване на учебни 

програми по проекта за повишаване 

квалификацията на преподавателите в ТрУ 

6. ФС на ФТТ реши приема и утвърждава учебни програми по 

проекта за повишаване квалификацията на преподавателите в 

ТрУ: 

1. Методика на научноизследователската дейност – хорариум 8 

часа, разработена от проф. дсн Георги Тасев. 

2. Методика на академичното преподаване – хорариум 12 часа, 

разработена от доц. Маргарита Пехливанова 

 

Протокол № 20/09.07.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за приемане на учебни 

програми по „WEB програмиране“ и „База 

от данни в системите“ 

ФС на ФТТ реши приема и утвърждава учебни програми по „WEB 

програмиране“ и „База от данни в системите“ 
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Предложение за избор на асистент ФС приема и утвърждава решението на Комисията за провеждане на 

конкурс, като за длъжността „асистент“ да бъде назначена Диана 

Тенева Илиева, считано от 09.09.2013 г., за срок от четири години 

(приложение №2).  

 

Протокол № 21/26.08.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за избор на доцент ФС приема доц. Виолета Вътева да заеме академична длъжност 

„доцент“ по научна специалност „Агрономия“, ПН 

4.“Селскостопански науки“, по §1. (1), (2), (3) от Допълнителните 

разпоредби на ПРАС ТрУ (приложение №4). 

 

Протокол № 21/26.08.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за актуализирани на учебни 

програми за ОКС „магистър“. 

 

ФС приема и утвърждава актуализираните учебни програми за ОКС 

„магистър“. 

 

Протокол № 21/26.08.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение на Правилата за разработване 

и актуализиране на учебните програми 

ФС приема и утвърждава Правилата за разработване и 

актуализиране на учебните програми (приложение №10), във връзка 

с проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

№BG051РО001-3.1.07-0032 “Връзка на бизнеса – устойчива 

реализация на инженерите, обучавани във ФТТ-Ямбол“, комисия в 

състав: доц.Т.Пехливанова, доц.Гинков, доц.Добрева, 

доц.Н.Георгиева. 
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Предложение за Комисия за разглеждане 

документите на кандидатите и допускането 

им до участие в конкурс за асистент 

ФС приема във връзка с обявения конкурс за асистент ПН 5.1 

Машинно Инженерство, научна специалност „Селскостопански и 

хидромелиоративни машини“, на основание чл.64 (3) и (4) от ПРАС 

ТрУ предлагам Комисия за разглеждане документите на 

кандидатите и допускането им до участие в конкурс (приложение 

№12): 

Председател: доц. д-р инж. Красимира Георгиева – Декан на ФТТ; 

Членове:  доц.д-р инж. И. Гинков – ръководител катедра 

„МИ“; 

               доц.д-р М. Пехливанова – научен секретар на ФТТ. 

 

Протокол № 21/26.08.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за избор на доценти 1. ФС приема и утвърждава решението на Научното жури по 

конкурс за заемане на длъжност „доцент“, научна специалност 

“Механизация и електрификация на растениевъдството”, ПН 

5.1. “МИ”, област на висше образование 5. “Технически науки”, 

към ФТТ при ТрУ - Ст.Загора, да бъде назначен д-р инж. 

Красимир Михайлов Трендафилов (приложение №2).  

2. ФС да приема и утвърждава заемане на академична длъжност 

“доцент”, научна специалност “Социално управление”, ПН 3.7. 

“Администрация и управление”, област на висше образование 

3. “Социални, стопански и правни науки” за нуждите на ФТТ-

Ямбол към ТрУ-Стара Загора, да бъде избрана д-р Емилия 

Димова Димова (приложение №3). 
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Предложения за обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели 

1. ФС приема обявяването на конкурси за хонорувани 

преподаватели, ОКС “Магистър”, за зимен семестър на 

2013/2014г., специалност „Електротехника“ (приложение №7). 

2. ФС приема обявяване на конкурс за хоноруван преподавател 

“Графичен дизайн и виртуални комуникации” – ОКС 

“Магистър”, специалност “ДТММИ”, за зимен семестър 

2013/2014г. (приложение №8). 

3. ФС приема обявяване на конкурс за хоноруван преподавател по 

дисциплината “Модулиране и симулиране на топлотехнически 

процеси” – ОКС “Магистър”, специалност “ТГС”, за зимен 

семестър 2013/2014г. (приложение №9). 

 

Протокол № 22/28.10.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за еднократна промяна в 

учебни планове  

1. ФС приема и утвърждава еднократната промяна на 

дисциплината “Програмни езици и системи в автоматиката” – 

ОКС “Магистър” след ПБ, да бъдат прехвърлени във втори 

семестър, за да се изучават в поток с ОКС”Бакалавър”, за 

учебната 2013/2014г. (приложение №10). 

2. ФС приема еднократна промяна на дисциплините за I курс по 

семестри от Учебния план на специалност „Безопасност и 

качество на храните“ за ОКС „магистър“ (приложение №11). 

3. ФС на ФТТ приема за нуждите на катедра “МИ”, еднократна 

промяна на следните дисциплини от зимен в летен семестър 

(приложение №12): 

 1.”Графичен дизайн и визуални комуникации”; 

 2.”Конструиране и моделиране на облеклото с САD 

системи”; 

 3.”Дизайн на модни аксесоари”. 
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Предложение за промяна на 

наименованието на специалност АИУТ 

ФС  приема: 

1.  промяна на името на специалност от „АИУТ“ на 

„Автоматика и компютърни системи“ („АКС“); 

2. Квалификационна характеристика (Приложение №3); 

3. Учебен план ОКС „Бакалавър“ (Приложение №4). 

 

Протокол № 23/25.11.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за издаване на учебни 

помагала 

ФС приема и предлага на Издателския съвет на ТрУ - Ст. Загора 

издаването на учебните помагала: 

1. „Висша математика III част“, с автори проф. Веселин Виденов, 

гл.ас.Кр.Кръстев (приложение №8), който обслужва студентите 

от три факултета. 

2. “Организация на компютъра“, с автори доц. д-р В. Недева, доц. д-

р Калоян Янков, гл. ас. инж. Ваня Стойкова и ас. инж. Златин 

Златев, обслужващ всички специалности на ФТТ (приложение 

№2). 

 

Протокол № 23/25.11.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за обябяване на конкурси за 

асистенти 

1. ФС при ФТТ обява конкурс за редовен асистент на пълен щат, 

за специалност „АТЗТ“, в област на висше образование 

5.Технически науки, ПН 5.1. „МИ“, научна специалност 

„Управление и организация на автомобилния транспорт“ – със 

срок за подаване на документите 2 месеца и хорариум 372 часа 

(приложение №9). 

2. ФС при ФТТ обява конкурс за редовен асистент на пълен щат, 

за специалност„ЕТ“, в област на висше образование 

5.Технически науки, ПН 5.2. „ЕЕА“, научна специалност 

„Електрически машини и електрически апарати“ – със срок за 

подаване на документите 2 месеца и хорариум 533 часа 

(приложение №10). 

 

Протокол № 23/25.11.2013 г 
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Предложена учебна програма по 

„Технология на облеклото I част“ 

ФС на ФТТ утвърждава учебната програма по дисциплината 

„Технология на облеклото I част“ (приложение №12 и 13). 

 

Протокол № 23/25.11.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

 ФС приема и утвърждава актуализираните учебни програми за 

всички катедри, докладвани с приложения №2, 3, 4 и 5:  

- доклад на доц. И.Гинков, катедра „МИ“ (приложение №2) – 

зачита доклада и актуализираните дисциплини – 9 на брой; 

- доклад на доц. И.Лазаров, катедра „Енергетика“ (приложение 

№3) – зачита доклада и актуализираните дисциплини – 6 на 

брой; 

- доклад на доц.В.Недева, катедра „ЕЕА“ (приложение №4) – 

зачита доклада и актуализираните дисциплини – 5 на брой; 

- доклад на доц.Кр.Добрева, катедра „ХТ“ (приложение №5) – 

зачита доклада и актуализираните дисциплини –2 на брой; 

 

Протокол № 24/10.12.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурс за 

редовен асистент 

ФС при ФТТ обявява конкурс за редовен асистент в област на 

висшето образование 5. Технически науки, ПН 5.2. „ЕЕА“, научна 

специалност „Елементи и устройства на автоматиката и 

изчислителната техника“ – 1 брой, със срок за подаване на 

документите 2 месеца след обнародване във вестник „Делник“, 

осигурен хорариум 459 часа (приложение №6). 

 

Протокол № 24/10.12.2013 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурс за 

хоноруван преподавател 

ФС при ФТТ обявява конкурс за хоноруван преподавател за 180 

часа по дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ за учебната 

2013/2014 г. (приложение №7). 
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Предложение за комисия за атестиране на 

служители  

ФС утвърждава, комисията по атестиране на служители в състав: 

Председател:  доц. д-р инж. Зл.Казлачева; 

Членове:  доц. д-р В.Недева; 

   доц. д-р М.Пехливанова; 

   инж. Др. Драгоев 

 

Протокол № 25/22.01.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за „Правила за разработване 

и защита на дипломна работа за ОКС 

„магистър“ във ФТТ – Ямбол“   

ФС приема и утвърждава „Правила за разработване и защита на 

дипломна работа за ОКС „магистър“ във ФТТ – Ямбол“  

(приложение №2, 2А). 

 

Протокол № 26/25.03.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени „Правила за организиране и 

провеждане на обучение по индивидуален 

план за придобиване на професионална 

квалификация във факултет „Техника и 

технологии“ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора“ 

ФС утвърждава „Правила за организиране и провеждане на 

обучение по индивидуален план за придобиване на професионална 

квалификация във факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ТрУ – 

Стара Загора“ (приложение №2, 2Б). 

 

Протокол № 26/25.03.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за организиране и обучение 

на специалисти 

ФС утвърждава:  

1. Организиране и обучение на специалисти за придобиване на 

правоспособност за провеждане на изпити на кандидати за 

водачи на МПС по Наредба № 3/21.08.2011 г. МОМН – 3 

модула, Учебен план и План-сметка (приложение №3). 

2. организиране и провеждане на обучение на технически 

специалисти за периодичните прегледи за проверка на 

техническата изправност на МПС по чл.14 от Наредба №Н-

32/16.12.2011г., Учебен план и План-сметки начално и 

периодично обучение (приложение №4). 
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Предложение за обявяване на конкурс за 

академична длъжност „доцент“ 

ФС утвърди обявяване на конкурс за академична длъжност 

„доцент“, по област на ВО 4. Природни науки, математика и 

информатика, ПН 4.5. Математика, научна специалност 

„Математическо моделиране и приложение на математика“ – един, 

срок – 2 месеца от обнародването му в ДВ (приложение №5). 

 

Протокол № 26/25.03.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за организиране на стажове ФС приема и утвърждава срокове за организиране на стажове: 

- Преддипломен – 19.05 до 23.05. 2014 г., което е по академичен 

план; 

29.04.2014 г. – да се определят ръководителите; 

15.05.2014 г. – да се представят писмата от фирмите; 

19.05.2014 г. – да се представят в канцеларията поименен 

списък с имената на студентите и с адреса и вида на фирмата; 

10.06.2014 г. – студентските книжки да се заверят от 

ръководителите на стажа и от канцеларията, след предаване на 

дневника. 

- Лятна практика – 80 часа (10 работни дни, или 20) –  

Срок за провеждане: от 08.06. до 02.08. 2014 год.; 

24.05.2014 г. – да се определят ръководителите; 

14.06.2014 г. – да се представят служебни бележки; 

16.09.2014 г. – отчитане на стажа. 

 

Протокол № 26/25.03.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Актуялизираве на учебна програма ФС приема актуализиране на учебните планове на дисциплината 

„Техническа механика“ (приложение №8). 
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Предложении  План-програми за 

повишаване на рейтинга по професионални 

направления 

ФС приема План-програми за повишаване на рейтинга по 

професионални направления, обсъдени и приети по катедри: 

1. Професионално направление 5.1.„МИ“ (приложение №2); 

2. Професионално направление 5.2.„ЕЕА“ и за катедра „ЕЕА“   

(приложение №3); 

3. Професионално направление 5.4.„Енергетика“ 

(приложение №4); 

4. Професионално направление 5.12.„ХТ“ (приложение №5). 

 

Протокол № 27/02.04.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за откриване на процедура по 

атестиране на преподавателите 

ФС приема откриването на процедура по атестиране на 

преподавателите (приложение №8), на основен трудов договор във 

ФТТ-Ямбол, със срок на приключване м.юни 2014. 
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Предложения за комисии за разработване 

на документация ОНС „доктор“ 

ФС приема комисии за разработване на документация ОНС 

„доктор“ по научни специалности: 

- (приложение №9) – катедра „МИ“; 

Комисия за разработване на докторски програми за 

професионално направление „Машинно инженерство”: 

 Председател: доц. д-р инж. Илия Гинков 

  Членове:  1. доц. д-р инж. Красимира  Георгиева 

            2. доц. д-р инж. Станчо Станчев 

 Председател: доц. д-р инж. Златинка Казлачева 

  Членове:  1. гл. ас. инж. Диана Балабанова 

            2. ас. инж. Жулиета Илиева 

- (приложение №10) – катедра „ЕЕА“; 

Комисия за разработване на докторски програми за 

професионално направление „EEA”: 

Членове от специалност АИУТ: 

 Председател: доц. д-р Веселина Недева 

Членове:  1. доц. д-р инж. Венелин Бочев; 

2. доц. д-р инж. Калоян Янков; 

3. гл.ас.инж. Ваня Стойкова; 

4. ас.инж. Златин Златев; 

5. ас.инж. Диана Илиева. 

 

Членове от специалност ЕТ: 

  Председател: доц. д-р Веселина Недева 

  Членове:  1. доц. д-р инж. Таня Пехливанова; 

2. гл. ас. инж. Красимира Керемедчиева; 

            3. ас. инж. Светослав Атанасов. 

 

- (приложение №11) – катедра „ХТ“; 

Комисия за разработване на докторски програми за 

професионално направление „Хранителни технологии”: 

 Председател: доц. д-р инж. Красимира Добрева 
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Предложения за комисии за разработване 

на документация ОКС „бакалавър“ и 

„магистър“ по професионални направления 

ФС приема комисии за разработване на документация ОКС 

„бакалавър“ и „магистър“ по професионални направления: 

- (приложение №9) – катедра „МИ“; 

Председател: доц. д-р инж. Митко Стоянов 

Членове:  1. доц. д-р инж. Красимир Трендафилов 

   2. гл. ас. инж. Петър Казаков 

  Председател: доц. д-р инж. Галя Долапчиева 

      Членове:  1. гл. ас. инж. Катя Бюзюкева 

             2. ас. инж. Невенка Иванова 

 

- (приложение №13) – катедра „ЕЕА“; 

1.„Автоматика и компютърни системи“  

Председател:  Доц.д-р Веселина Недева 

Членове:     1. доц.д-р инж.Калоян Янков 

2. доц.д-р инж.Венелин Бочев 

3. ас.инж.Златин Златев 

 

2. „Информационни и комуникационни технологии в 

образованието“ 

Председател: доц.д-р Веселина Недева 

Членове:     1. доц.д-р Маргарита Пехливанова 

2. гл.ас. инж. Златоели Дучева  

3. гл.ас.инж. Ваня Стойкова 

 

3.„Информационни и комуникационни технологии в 

бизнеса и публичната администрация“ 

Председател: доц.д-р Веселина Недева 

Членове:     1. доц.д-р инж.Венелин Бочев 

2. гл.ас. инж.Ваня Стойкова 

3. ас.инж.Диана Илиева 

 

4. “Мултимедийни и компютърни системи и услуги“ 
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Промяна в учебния план на специалност 

„ТГС“, 

ФС приема промяна в учебния план на специалност „ТГС“, доклад 

от доц.Лазаров (приложение №23). 

 

Протокол № 28/27.05.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени квалификационни 

характеристики и учебни планове 

1. ФС утвърждава квалификационните характеристики и учебни 

планове за четири нови  специалности, приети на катедрено 

заседание, Протокол №20/03.06.2014 год., (приложение №2): 

- “Мултимедийни и компютърни системи и услуги” 

- "Информационни и комуникационни технологии в образованието" 

- "Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и 

публичната администрация" 

- "Автоматика и компютърни системи" 

Област на висше образование: Технически науки; Професионално 

направление „ЕЕА“, за ОКС „магистър“ след ОКС „професионален 

бакалавър“, с две години срок на обучение и за ОКС „магистър“ 

след ОКС „бакалавър“, една година срок на обучение. 
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Предложена учебна документация, приета 

на заседание на  катедрата ТГС 

1. ФС утвърждава учебна документация, приета на заседание на  

катедрата ТГС от 03.06.2014 г. (приложение №3):  

1. Учебен план за обучение по специалност „ ТГС “- ОКС 

„Магистър“ от ОКС „Бакалавър“ (актуализиран). 

2. Квалификационна характеристика за специалност ТГС от 

професионално направление 5.4. „Енергетика“ - ОКС „Магистър“ от 

ОКС „Бакалавър“ (актуализирана). 

3. Учебен план за обучение по специалност ТГС - ОКС „Магистър“ 

от ОКС „Професионален бакалавър“ (актуализиран). 

4. Квалификационна характеристика за специалност ТГС от 

професионално направление 5.4. „Енергетика“ - ОКС „Магистър“ от 

ОКС „Професионален бакалавър“ (актуализирана). 

5. Учебен план за обучение по специалност „Индустриални 

технологии в топлоенергетиката“- ОКС „Магистър“ от ОКС 

„Бакалавър“. 

6. Квалификационна характеристика за специалност „Индустриални 

технологии в топлоенергетиката“ от професионално направление 

5.4. „Енергетика“ - ОКС „Магистър“ от ОКС „Бакалавър“. 

7. Учебен план за обучение по специалност „Индустриални 

технологии в топлоенергетиката“- ОКС „Магистър“ от ОКС 

„Професионален бакалавър“. 

8. Квалификационна характеристика за специалност „Индустриални 

технологии в топлоенергетиката“ от професионално направление 

5.4. „Енергетика“ - ОКС „Магистър“ от ОКС „Професионален 

бакалавър“. 

9. Учебен план за обучение по специалност „Индустриални 

технологии в топлоенергетиката“- ОКС „Магистър“ от ОКС 

„Бакалавър“ по други нетехнически професионални направления. 

10. Квалификационна характеристика за специалност 

„Индустриални технологии в топлоенергетиката“ от професионално 

направление 5.4. „Енергетика“ - ОКС „Магистър“ от ОКС 

„Бакалавър“ по други нетехнически професионални направления. 
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Предложения на атестационната комисия ФС приема и утвърждава решението на атестационната комисия и 

продължава трудовия договор на колегите от АС (приложение №4): 

- доц. д-р Здр. Джандармова – оценка мн.добра - 113т., препоръка - да 

увеличи научната си дейност, чрез участие в проекти и 

публикуване; 

- гл.ас. Кр. Николов – оценка мн.добра – 110,76 т. , препоръка няма -   

предстои пенсиониране; 

- ас. Таня Димитрова – оценка мн.добра – 82,8 т., препоръка – да се 

зачисли в докторантура, да увеличи броя на публикациите.  

 

Протокол № 31/08.07.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за еднократна промяна на 

дисциплини 

1. ФС приема и утвърждава решение за: 

2. 1. еднократна промяна на дисциплината САD-системи от III в IV 

семестър на учебната 2014/2015 г. (приложение №6)  

3. 2. еднократна промяна на дисциплината „Технология на 

зърносъхранението и зърнопреработването“ от VII в VIII семестър 

на учебната 2014/2015 г. (приложение №7) 

 

Протокол № 31/08.07.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Доклади за аудиторна заетост на АС ФС приема докладите на ръководителите катедри, приложение № 3, 

4, 5 и 6, и утвърждава аудиторната заетост на АС. 

 

Протокол № 32/02.09.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Обявяване на конкурс за доцент ФС приема обявяване на конкурс за доцент, в област на висше 

образование 2.Технически науки, ПН 5.1. Машинно инженерство, 

научна специалност с шифър 02.01.04. „Машини и съоръжения за 

леката промишленост“ (приложение №7), срок две седмици, от 

решението на АС. 
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Предложено еднократно преместване на 

дисциплини 

ФС приема еднократно преместване на дисциплините : 

1.„Уеб-програмиране“ – първа част, за ОКС „бакалавър“, задочно 

обучение, от III в IV семестър, и съответно лекции и упражнения на 

„Теоретична електротехника“ – втора част от IV семестър в III 

семестър на учебната 2014/2015 г. (приложение №8).   

2. „Термодинамика“ от втори в първи семестър, задочно обучение, с 

цел включване в поток, както и на дисциплината „CAD системи“ – 

трета част (приложение №10). 

 

Протокол № 32/02.09.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение на научно жури за избор на 

доцент 

ФС утвърждава решението на научното жури с Протокол №2 

/04.09.2014г. да избере гл.ас. д-р Красимир Иванов Кръстев да заеме 

академичната длъжност „доцент“ по ПН 4.5 „Математика“, 

специалност „Математическо моделиране и приложение на 

математиката“ (приложение №2). 

 

Протокол № 33/17.09.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за утвърждаване на 

асистенти 

1. На основание чл.64 (ал.10) от ПРАС на ТрУ, ФС на ФТТ 

утвърждава за „асистент“ по научна специалност „Програмиране и 

програмни езици“ по ПН „ЕЕА“, Галя Илиева Шивачева, с успешно 

положен изпит, с оценка Отличен  (5,50) (приложение №2). 

2. На основание чл.64 (ал.10) от ПРАС на ТрУ, ФС на ФТТ 

утвърждава за „асистент“ по научна специалност „Елементи и 

устройства на автоматиката и изчислителната техника“ по ПН 

„ЕЕА“, Мирослав Димчев Василев, с успешно положен изпит, с 

оценка Мн.добър  (5,25) (приложение №2). 
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Предложение за обявяване на конкурс за 

академична длъжност „главен асистент“ 

1. ФС на ФТТ обявява конкурс за академична длъжност „главен 

асистент“ в научна област 5.Технически науки; ПН 5.12. 

„Хранителни технологии“; научна специалност „Технология на 

преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и 

на смесите“, със срок 2 месеца след обнародването в ДВ 

(приложение №3). 

 

Протокол № 34/27.10.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за утвърждаване на учебни 

програми 

ФС на ФТТ приема и утвърждава учебните програми за ОКС 

„магистър“, съгласно учебен план на специалност „Автоматика, 

информационна и управляваща техника“, „Електротехника“, 

„Автоматика и компютърни системи“, „Мултимедийни компютърни 

системи и услуги“, „Информационни и комуникационни технологии 

в образованието“  и „Информационни и комуникационни 

технологии в бизнеса и публичната администрация“, срок на 

обучение една и две години (приложение №5 и 6), обсъдени и 

приети на заседание на катедра „ЕЕА“ с протокол № 27/21.10.2014 

г.  

Протокол № 34/27.10.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за избор на доцент ФС на ФТТ назначава д-р Румен Анчев Рачев за редовен „доцент“ 

по „Машини и съоръжения за леката промишленост“, област на 

висше образование 2. Технически науки, ПН 5.1. Машинно 

инженерство, за нуждите на  факултет „Техника и технологии“ – 

Ямбол (приложение №2). 
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Предложение за обявяване на конкурс за 

академична длъжност „Професор“ 

ФС обявява конкурс за академична длъжност „Професор“ в научна 

област 5.Технически науки, ПН 5.12“Хранителни технологии“, 

научна специалност „Технология на млякото и млечните продукти“, 

за нуждите на Ел Би Булгарикум и за тяхна сметка, съгласно чл.87, 

ал.1 и чл.88 от Правилника за развитие на академичния състав в ТрУ 

и параграф 3 ал.2 от Допълнителните разпоредби от ЗРАСРБ със 

срок на конкурса 2 месеца след обнародване в ДВ (приложение №2). 

 

Протокол № 36/15.12.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени доклади за акредитация 1. ФС приема и утвърждава: 

1.Доклад за изпълнение на Критериите за програмна акредитация на 

докторски програми; 

2.Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на 

Акредитационния съвет от проведена програмна акредитация по 

следните научни специалности от професионално направление 

„Машинно инженерство” (приложение №3): 

1. Механизация и електрификация на растениевъдството; 

2. Двигатели с вътрешно горене; 

3. Технология на шевното производство; 

4. Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки 

изделия, облекла и обувки.  
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Предложени доклади за акредитация 2. ФС приема и утвърждава: 

1.Доклад за изпълнение на Критериите за програмна акредитация на 

докторски програми; 

2.Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на 

Акредитационния съвет от проведена програмна акредитация по 

следните научни специалности от професионално направление 

„ЕЕА” (приложение №4):  

1.Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано 

проектиране (по отрасли) – Технически науки; 

2.Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление (по отрасли) – Технически и икономически науки. 

 

Протокол № 36/15.12.2014 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени доклади за акредитация ФС приема и утвърждава: 

1.Доклад за изпълнение на Критериите за програмна акредитация на 

докторски програми; 

2.Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на 

Акредитационния съвет от проведена програмна акредитация по 

следните научни специалности от ПН „Хранителни технологии” 

(приложение №5): 

1. „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, 

етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати”  

2.  „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”. 
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Предложения за утвърждаване на 

атестирането на членове на академичния 

състав 

1. ФС на ФТТ утвърждава оценката от атестирането на гл.ас. 

Светослава Любенова Яновска – оценка: Много добра - 117,1 т.; 

препоръки: да се зачисли в докторантура и защити ОНС „Доктор“; 

предложение: запазване на академичната длъжност до изтичане на 

срока на трудовия договор (приложение №6). 

2. ФС на ФТТ утвърждава оценката от атестирането на ас. Златин 

Димитров Златев – оценка: Много добра - 108 т.; препоръки: да 

защити ОНС „Доктор“; предложение: запазване на академичната 

длъжност до изтичане на срока на трудовия договор (приложение 

№6). 

3. ФС на ФТТ утвърждава оценката от атестирането на гл.ас. Стати 

Найденов Найденов – оценка: Много добра - 96 т.; препоръки: 

Няма; предложение: запазване на академичната длъжност до 

изтичане на срока на трудовия договор (приложение №6). 

4. ФС на ФТТ утвърждава оценката от атестирането на ас. Иван 

Георгиев Бинев – оценка: Много добра - 106 т.; препоръки: да се 

зачисли в докторантура и защити ОНС „Доктор“; предложение: 

запазване на академичната длъжност до изтичане на срока на 

трудовия договор (приложение №6). 

5. ФС на ФТТ утвърждава оценката от атестирането на старши 

преподавател Огнян Добрев Николов – оценка: Много добра – 56,51 

т.; препоръки: Няма; предложение: запазване на академичната 

длъжност до изтичане на срока на трудовия договор (приложение 

№6). 
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Предложения за хонорувани преподаватели 

за летен семестър на учебната 2014/2015 

ФС утвърждава решението на комисията по УД за хонорувани 

преподаватели за летен семестър на учебната 2014/2015 

(приложение №2): 

 

Протокол № 38/19.01.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за обявяване на конкурси за 

асистенти 

ФС приема и утвърждава решение на Катедрения съвет, протокол 

№15/13.01.2015 г., за обявяване на следните конкурси (приложение 

№3): 

1) Редовен „Асистент” на пълен щат  ОТД, за специалност „АТЗТ”  в 

област на висше образование 5. Технически науки, професионално 

направление 5.1. „Машинно инженерство”; Научна специалност: 

„Автомобили, трактори и кари”  -  със срок за подаване на 

документи 2 месеца и хорариум от 366 часа упражнения; 

2) Редовен „Асистент” на пълен щат  ОТД, за специалност „АТЗТ”  в 

област на висше образование 5. Технически науки, професионално 

направление 5.1. „Машинно инженерство”; Научна специалност: 

„Механизация и електрификация на растениевъдството ”  -  със срок 

за подаване на документи 2 месеца и хорариум от 404 часа 

упражнения ; 

3) Редовен „Асистент” на пълен щат  ОТД, за специалност „ДТММИ”  

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално 

направление 5.1. „Машинно инженерство”; Научна специалност: 

„Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки 

изделия, облекла и обувки”  -  със срок за подаване на документи 2 

месеца и хорариум от 369 часа упражнения. 
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Предрожения за комисия и научна жури за 

провеждане на конкурс за асистент 

3. ФС приема и утвърждава комисия и научно жури за провеждане на 

конкурс за „Главен асистент” от ПН „ХТ“, решение на КС с 

протокол № 17/16.01.2015 г.(приложение №5): 

 І. Комисия за допускане на кандидатите за участие в конкурс 

за академична длъжност „Главен асистент” за професионално 

направление „Хранителни технологии”: 

     Председател:  доц. д-р инж. Красимира  Георгиева 

     Членове:   доц. д-р инж. Красимира Добрева 

             доц. д-р Маргарита Пехливанова 

 ІІ. Комисия за научно жури за провеждане на конкурс за 

академична длъжност „Главен асистент” за професионално 

направление „Хранителни технологии”: 

доц. д-р инж. Красимира Георгиева; 

проф. д-р инж. Ана Кръстева; 

доц. д-р инж. Анна Колева; 

доц. д-р инж. Красимира Добрева 

доц. д-р Виолета Вътева 
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Предложения за провяна в разпределението 

на часовете по дисциплини 

ФС на ФТТ приема и утвърждава 15 часа упражнения по 

дисциплината „Проектиране на осветителни уредби“ за ОКС 

„Магистър“, да бъдат възложени със заповед на доц.Т.Пехливанова  

(приложение №9), часовете на ас.Д.Илиева и ас.Св.Атанасов, да 

бъдат възложени със заповед на гл.ас.д-р инж.В.Стойкова, гл.ас.д-р 

инж.Кр.Керемидчиева и доц.д-р инж.К.Янков  (приложение №10). 

1. ФС на ФТТ да утвърждава преразпределение на часовете за летен 

семестър на учебната 2014/2015г., поради прекратяване на ОТД на 

ас.Петър Михалев (приложение№11). 

ФС на ФТТ приема и утвърждава преразпределение на часовете за 

летен семестър на учебната 2014/2015г., поради прекратяване на 

ОТД на ас.Т.Димитрова (приложение№12).  

Протокол № 38/19.01.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложен Конспект за държавни изпити 

за ОКС „Магистър” за специалност „БКХ”   

ФС на ФТТ утвърждава решение на КС с протокол № 17/16.01.2015 

- Конспект за държавни изпити за ОКС „Магистър” за специалност 

„БКХ”  от професионално направление „Хранителни технологии” 

(приложение №13). 

 

Протокол № 38/19.01.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени Конспекти за държавни 

изпити за ОКС „Магистър” за 

специалности „АТЗТ” и „ДТММИ“ 

ФС на ФТТ утвърждава решение на КС с протокол №16/15.01.2015 

г. предлагам да бъде утвърдени Конспекти за държавни изпити за 

ОКС „Магистър” за специалности „АТЗТ” и „ДТММИ“ от 

професионално направление „МИ” (приложение №14). 

 

Протокол № 38/19.01.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за еднократна промяна на 

учебните дисциплини „Текуща 

педагогическа практика“ и „Кормилна 

практика“ 

2. ФС на ФТТ приема и утвърждава еднократна промяна на учебните 

дисциплини „Текуща педагогическа практика“ и „Кормилна 

практика“ от зимен в летен семестър (приложение №15). 
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Предложение за конкурс за редовен 

асистент 

ФС на ФТТ утвърждава решение на КС катедра „ЕЕА“, протокол 

№32/27.01.2015г. да бъде обявен конкурс за редовен асистент в 

област на висше образование 5. Технически науки, ПН 5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика“; Научна специалност: 

„Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ 

– със срок за подаване на документи 2 месеца с хорариум 433 ч. 

(приложение №4). 

 

Протокол № 39/06.02.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за предоставяне на  

дисциплини на хонорувани преподаватели  

ФС на ФТТ утвърждава решение на катедрата „ЕЕА“, за обявяване 

за летен семестър на учебната 2014/2015г. да се предоставят на 

хонорувани преподаватели следните дисциплини: „Системно и 

мрежово администриране“ – 30 часа, „Приложения и системи за 

мобилни устройства“ – 20 часа (приложение №5). 

 

  

Протокол № 39/06.02.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за промяна в провеждане на 

часовете от IX семестър задочно обучение 

от учебния план за ОКС „Бакалавър“ 

ФС на ФТТ приема промяна в провеждане на часовете от IX 

семестър задочно обучение от учебния план за ОКС „Бакалавър“ в 

VIII, за да се дипломират заедно студентите от редовна и задочна 

форма на обучение, като се заплаща допълнителна такса. 

 

 

Протокол № 39/06.02.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за актуализиране на 

аудиторната заетост на преподавателите, 

във връзка с промяна на учебните планове 

ФС на ФТТ приема и утвърждава доклади от ръководителите 

катедри за актуализиране на аудиторната заетост на 

преподавателите, във връзка с промяна на учебните планове 

2014/2015 г. (приложение №7, 8, 9, 10). 

 

Протокол № 39/06.02.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложен Конспект за държавни изпити 

за ОКС „Магистър” за специалност „АКС”, 

„АИУТ“, „ЕТ“, „ИКТО“ и „ИКТБПА“ от 

професионално направление „ЕЕА” 

ФС на ФТТ утвърждава решение на КС с протокол № 32/27.01.2015 

г. предлагам да бъде утвърден от ФС на ФТТ-гр. Ямбол - Конспект 

за държавни изпити за ОКС „Магистър” за специалност „АКС”, 

„АИУТ“, „ЕТ“, „ИКТО“ и „ИКТБПА“ от професионално 

направление „ЕЕА” (приложение №12).  
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Избор на главен асистент ФС на ФТТ избира на академична длъжност „главен асистент“ ас.д-

р инж. Иван Енчев Димов (приложение №2).  

3.  

Протокол № 40/05.03.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за хонорувани преподаватели 1. ФС на ФТТ-Ямбол да утвърждава хоноруваните преподаватели за 

летен семестър на учебната 2014/2015г. (приложение №6). 

4.  

Протокол № 40/05.03.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени заповеди за провеждане на 

студенска практика и преддипломни 

стажове 

1. ФС на ФТТ приема и утвърждава Заповед (приложение №3), за 

организирането и провеждането на преддипломния стаж на 

студентите, редовно обучение IV курс, Заповед (приложение №4), за 

провеждането на учебно-производствената практика на студентите 

от I-ви, II-ри и III-ти курс и Заповед (приложение №5), за 

провеждането на преддипломната педагогическа практика. 

5.  

Протокол № 41/17.04.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Актуализиране на учебните планове за 

ОКС „магистър“ за една и две години, за 

специалност „Безопасност на храните“ 

2. Приема и утвърждава актуализираните учебните планове за ОКС 

„магистър“ за една и две години, за специалност „Безопасност на 

храните“ (приложение №11). 

6.  

Протокол № 41/17.04.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за конкурс за асистент 1. ФС на ФТТ утвърждава решение на КС катедра „ТХ“, протокол 

№20/24.03.2015г., за обявяване на конкурс за редовен „Асистент“, в 

НП „Хранителни технологии“ (приложение №12). 

7.  
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от ФС н а ФТТ 
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Предложение за конкурси 8. Утвърждава решение на КС, протокол №17/16.04.2015г., за 

обявяване на следните конкурси (приложение №13): 

1. Академична длъжност „Професор” на пълен щат ОТД  за 

специалност „АТЗТ” в област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.1. „Машинно инженерство”; 

Научна специалност: „Механизация и електрификация на 

растениевъдството”  -  със срок за подаване на документи 2 месеца. 

2. Академична длъжност „Главен асистент” на пълен щат  

ОТД, за специалност „АТЗТ”  в област на висше образование 5. 

Технически науки, професионално направление 5.1. „Машинно 

инженерство”; Научна специалност: „Двигатели с вътрешно горене”  

-  със срок за подаване на документи 2 месеца. 

 

Протокол № 41/17.04.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени комисии за провеждане на 

държавни изпити, защита на дипломни 

работи за ОКС „Бакалавър“, ОКС 

„Магистър“, професионална квалификация 

„Инструктор за обучение на водачи на 

МПС“  и конкурсни изпити за „Асистент“ 

1. ФС на ФТТ приема комисии за провеждане на държавни изпити, 

защита на дипломни работи за придобиване на ОКС „Бакалавър“, 

ОКС „Магистър“, професионална квалификация „Инструктор за 

обучение на водачи на МПС“  и конкурсни изпити за академична 

длъжност редовен „Асистент“ (приложение №17) : 

9.  

Протокол № 41/17.04.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за комисии за провеждане на 

държавни изпити за ОКС „Бакалавър“ за 

специалности „АИУТ“ и „ЕТ“, защита на 

дипломни работи за ОКС „Магистър“, за 

специалности „АИУТ“, „АКС“, „МКСУ“, 

„ИКТПБА“ и „ЕТ“ за учебната 2014/2015 г. 

и конкурсни изпити за академична 

длъжност редовен „Асистент“ 

2. ФС на ФТТ приема комисии за провеждане на държавни изпити за 

ОКС „Бакалавър“ за специалности „АИУТ“ и „ЕТ“, защита на 

дипломни работи за придобиване на ОКС „Магистър“, за 

специалности „АИУТ“, „АКС“, „МКСУ“, „ИКТПБА“ и „ЕТ“ за 

учебната 2014/2015 г. и конкурсни изпити за академична длъжност 

редовен „Асистент“ (приложение №18):  

10.  

Протокол № 41/17.04.2015 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложение за откриване на процедура по 

атестиране на преподаватели  

ФС на ФТТ утвърждава решение на факултетната комисия по 

качество и акредитация, протокол №1/23.02.2015г. да бъде открита 

процедура по атестиране на преподаватели от ФТТ-Ямбол, 

подлежащи на атестиране (приложение №13). 

11.  

Протокол № 42/28.05.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Избор на професор ФС на ФТТ утвърждава решението на научното жури и избира доц. 

д-р Жечко Панайотов Димитров на академична длъжност 

„професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.12. Хранителни технологии по 

Технология на млякото и млечните продукти за нуждите на Ел Би 

Булгарикум ЕАД (приложение №2).  

 

Протокол № 43/01.07.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Избор на асистент ФС на ФТТ утвърждава предложението на комисията по 

провеждане на конкурсния изпит и избира инж. маг. Петя Колева 

Динева за редовен "асистент", ПН "МИ", научна специалност 

"Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки 

изделия, облекла и обувки" (приложение №3).  

 

Протокол № 43/01.07.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Избор на асистент ФС на ФТТ утвърждава предложението на комисията за провеждане 

на конкурсен изпит и избира инж. маг. Драгомир Маринов Драгоев 

за редовен "асистент", професионално направление "Машинно 

инженерство", научна специалност "Автомобили, трактори и кари" 

(приложение №5). 

 

Протокол № 43/01.07.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурс за 

академична длъжност „Доцент” 

1. ФС на ФТТ обявява конкурс за академична длъжност „Доцент” на 

пълен щат ОТД, специалност „ДТММИ”, област на висше 

образование 5.Технически науки, ПН 5.1. „Машинно инженерство”, 

Научна специалност: „Машини и съоръжения за леката 

промишленост”  -  със срок за подаване на документи 2 месеца 

(приложение №7).  

12.  

Протокол № 43/01.07.2015 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложение за обявяване на конкурс за 

хоноруван преподавател 

2. ФС на ФТТ обявява конкурс за хоноруван преподавател за зимен и 

летен семестър за дисциплината „Хидравлика”, ОКС „Бакалавър” – 

105 часа лабораторни упражнения, ІV семестър, специалности 

„АТЗТ” и „ТГС”, редовно обучение и 74 часа лабораторни 

упражнения, задочно обучение (приложение №8). 

13.  

Протокол № 43/01.07.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурс за 

академична длъжност „Доцент” 

14. ФС на ФТТ обявява конкурс за академична длъжност „Доцент” на 

пълен щат ОТД, за специалност „АКС” в област на висше 

образование  5. Технически науки, професионално направление  5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика”; Научна специалност: 

„Автоматизация на области от нематериалната сфера” - със срок за 

подаване на документи 3 месеца, след обнародването в „Държавен 

вестник” (приложение №9). 

Протокол № 43/01.07.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели за зимен и летен 

семестър на учебната 2015/2016 г. за 

нуждите на катедра ЕЕА 

3. ФС на ФТТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за 

зимен и летен семестър на учебната 2015/2016 г. за нуждите на 

катедра ЕЕА (приложение №10). 

15.  

Протокол № 43/01.07.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за за хонорувани 

преподаватели 

ФС на ФТТ приема и утвърждава решението на Комисията за 

учебна дейност за хонорувани преподаватели – приложение №2–А, 

2-Б. 

 

Протокол № 44/25.08.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Избор на главен асистент ФС на ФТТ да избира д-р инж. Петър Петров Казаков за редовен 

„главен асистент“, ПН 5.1. „МИ, научна специалност: „Двигатели с 

вътрешно горене“ (приложение №3). 

 

Протокол № 45/11.09.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обябяване на сонкурс за 

асистент 

ФС на ФТТ обявява конкурс за редовен „Асистент” за 

професионално направление 5.12. „Хранителни технологии”; 

Научна специалност: „Технология на месните и рибните продукти” 

– 1 брой, със срок за подаване на документи 2 месеца, с хорариум от 

380 часа упражнения (приложение №4).  

 

 

Протокол № 45/11.09.2015 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложени учебни програми ФС на ФТТ  утвърждава учебните програми по (приложение №8): 

1. „Руски език”“ - ФД, ОКС „Бакалавър” – за всички специалности, 

ІІІ  семестър, редовно и задочно обучение  с хорариум 0+0+0+2 

часа; 

2.  „Руски език”“- ФД, ОКС „Бакалавър” – за всички специалности, 

ІV  семестър, редовно и задочно обучение  с хорариум 0+0+0+2 

часа;  

 (приложение №8). 

16.  

Протокол № 45/11.09.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Приложение към учебни планове ФС на ФТТ утвърждава Приложение към учебни планове за ОКС 

„магистър“ (приложение №2). 

17.  

Протокол № 46/28.09.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за конкурс за редовен 

„Асистент” 

18. ФС на ФТТ на основание решение КС специалност ТГС с протокол 

№18/26.05.2015г. и №19/25.09.2015 г., обявява конкурс за редовен 

„Асистент” на пълен щат ОТД за специалност „ТГС”  в област на 

висше образование 5. Технически науки, професионално 

направление 5.4. „Енергетика”; Научна специалност: 

„Енергопреобразуващи технологии и системи”, със срок за подаване 

на документи 2 месеца и хорариум от 400 ч. упражнения 

(приложение №4).  

 

Протокол № 46/28.09.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за актуализиране на учебна 

програма 

1. ФС на ФТТ утвърждава актуализиране на учебна програма по 

дисциплината „Автоматични системи в транспортните средства“, за 

ОКС „Бакалавър“ – специалност „АТЗТ“ (приложение №7). 

19.  
  

Протокол № 46/28.09.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени оценки и препоръки на  

Атестационната комисия за атестирани 

преподаватели 

1. ФС на ФТТ утвърждава оценките и препоръките на  Атестационната 

комисия – на ФТТ – Ямбол  (приложение №2), за атестираните 

преподаватели 

20.  

Протокол № 48/28.10.2015 г 

от ФС н а ФТТ 
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Избор на професор 1. ФС на ФТТ утвърждава и избира доц. д-р инж. Красимира 

Господинова Георгиева за академична длъжност „Професор“ по 

Механизация и електрификация на растениевъдството, ПН 5.1. МИ 

(приложение №3). 

21.  

Протокол № 49/23.11.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурс за 

академична длъжност „Главен асистент“ 

2. ФС на ФТТ, обявява конкурс за академична длъжност „Главен 

асистент“ на пълен щат ОТД, за специалност „АКС“ в област на 

висше образование 5.Технически науки; ПН.5.2. „Електротехника, 

електроника и автоматика“; НС: „Автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление“, със срок за подаване на 

документите 2 месеца, на основание решение на КС, протокол 

№40/06.10.2015г. (приложение №4). 

22.  

Протокол № 49/23.11.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурс за 

академична длъжност „Главен асистент“ 

3. ФС на ФТТ обявява конкурс за академична длъжност редовен 

„Асистент“, област на висше образование 5. Технически науки; 

ПН.5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“; научна 

специалност: „Автоматика, изчислителна техника и системи за 

управление“, със срок за подаване на документите 3 месеца за ОКС 

„Бакалавър“ – 1 брой (приложение №5). 

23.  

Протокол № 49/23.11.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурс за 

академична длъжност „ асистент“ 

4. ФС на ФТТ обявява конкурс за академична длъжност редовен 

„Асистент“, област на висше образование 5. Технически науки; 

ПН.5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“; научна 

специалност: „Електротехника“, със срок за подаване на 

документите 3 месеца – 1 брой; на основание решение на КС, 

протокол №39/11.09.2015 г. (приложение №5). 

 

Протокол № 49/23.11.2015 г 
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Предложение за промяна в учебен план ФС на ФТТ на основание протокол № 24/17.11.2015 г. от катедрен 

съвет на „Хранителни технологии”, утвърждава промяна в 

задължителния блок на Учебен план за ОКС „Бакалавър”: 

Задължителният блок с дисциплината „Икономика” с хорариум 45 

часа (2+1+0+0)  - VІІ семестър, редовно и задочно обучение да бъде 

с хорариум 60 часа (2+2+0+0), за да бъдат семинарните упражнения 

в поток с други специалности (приложение №2). 

Протокол № 49/23.11.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Корекции на учебната заетост на АС от 

катедра „Машинно инженерство“ 

1. ФС на ФТТ утвърждава корекции на учебната заетост на АС от 

катедра „Машинно инженерство“ (приложение №8): 

1. Учебните занятия на ІІ курс, редовно обучение, специалност 

„ДТММИ”, в  предвид на това, че групата е намаляла на 5 студента 

за летен семестър на учебната 2015/2016 година да се проведат 

заедно с ІІ курс, специалност „ДТММИ”,  задочно обучение (лекции 

и упражнения). 

2. От учебна дисциплина „Теория на дизайна и модна графика ІІ 

част, редовно обучение от учебната заетост на доц. д-р Златинка 

Казлачева  - 10 часа лекции да се водят от ас. инж. Жулиета Илиева. 

5. 3. От учебна дисциплина „Проектиране на облекло за нестандартни 

фигури”, ОКС „Бакалавър”, задочно обучение от учебната заетост 

на гл.ас.д-р Диана Балабанова – 10 часа лекции да се водят от ас. 

инж. Петя Динева 

Протокол № 49/23.11.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени Конспекти за държавни 

изпити за ОКС „Магистър” и ОКС 

„Бакалавър” за специалност „ТГС”   

2. ФС на ФТТ утвърждава Конспекти за държавни изпити за ОКС 

„Магистър” и ОКС „Бакалавър” за специалност „ТГС”  от 

професионално направление „Енергетика”(приложение №9). 

6.  

Протокол № 49/23.11.2015 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложение за издаване на учебно 

пособие по дисциплината „Хранителни 

контаминанти” 

3. ФС на ФТТ приема издаване на актуализирано учебно пособие по 

дисциплината „Хранителни контаминанти” за ОКС „Магистър”, на 

специалност „Безопасност и качество на храните”, под името 

„Основни замърсители на хранителните суровини  и продукти” с 

автор доц. д-р Снежана Б. Динева, със собствени средства 

(приложение №10). 

7.  

Протокол № 49/23.11.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложеия за промени в Правилник за 

устройство, дейност и управление на 

Факултет „Техника и технологии“ 

 ФС на ФТТ приема предложените промени и целия Правилник за 

устройство, дейност и управление на Факултет „Техника и 

технологии“ – Ямбол. 

8.  

Протокол № 50/11.12.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Избор на доцент 1. ФС на ФТТ избира главен асистент д-р инж. Диана Райчева 

Балабанова за „Доцент“ по научна специалност “Машини и 

съоръжения за леката промишленост“, област на висше образование 

5. Технически науки, професионално направление 5.1.Машинно 

инженерство. (Приложение 2) 

 

9.  

Протокол № 50/11.12.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурс за 

редовен Асистент 

ФС на ФТТ обявява конкурс за редовен „Асистент“в област на 

висше образование 5. Технически науки, професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност „Автоматика, компютърна техника и системи за 

управление“ – 1 брой със срок за подаване на документи 3 месеца 

след обнародване. (Приложение 3) 

2.  

Протокол № 50/11.12.2015 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурс за 

хоноруван преподавател за летен семестър 

на учебната 2015/2016 година по 

дисциплината „Технология на млякото и 

млечните продукти ІІ част“ 

ФС на ФТТ обявява конкурс за хоноруван преподавател за летен 

семестър на учебната 2015/2016 година по дисциплината 

„Технология на млякото и млечните продукти ІІ част“ за VІІІ 

семестър, 30 часа лекции редовно обучение  и 15 часа лекции 

задочно обучение. (Приложение 4) 

3.  
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Избор на асистент 1. ФС на ФТТ утвърждава и избира Станка Кънева Байчева на 

административна длъжност „асистент“ по „Технология на месните и 

рибните продукти“ за нуждите на катедра „ХТ“ (приложение №2). 

4.  

Протокол № 1/15.01.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Избор на доцент  ФС на ФТТ избира гл.ас. Ваня Димитрова Стойкова на академична 

длъжност „Доцент“ по научна специалност „Автоматизация на 

области от нематериалната сфера“, ПН 5.2 ЕЕА, област на висше 

образование 5. Технически науки (приложение №3). 

 

5.  

Протокол № 1/15.01.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурс за 

академична длъжност „Главен асистент” на 

пълен щат ОТД, за специалност „ТГС” 

1. ФС на ФТТ обявява конкурс за академична длъжност „Главен 

асистент” на пълен щат ОТД, за специалност „ТГС” в област на 

висше образование 5. Технически науки, ПН 5.4. „Енергетика”; 

Научна специалност: „Промишлена топлотехника” със срок за 

подаване на документи 2 месеца (приложение №4). 

6.  

Протокол № 1/15.01.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени доклади за 

следакретитационен контрол по 

професионални направления 

ФС приема докладите и предлага за утвърждаване в АС на ТрУ 

както следва: 

1. Доклад за изпълнение на препоръките от програмната акредитация 

на професионално направление 5.1. „Машинно инженерство” за 

тригодишния следакредитационен период. 

2. Доклад за изпълнение на препоръките от програмната акредитация 

на професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика“ за тригодишния следакредитационен период.  

3. Доклад за изпълнение на препоръките от програмната акредитация 

професионално направление 5.4. „Енергетика“ за тригодишния 

следакредитационен период. 

4. Доклад за изпълнение на препоръките от програмната акредитация 

на професионално направление 5.12. „Хранителни технологии“ за 

тригодишния следакредитационен период. 

7.  

Протокол № 2/28.01.2016 г 
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Предложение за еднократно прехвърляне 

на  лекции и упражнения 

Приема направеното предложение еднократно лекции и упражнения 

с хорариум от (22+0+23+38) по дисциплината „Технология на 

облеклото І част” на специалност „ДТММИ”, задочно обучение при 

ІV семестър (редовно + задочно) +VІ семестър (задочно обучение) 

да бъде прехвърлена в учебната 2016/2017 година в поток с ІV 

(задочно) + VІ (редовно и задочно)+ VІІІ (задочно) семестри поради 

заболяване на преподавателите, осигуряващи дисциплината. 

8.  

Протокол № 2/28.01.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Избор на асистент ФС на ФТТ избира инж. Красимир Иванов Пенев за редовен 

„асистент“ по „Енергопреобразуващи технологии и системи“, 

професионално направление 5.4. – „Енергетика“ за нуждите на ФТТ. 

9.  

Протокол № 3/04.02.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Избор на хоноруван преподавател по 

дисциплината „Технология на млякото и 

млечните продукти ІІ част“ 

Утвърждава избора на проф. д-р Желязко Илиев Симов за 

хоноруван преподавател по дисциплината „Технология на млякото и 

млечните продукти ІІ част“, ОКС „бакалавър“, специалност 

„Технология на храните“, VІІІ семестър, 30 часа лекции, редовно 

обучение и 15 часа. 

10.  

Протокол № 3/04.02.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени промени в натоварването за 

летен семестър на учебната 2015/2016 г. 

Приема предложените промени в натоварването за летен семестър 

на учебната 2015/2016г., както следва: 

1. „Техническо документиране“, ОКС „Бакалавър“ – 90 

специалност практически упражнения, специалност „АКС“ и „ЕТ“, 

редовно обучение, І семестър, като бъдат възложени  на ас. д-р Иван 

Бинев; 

2. „Техническа безопасност“, ОКС „Бакалавър“ – 20 часа 

семинарни упражнения, специалност „ТГС“, VІІІ семестър, редовно 

обучение да бъдат възложени на ас. Стати Найденов и 10 часа сем. 

упражнения, специалност „ТХ“  - на доц. д-р Иван Лазаров. 

11.  

Протокол № 3/04.02.2016 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложения за отмена обявени конкурси 

за асистент поради неточно посочена 

специалност 

1. ФС на ФТТ отменя обявения конкурс за асистент в професионално 

направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, по 

„Автоматика, компютърна техника и системи за управление“ – един, 

със срок 3 месеца, публикувана обява във вестник „Новинар“, бр. 38 

от 16.02.2016 г. и на сайта на Тракийски университет, поради 

неточно посочена специалност. 

2. ФС на ФТТ предлага на Академичния съвет на Тракийски 

университет да отмени обявения конкурс за асистент в 

професионално направление 5.2. „Еелектротехника, електроника и 

автоматика“, по „Автоматика, компютърна техника и системи за 

управление“ – един, със срок 3 месеца, публикувана обява във 

вестник „Новинар“, брой 38 от 16.02.2016 г. и на сайта на Тракийски 

университет, поради неточно посочена специалност . 

12.  

Протокол № 4/26.02.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за Комисия за разглеждане на 

документите на кандидатите за „главен 

асистент“ 

Утвърждава Комисия за разглеждане на документите на 

кандидатите за „главен асистент“ в професионално направление 

„Енергетика“, научна специалност „Промишлена топлотехника“ за 

съответствие с изискванията за допустимост на ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ и ПРАСТрУ в състав: 

Председател: проф. д-р Красимира Господинова Господинова – 

декан на ФТТ 

Членове: доц. д-р Ваня Димитрова Стойкова – научен секретар на 

ФТТ 

                 доц. д-р Иван Стефанов Лазаров – ръководител катедра 

„Енергетика“ 

13.  

Протокол № 5/11.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложение за научно жури за 

провеждане на конкурс за академична 

длъжност „главен асистент“ 

14. Утвърждава научно жури за провеждане на конкурс за академична 

длъжност „главен асистент“ за професионално направление 

„Енергетика“, научна специалност „Промишлена топлотехника“ в 

състав: 

Председател: доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров - ТрУ– Стара 

Загора 

Членове:         

 проф. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева – УХТ – гр. Пловдив 

 проф. д-р Георги Иванов Вълчев“.- УХТ – гр. Пловдив 

 доц. д-р инж. Иван Ангелов Киряков - УХТ – гр. Пловдив 

 доц. д-р инж. Нели Асенова Георгиева - ТрУ – гр. Стара Загор 

Резерви:  доц. д-р инж. Ненко Стефанов Ненов - УХТ – гр. Пловдив 

 

Протокол № 5/11.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена Комисия за разглеждане на 

документите на кандидатите за „главен 

асистент“ 

Утвърждава Комисия за разглеждане на документите на 

кандидатите за „главен асистент“ в професионално направление 

„Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност 

„Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление“ за съответствие с изискванията за допустимост на 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПРАСТрУ в състав: 

Председател: проф. д-р инж. Красимира Господинова Господинова 

– декан на ФТТ 

Членове:  

доц. д-р инж Ваня Димитрова Стойкова– научен секретар на ФТТ 

доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова -– ръководител катедра 

„ЕЕА“ 

 

15.  
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Предложение за научно жури за 

провеждане на конкурс за академична 

длъжност „главен асистент“ 

Утвърждава научно жури за провеждане на конкурс за академична 

длъжност „главен асистент“, професионално направление 

„Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност 

„Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление“ в състав: 

      Председател: проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов 

      Членове:  

проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова – ТУ – Габрово 

доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев – ТрУ – Стара Загора 

доц. д-р инж. Цветелина Димитрова Георгиева – РУ- Русе 

доц. д-р инж Калоян Бочев Янков – ТрУ – Стара Загора 

 Резерви:   доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова 

                доц. д-р инж. Валентин Стоянов 

16.  

Протокол № 5/11.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурс за 

академична длъжност „доцент“ 

ФС на ФТТ обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ на 

пълен щат ОТД за специалност „Електротехника“, област на висше 

образование 5. „Технически науки“, професионално направление 

5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна 

специалност „Електрически мрежи и системи“, със срок за подаване 

на документи З месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 

 

Протокол № 5/11.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложен Отчет за резултатите от учебна 

дейност за зимен семестър 2015/2016 г. 

ФС на ФТТ приема Отчета за резултатите от учебна дейност за 

зимен семестър 2015/2016 г. 

Протокол № 5/11.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение са състав на методична 

комисия за специалност „Електротехника“ 

ФС на ФТТ утвърждава методична комисия за специалност 

„Електротехника“ – ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“: 

Председател: доц. д-р Таня Иванова Пехливанова – Гочева 

Членове: гл.ас. д-р Красимира Василева Керемидчиева 

                ас. инж. Антоанета Георгиева Димитрова 
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Предложение са състав на методична 

комисия за специалност „Автоматика и 

компютърни системи“ 

ФС на ФТТ утвърждава методична комисия за 

специалност„Автоматика и компютърни системи“  - ОКС 

„бакалавър“ и ОКС „магистър“: 

Председател: доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков 

Членове: доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев 

                ас. д-р  инж.Златин Димитров Златев  

                ас. инж. Мирослав Димчев Василев 

 

 

Протокол № 5/11.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение са състав на методична 

комисия за специалност „Информационни 

и комуникационни технологии в 

образованието“ 

ФС утвърждава методична комисия за 

специалност„Информационни и комуникационни технологии в 

образованието“ - ОКС „магистър“: 

Председател: доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова 

Членове:        доц. д-р Маргарита Иванова Пехливанова 

                        гл.ас. д-р Златоели Атанасова Дучева 

                        ас. Галя Илиева Шивачева 

 

Протокол № 5/11.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение са състав на методична 

комисия за специалност „Информационни 

и комуникационни технологии в бизнеса и 

публичната администрация“ 

 

ФС утвърждава методична комисия за 

специалност„Информационни и комуникационни технологии в 

бизнеса и публичната администрация“ 

Председател: доц. д-р инж. Веселинка Иванова Недева 

Членове:        доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова 

                      доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев 

                      ас. д-р Златин Димитров Златев 

                      ас. инж. Светослав Стефанов Атанасов 
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Предложение са състав на методична 

комисия за специалност „Мултимедийни и 

компютърни системи и услуги“ 

ФС утвърждава методична комисия за специалност„Мултимедийни 

и компютърни системи и услуги“ - ОКС „магистър“: 

Председател: доц. д-р инж. Веселинка Иванова Недева 

Членове:        доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков 

                        гл.ас. д-р Златоели Атанасова Дучева 

                        ас. Галя Илиева Шивачева 

Протокол № 5/11.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение са състав на методична 

комисия за специалности „Технология на 

храните“ - ОКС „бакалавър“ и специалност 

„Безопасност и качество на храните“ - ОКС 

„магистър“: 

ФС утвърждава методични комисии в професионално направление 

„Хранителни технологии“, специалности: „Технология на храните“ - 

ОКС „бакалавър“ и специалност „Безопасност и качество на 

храните“ - ОКС „магистър“: 

Председател: доц. д-р инж. Красимира Желязкова Добрева 

Членове:    доц. д-р инж.Антоанета Василева Георгиева 

                                доц. д-р Митко Тодоров Петев 

                                доц. д-р Снежана Бойчева Динева 

                                гл. ас. д-р инж. Иван Енчев Димов 

                               ас. д-р инж. Ира Димитрова Танева 

 

 

Протокол № 5/11.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение са състав на методична 

комисия в професионално направление 5.4 

„Енергетика“: 

 

ФС утвърждава методична комисия в професионално направление 

5.4 „Енергетика“: 

    Председател: доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров 

     Членове:  доц. д-р инж. Нели Асенова Георгиева 

             доц. д-р Иванка Николаева Шивачева -Пинеда 

             ас. д-р инж. Иван Георгиев Бинев 
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Предложение за председател на 

Методичната комисия за професионална 

квалификация „учител“ 

ФС на ФТТ утвърждава за председател на Методичната комисия за 

професионална квалификация „учител“ доц. Маргарита Иванова 

Пехливанова.  

 

Протокол № 5/11.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложен състав на комисия за ККПРАС ФС на ФТТ утвърждава комисия за ККПРАС в състав: 

Председател: проф д-р инж. Красимира Господинова Георгиева 

Членове:     доц. д-р инж. Нели Асенова Георгиева 

                     доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова  

                     доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова  

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

                     доц д-р инж. Красимира Желязкова Добрева 

 

Протокол № 5/11.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за председател на Комисията 

по качество и акредитация 

ФС на ФТТ утвърждава за председател на Комисията по качество и 

акредитация доц. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов. 

 

Протокол № 5/11.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложен състав на комисия за 

провеждане на държавните изпити и 

защита на дипломни работи по специалност 

„БКХ” за ОКС „магистър” за 

поправителната сесия за учебната 

2015/2016 г 

ФС на ФТТ утвърждава комисия за провеждане на държавните 

изпити и защита на дипломни работи по специалност „БКХ” за ОКС 

„магистър” за поправителната сесия за учебната 2015/2016 г.в 

състав: 

Председател: доц. д-р инж.Красимира Желязкова Добрева 

Членове:       доц. д-р инж. Антоанета Георгиева 

                       доц. д-р Митко Тодоров Петев 

                       доц. д-р Стефан Реибарски 
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Предложение да състав на комисии за 

провеждане на държавните изпити и 

защита на дипломни работи по специалност 

„ТГС” за ОКС „бакалавър” и ОКС 

„магистър” за учебната 2015/2016 г. 

ФС на ФТТ утвърждава следните комисии за провеждане на 

държавните изпити и защита на дипломни работи по специалност 

„ТГС” за ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” за учебната 2015/2016 

г.:   

Председател: доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров 

Членове:  доц. д-р инж. Нели Асенова Георгиева 

      доц. д-р инж. Валентин Василев Бобилов 

 

Протокол № 5/11.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за актуализиране на учебни 

програми 

ФС на ФТТ утвърждава актуализирани учебни програми по: 

 „Хидравлика” – ОКС „Бакалавър”,  учебен план за 2014 г. 

специалност „АТЗТ,  ІV семестър с хорариум от 105 часа (4+0+3+0), 

редовно обучение и 52 часа (30+0+22+0), задочно обучение, кредити 

9;  

 „Хидравлика” – ОКС „Бакалавър”,  учебен план за 2014 г. 

специалност „ТГС”,  ІV семестър с хорариум от 120 часа (4+2+2+0), 

редовно обучение и 60 часа (30+15+15+0), задочно обучение, 

кредити 12. 

 „Ремонт на автотранспортна и земеделска техника” – ОКС 

„Бакалавър”, учебен план за 2014 г., специалност „АТЗТ”, VІІ 

семестър с хорариум от 75 часа 

 

Протокол № 5/11.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурс за 

асистент 

Приема бъде обявен конкурс за редовен „асистент“ в област на 

висше образование 5. Технически науки, професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научна 

специалност: „Компютърни системи, комплекси и мрежи” – 1 брой 

със срок за подаване на документи 2 месеца след обнародване. 
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Предложен състав на Комисия за допускане 

на кандидатите за участие в конкурс за 

академична длъжност „асистент” в 

професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика 

Утвърждава Комисия за допускане на кандидатите за участие в 

конкурс за академична длъжност „асистент” в професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, 

съгласно ПРАС на ТрУ в състав: 

Председател: проф. д-р инж. Красимира  Господинова Георгиева – 

Декан на ФТТ 

Членове: 1. доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова-Гочева – 

Ръководител катедра „ЕЕА“ 

                 2. доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова – Научен 

секратар на ФТТ 

 

Протокол № 6/30.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложен състав на Комисия за 

провеждане на конкурсния изпит за 

академична длъжност „асистент” по научна 

специалност „Автоматика, изчислителна 

техника и системи за управление” в 

професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика. 

 

Утвърждава Комисия за провеждане на конкурсния изпит за 

академична длъжност „асистент” по научна специалност 

„Автоматика, изчислителна техника и системи за управление” в 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика: 

Председател: доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков 

Членове:         1. доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев 

   2. доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова-Гочева 

 

Протокол № 6/30.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложен състав на Комисия за 

провеждане на конкурсния изпит за 

академична длъжност „асистент” по научна 

специалност „Електротехника” в 

професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика 

Утвърждава Комисия за провеждане на конкурсния изпит за 

академична длъжност „асистент” по научна специалност 

„Електротехника” в професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика: 

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

Членове:        1. доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев 

   2. гл. ас. д-р инж. Красимира Василева Керемидчиева 
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Предложен Списък на подлежащите за 

атестация членове на академичния състав 

на ФТТ 

Утвърждава Списък на подлежащите за атестация членове на 

академичния състав на ФТТ: 

катедра „Машинно инженерство“ 

1. гл.ас. д-р Петър Петров Казаков 

2. ас. д-р Красимир Георгиев Георгиев 

3. ас. Георги Стоянов Георгиев 

катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ 

4. гл.ас. д-р Златоели Атанасова Дучева 

катедра „Хранителни технологии“ 

5. гл.ас. д-р Иван Енчев Димов 

 

Протокол № 6/30.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложен състав на комисия за 

провеждане на ИППИ за студентите 

редовно и задочно обучение, които 

придобиват професионална квалификация 

„учител“. 

Утвърждава комисия за провеждане на ИППИ за студентите 

редовно и задочно обучение, които придобиват професионална 

квалификация „учител“ в състав: 

Председател: доц. д-р Иванка Николаева Шивачева  

        или доц. д-р Маргарита Иванова Пехливанова  

Членове:       1. гл.ас. д-р Златоели  Атанасова Дучева 

                или ас. Светослава Любенова Яновска 

                2. Базов учител 
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Предложен състав на методична комисия за 

разработване на документация за учебни 

планове и учебни програми от 

професионално направление „Машинно 

инженерство“ за ОКС „бакалавър“ и 

„магистър“ за специалност „АТЗТ”. 

Утвърждава методична комисия за разработване на документация за 

учебни планове и учебни програми от професионално направление 

„Машинно инженерство“ за ОКС „бакалавър“ и „магистър“ за 

специалност „АТЗТ” : 

Председател: доц. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов 

Членове:  1. проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева 

     2. доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев 

     3. доц. д-р инж. Митко Стоянов 

     4. доц. д-р инж. Станчо Станчев 

     5. доц. д-р Виолетка Вътева 

     6. гл.ас. д-р инж. Петър Петров Казаков 

    7. ас. инж. Георги Колев Георгиев 

    8. ас. инж. Георги Стоянов 

    9. ас. инж. Драгомир Драгоев 

 Секретар: ас. д-р инж. Красимир Георгиев 
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Предложен състав на методична комисия за 

специалност „Дизайн, технологии и 

мениджмънт на модната индустрия” – ОКС 

„бакалавър” и ОКС „магистър” 

Утвърждава методична комисия за специалност „Дизайн, 

технологии и мениджмънт на модната индустрия” – ОКС 

„бакалавър” и ОКС „магистър” : 

Председател:  доц. д-р инж. Диана Балабанова 

Членове:    1. доц. д-р инж. Златинка Казлачева 

                   2. доц. д-р инж. Галя Долапчиева 

                   3. доц. д-р инж. Румен Русев 

                   4. ас. инж. Петя Динева 

Секретар: ас. инж. Жулиета Илиева 
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Предложен състав на комисии за 

провеждане на държавните изпити по 

„Теория на специалността” и дипломни 

защити за специалности „Технология на 

храните” и „Безопасност и качество на 

храните” за учебната 2015/2016 година. 

Утвърждава комисии за провеждане на държавните изпити по 

„Теория на специалността” и дипломни защити за специалности 

„Технология на храните” и „Безопасност и качество на храните” за 

учебната 2015/2016 година: 

За ОКС „бакалавър” – специалност „Технология на храните”: 

Председател  - доц. д-р инж. Красимира Желязкова Добрева  

Членове: 1. доц. д-р инж. Антоанета Василева Георгиева 

                2. доц. д-р Митко Тодоров Петев 

За ОКС „магистър” – специалност „Безопасност и качество на 

храните”: 

Председател  - доц. д-р инж. Красимира Желязкова Добрева  

Членове: 1. доц. д-р инж. Антоанета Василева Георгиева 

                2. доц. д-р Митко Тодоров Петев 

                3. доц. д-р Снежана Бойчева Динева 

               4. доц. д-р Стефан Рибарски 
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Предложен състав на Комисия за 

провеждане на държавните изпити и 

защита на дипломни работи по специалност 

„ТГС” за ОКС „бакалавър”  и ОКС 

„магистър” за учебната 2015/2016 година 

Утвърждава Комисия за провеждане на държавните изпити и защита 

на дипломни работи по специалност „ТГС” за ОКС „бакалавър”  и 

ОКС „магистър” за учебната 2015/2016 година:  

Председател: доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров 

Членове: 1. доц. д-р инж. Нели Асенова Георгиева 

               2. доц. д-р инж. Валентин Василев Бобилов 
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Предложен състав на комисии за 

провеждане на държавни изпити за ОКС 

„бакалавър” на специалности „АИУТ” и 

„ЕТ , за провеждане на държавни изпити и 

защита на дипломни работи за придобиване 

на ОКС „магистър” на специалности  

„АИУТ”, “АКС”, „МКСУ”, „ИКТО”, 

„ИКТПБА” и „ЕТ” за учебната 2015/2016 

Утвърждава комисии за провеждане на държавни изпити за ОКС 

„бакалавър” на специалности „АИУТ” и „ЕТ , за провеждане на 

държавни изпити и защита на дипломни работи за придобиване на 

ОКС „магистър” на специалности  „АИУТ”, “АКС”, „МКСУ”, 

„ИКТО”, „ИКТПБА” и „ЕТ” за учебната 2015/2016, както следва: 

ОКС „бакалавър” 

Специалност „АИУТ”: 

Председател  - доц. д-р Веселина Иванова Недева                                                                                      

Членове: 1. доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова-Гочева 

                2. доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков 

Специалност „ЕТ”: 

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

 Членове: 1. доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев 

           2. гл.ас. д-р инж. Красимира Василева Керемидчиева 

ОКС „магистър”–Специалности„АИУТ”, „АКС”, „МКСУ” и 

„ИКТБПА”: 

Председател  - доц. д-р Веселина Иванова Недева  

Членове: 1.  доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков  

      2. доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев 

      3. доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова 

      4. ас. д-р инж. Златин Димитров Златев 

ОКС „магистър” – Специалност  „ИКТО” 

Председател – доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова 

Членове:         1. доц. д-р Веселина Недева 

                        2. доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев 

                        3. доц. д-р Маргарита Иванова Пехливанова 

                       4. гл. ас. д-р Златоели Дучева                    

  

 

Специалност „ЕТ” – ОКС „магистър”: 

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

Гочева 
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Предложен състав на комисии за 

провеждане на държавни изпити за ОКС 

„бакалавър” на специалности „АТЗТ” и 

„ДТММИ”, за провеждане на държавни 

изпити и защита на дипломни работи за 

придобиване на ОКС „магистър” на 

специалности  „АТЗТ” и “ДТММИ” и 

професионална квалификация „Инструктор 

за обучение на водачи на МПС” за учебната 

2015/2016 

Утвърждава комисии за провеждане на държавни изпити за ОКС 

„бакалавър” на специалности „АТЗТ” и „ДТММИ”, за провеждане 

на държавни изпити и защита на дипломни работи за придобиване 

на ОКС „магистър” на специалности  „АТЗТ” и “ДТММИ” и 

професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи 

на МПС” за учебната 2015/2016: 

1. Специалност „АТЗТ” 

Председател: проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева 

Членове: 1. доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев 

      2. доц. д-р инж. Станчо Колев Станчев 

2. Специалност „ДТММИ” 

Председател: доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова   

Членове: 1. доц. д-р инж. Златинка Иванова Казлачева 

                2. доц. д-р инж. РуменАнчев Русев 

                3. доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева 
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Предложен състав на комисия за 

Професионална и следдипломна 

квалификация „Инструктор за обучение на 

водачи на МПС”  – „Безопасност на 

движението” 

Утвърждава комисия за Професионална и следдипломна 

квалификация „Инструктор за обучение на водачи на МПС”  – 

„Безопасност на движението” 

Председател: доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев 

Членове: 1. доц. д-р инж. Станчо Колев Станчев 

   2. ас. инж. Георги  Стоянов Георгиев 

 

Протокол № 6/30.03.2016 г 
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Предложение за издаване на учебник по 

„Ремонт на автотранспортна и земеделска 

техника” 

Утвърждава издаване на учебник по „Ремонт на автотранспортна и 

земеделска техника” с автори доц. д-р инж. Митко Николов – РУ-

Русе и доц. д-р инж. Митко Стоянов – ТрУ –ФТТ-Ямбол. 
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Предложена учебна програма по „Ремонт 

на автотранспортна и земеделска техника” 

– ОКС „Бакалавър” 

Утвърждава учебна програма по „Ремонт на автотранспортна и 

земеделска техника” – ОКС „Бакалавър”, учебен план за 2014 г., 

специалност „АТЗТ”, VІІ семестър с хорариум от 75 часа  

( 2+0+1+2), редовно обучение и 37 часа (15+0+7+15), задочно 

обучение, кредити 8. 

 

Протокол № 6/30.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложен състав на Комисия за 

атестиране на академичния състав на ФТТ 

Утвърждава Комисия за атестиране на академичния състав на ФТТ в 

състав: 

Председател: доц. д-р Красимира Желязкова Добрева 

Секретар доц. д-р Таня Иванова Пехливанова Гочева, ръководител 

катедра „ЕЕА“  

Членове: проф. д-р Красимира Господинова Георгиева 

доц. д-р Диана Райчева Балабанова –ръководител катедра „МИ“ 

доц. д-р Иван Стефанова Лазаров – ръководител катедра 

„Енергетика“ 

 

Протокол № 6/30.03.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени промени в натоварването на 

преподаватели 

1.Часовете по „Техническо документиране“, ОКС „бакалавър“ – 90 

часа практически упражнения, специалност „АКС“ и „ЕТ“, редовно 

обучение, І семестър и „Техническа безопасност“, ОКС „бакалавър“ 

– 20 часа семинарни упражнения, специалност „ТГС“, VІІІ 

семестър, редовно обучение, да отпаднат от натоварването на ас. 

Красимир Пенев Иванов. 

2.Часовете по „Техническо документиране“, ОКС „бакалавър“ – 90 

часа практически упражнения, специалност „АКС“ и „ЕТ“, редовно 

обучение, І семестър, като бъдат прехвърлени на ас. д-р Иван Бинев. 

3.Часовете по „Техническа безопасност“, ОКС „бакалавър“ – 20 часа 

семинарни упражнения, специалност „ТГС“, VІІІ семестър, редовно 

обучение, да бъдат прехвърлени на ас. Стати Найденов и 10 часа 

сем. упражнения, специалност „ТХ“ на доц. д-р Иван Лазаров.  
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Рамка за разработване на учебни планове за 

ОКС „магистър“. 

 

1.Приема предложената Рамка за разработване на учебни планове за 

ОКС „магистър“. 

2.Методичните комисии да подготвят актуализираните учебни 

планове и да ги предложат за приемане в катедрите. 

3.Актуализираните учебни планове да бъдат утвърдени от ФС на 

ФТТ заедно с натоварването на преподавателите за следващата 

учебна година и обявяване на конкурси за хонорувани 

преподаватели през месец юни. 

Протокол № 7/16.05.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за избор на главен асистент Избира д-р инж. Златин Димитров Златев за редовен „главен 

асистент“, професионално направление 5.2. „Електротехника, 

електроника и автоматика“, научна специалност „Автоматизирани 

системи за обработка на информация и управление“. 

Протокол № 7/16.05.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за конкурс за доцент Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ на пълен щат 

ОТД за специалност „АТЗТ” в област на висше образование 5. 

Технически науки, професионално направление 5.1. „Машинно 

инженерство”; научна специалност: „Двигатели с вътрешно горене” 

със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в ДВ. 

Протокол № 7/16.05.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за конкурс за главен асистент Да се обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент” на 

пълен щат  ОТД, за специалност „АТЗТ” в област на висше 

образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. 

„Машинно инженерство”; Научна специалност: „Механизация и 

електрификация на растениевъдството” - със срок за подаване на 

документи 3 месеца от обнародването в ДВ. 
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Предложение за Комисия за допускане на 

кандидатите за участие в конкурс за 

академична длъжност „доцент” по научна 

специалност „Електрически мрежи и 

системи” 

Утвърждава Комисия за допускане на кандидатите за участие в 

конкурс за академична длъжност „доцент” по научна специалност 

„Електрически мрежи и системи” в професионално направление 

„Електротехника, електроника и автоматика”: 

 Председател: проф. д-р инж. Красимира  Господинова Георгиева 

Членове: 1. доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова 

              2. доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова 

 

Протокол № 7/16.05.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за състав на научно жури за 

провеждане на конкурс за академична 

длъжност „доцент” в професионално 

направление „Електротехника, електроника 

и автоматика” 

Утвърждава научно жури за провеждане на конкурс за академична 

длъжност „доцент” в професионално направление „Електротехника, 

електроника и автоматика”, научна специалност „Електрически 

мрежи и системи”: 

1. проф. д-р инж. Красимира  Господинова Георгиева – ТрУ- ФТТ - 

Ямбол; 

2. проф. д-р инж. Неделчо Ангелов Неделчев – ИПФ - Сливен –ТУ- 

гр.София; 

3. проф. дтн. инж. Румен Димитров Каров – пенсионер; 

4. проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов – РУ – гр. Русе; 

5. доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев – ТрУ- ФТТ- гр.Ямбол; 

6. доц. д-р инж. Пенчо Венков Георгиев – пенсионер; 

7. доц. д-р инж. Антон Георгиев Андонов – ХТМУ – София 

Резерви: 

1. доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев – ТУ-гр. Габрово; 

2. доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова - ТрУ- ФТТ - Ямбол 
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Предложение за състав на Комисия за 

допускане на кандидатите за участие в 

конкурс за академична длъжност 

„асистент”, в професионално направление 

„Електротехника, електроника и 

автоматика” 

Утвърждава Комисия за допускане на кандидатите за участие в 

конкурс за академична длъжност „асистент”, в професионално 

направление „Електротехника, електроника и автоматика”:   

Председател: проф. д-р инж. Красимира  Господинова Георгиева 

Членове: 1. доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова 

             2. доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова 

Протокол № 7/16.05.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение да състав ва Комисия за 

провеждане на конкурсния изпит за 

академична длъжност „асистент” по научна 

специалност „Компютърни системи, 

комплекси и мрежи”   

Утвърждава Комисия за провеждане на конкурсния изпит за 

академична длъжност „асистент” по научна специалност 

„Компютърни системи, комплекси и мрежи”  в професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика: 

 Председател: доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова   

 Членове: 1. доц. д-р Веселинка Иванова Недева 

                   2. доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова 

 

Протокол № 7/16.05.2016 г 

от ФС н а ФТТ 



 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ   
Факултет ”Техника и технологии” 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

№ на документа: 

751 _ OD_1.0.6_FTT 
В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Дневник за качеството на обучение 
Страница: 107 от 227 

 

Предложени план-сметки за обучение Утвърждава така предложените план-сметки: 

1. Компютърно обучение за напреднали за група от 6 курсиста – 

1800.00 лв 

Индивидуална такса за 1 курсист – 300. 00 лв 

2. Компютърно обучение за напреднали за група от 6 курсиста – 2400. 

00 лв 

Индивидуална такса за 1 курсист – 400.00 лв 

3. За обучение за Европейски сертификат за компютърни 

умения/ECDL за група от 6 курсиста – 750. 00 лв 

1 курсист –  125.00 лв 

4. За    карта за умения, без обучение, без консултаци - 90.00 лв 

 Индивидуална такса за карта за умения – 90.00 лв  

За студенти на ФТТ – Ямбол – 50% отстъпка – 45.00 лв  

5. За индивидуално ECDL сертифициране без обучение, без 

консултации – 64.00 лв 

За студенти на ФТТ – Ямбол – 50% отстъпка – 32.00 лв 

6. За провеждане на ECDL  тест,  без обучение, без консултации  - 

16.00 лв                                                

За студенти на ФТТ – Ямбол – 50% отстъпка – 8.00 лв. 
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Предложени план-сметки за обучение Утвърждава така предложените план-сметки: 

1. План-сметка за индивидуалната такса в курс за професионална 

квалификация“Инструктор за обучение на МПС“, съгласно учебни 

планове, изготвени през месец май на следните лица:  

2. Мирослав Атанасов Терзиев 1509. 00 лв; 

Иван Митков Иванов 1455.00 лв; 

Марин Христов Янков 1509. 00 лв; 

Юсеин Мехмед Ахмед 1509. 00 лв. 

2. План –сметка за индивидуалната такса в курс „Периодично 

обучение на председатели на изпитни комисии за провеждане на 

теоретични изпити на кандидатите за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС“ при двама курсисти, 

присъствена форма – 350.00 лв. за 1 курсист. 
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Предложение за актуализиране на  учебни 

планове и програми 

Приема  и утвърждава актуализираните учебни планове за: 

1.ОКС „магистър” след ОКС „бакалавър” от сродни специалности 

на специалности: „Автоматика и компютърни системи”, 

„Информационни комуникационни технологии в бизнеса и 

публичната администрация”, „Електротехника”, „Информационни и 

комуникационни технологии в образованието”, „Мултимедийни и 

компютърни системи и услуги” със срок на обучение една година, 

редовно и задочно обучение; 

2.ОКС „магистър” след ОКС „бакалавър” от други технически 

професионални направления и ОКС „професионален бакалавър” от 

направление „ЕЕА” на специалности: „Автоматика и компютърни 

системи”, „Информационни комуникационни технологии в бизнеса 

и публичната администрация”, „Електротехника”, „Информационни 

и комуникационни технологии в образованието”, „Мултимедийни и 

компютърни системи и услуги” със срок на обучение две години, 

редовно и задочно обучение; 

3.ОКС „магистър” след ОКС „бакалавър” или „магистър” от други 

нетехнически професионални направления на специалности: 

„Автоматика и компютърни системи”, „Информационни 

комуникационни технологии в бизнеса и публичната 

администрация”, „Електротехника”, „Информационни и 

комуникационни технологии в образованието”, „Мултимедийни и 

компютърни системи и услуги” със срок на обучение две години, 

редовно и задочно обучение. 
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Предложение на Комисията по учебна 

дейност, да бъде отложено приемането на 

актуализираните учебни планове за 

специалност „АТЗТ“  

 

Приема становището на Комисията по учебна дейност, да бъде 

отложено приемането на актуализираните учебни планове за: 

 ОКС „бакалавър, специалност „АТЗТ““;  

 ОКС „магистър” след ОКС „бакалавър” от сродни специалности 

на специалност „Автотранспортна и земеделска техника” със срок 

на обучение една година, редовно и задочно обучение;  

 ОКС „магистър” за ОКС „професионален бакалавър”;  

 ОКС „бакалавър” от различни професионални направления на 

специалност „Автотранспортна и земеделска техника”със срок на 

обучение две години, редовно и задочно обучение за следващо 

заседание на ФС. 
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Предложение за актуализирани учебни 

програми 

Приема и утвърждава актуализирани учебни програми по: 

1. Учебна програма по „Техническа механика І част” – ОКС 

„бакалавър”, учебен план за 2014 г., всички специалности, ІІ 

семестър с хорариум от 60 часа  ( 2+2+0+0), редовно обучение и 30 

часа (15+15+0+0), задочно обучение, кредити 5; 

2. Учебна програма по  „Техническа механика ІІ част” – ОКС 

„бакалавър”, учебен план за 2014 г., специалности „АТЗТ”, 

„ДТММИ” и „ТГС”, ІІІ семестър с хорариум от 45 часа ( 2+1+0+0), 

редовно обучение и 23 часа (15+8+0+0), задочно обучение, кредити 

5;            
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Предложение за актуализирани учебни 

програми 

Приема  и утвърждава актуализирани учебни програми по: 

1. „Хранителна микробиология“ – за специалност „ ТХ” - ОКС 

„бакалавър“, учебен план на 2014 г., VІІІ  семестър, редовно и 

задочно обучение  с хорариум 40 часа (2+0+2+0), кредити 4; 2. 

„Органична химия“ – за специалност „ТХ”- ОКС „бакалавър“,  

учебен план на 2014, ІІ семестър, редовно и задочно обучение с 

хорариум от 60 часа (2+0+2+0), кредити 6; 3. „Химия на природните 

съединения” – за специалност „ТХ”, ОКС „бакалавър”, учебен план 

2014 г. ІІІ семестър, редовно и задочно обучение с хорариум от 60 

часа (2+0+2+0), кредити 5; 4. „Хигиена на храненето - ИД”, ОКС 

„магистър” – за специалност „БКХ”, учебен план 2014 г. І семестър, 

редовно и задочно обучение с хорариум от 45  часа (1+2+0+0), 

кредити 4. 
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Предложение за еднократна промяна на 

учебен план с преразпределяне на 

дисциплини по семестри за специалност 

„ТГС”, ОКС „бакалавър” за  учебната 

2016/2017 г. 

Приема  и утвърждава предложението за еднократна промяна на 

учебен план с преразпределяне на дисциплини по семестри за 

специалност „ТГС”, ОКС „бакалавър” за  учебната 2016/2017 г., 

както следва: 

1. „Икономика” , ОКС „бакалавър” – лекции и упражнения, задочно 

обучение, специалност „ТГС” от VІІІ в VІІ семестър, за да бъдат в 

поток с другите специалности; 

2. „Заваряване на материалите”, ОКС „бакалавър” – лекции и 

упражнения, редовно обучение, специалност „ТГС” от VІ в V 

семестър, за да бъдат в поток със VІІ семестър („Материалознание - 

ІІ част“);  

3. „Топлинно стопанство”, ОКС „бакалавър” – лекции и 

упражнения, специалност „ТГС” от VІІ в VІІІ семестър, за да бъдат 

в поток с VІ семестър, задочно обучение; 
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 4. „Климатизация и климатична техника”-ИД, ОКС „бакалавър” – 

лекции и упражнения, задочно обучение от VІІІ в VІІ семестър, 

специалност „ТГС”.  

5. „Техническа безопасност”, ОКС „бакалавър” – лекции и 

упражнения, задочно обучение, специалност „ТГС”, от ІХ семестър 

да бъдат прехвърлени в VІІІ семестър; 

6. „Екология”, ОКС „Бакалавър” – лекции и упражнения, задочно 

обучение, специалност „ТГС”, от ІХ семестър да бъдат прехвърлени 

в VІІІ семестър; 

7. „Нормативни документи”, ОКС „бакалавър” – лекции и 

упражнения, задочно обучение, специалност „ТГС”, от ІХ семестър 

да бъдат прехвърлени в VІІІ семестър; 

8. „Диагностика и надеждност на топло- и газоснабдителни 

инсталации”, ОКС „бакалавър” – лекции и упражнения, задочно 

обучение, специалност „ТГС”, от ІХ семестър да бъдат прехвърлени 

в VІІ семестър; 

9. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации”, 

ОКС „бакалавър” – лекции и упражнения, специалност „ТГС”, от 

VІІІ в VІІ семестър, задочно обучение. 

 

 

Предложение за  еднократна промяна в 

учебния план за специалности „АКС” и 

„ЕТ”, задочно обучение 

Приема  и утвърждава предложението за  еднократна промяна в 

учебния план за специалности „АКС” и „ЕТ”, задочно обучение, 

свързана с преместване на  следните дисциплини по семестри: 

1. „Техническа безопасност”, ОКС „бакалавър” – лекции и 

упражнения, задочно обучение от ІХ в VІІІ семестър, специалности 

„АИУТ” и „ЕТ”; 

2. „Екология”, ОКС „бакалавър” – лекции и упражнения, задочно 

обучение от ІХ в VІІІ семестър, специалности „АИУТ” и „ЕТ”; 

3. „Индустриални мрежи в компютърни системи за управление”, 
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 ОКС „бакалавър” – лекции и упражнения, специалност „АИУТ”,  

задочно обучение от ІХ в VІІ семестър, задочно обучение; 

4. „Преобразувателна техника”, ОКС „бакалавър” - лекции и 

упражнения, задочно обучение, специалност „ЕТ”, VІІ семестър да 

бъдат прехвърлени в VІІІ семестър, за да бъдат в поток с VІ 

семестър; 

5. „Проектиране на електрически машини”, ОКС „бакалавър” - 

лекции и упражнения, задочно обучение, специалност „ЕТ”, VІІ 

семестър да бъдат прехвърлени в VІІІ семестър, за да бъдат в поток 

със VІ семестър; 

7. „Електронни системи за управление на електрически машини”, 

ОКС „бакалавър” - лекции и упражнения, задочно обучение, 

специалност „ЕТ”, VІІ семестър да бъдат прехвърлени в VІІІ 

семестър, за да бъдат в поток със VІ семестър; 

8. „Осветителна и инсталационна техника”, ОКС „бакалавър”-  

лекции и  упражнения, специалност „ЕТ”,  от ІХ в VІІ семестър, 

задочно обучение; 

9.   „Битова електротехника”-ИД, ОКС „бакалавър” – лекции и 

упражнения, специалност „ЕТ”, задочно обучение от ІХ в VІІ 

семестър, задочно обучение; 

10. „Електрозадвижване”, ОКС „бакалавър” – лекции и упражнения, 

специалност „ЕТ”, задочно обучение от VІІІ в VІІ семестър. 

11. „Технологии в електротехниката”, ОКС „бакалавър”  - лекции и 

упражнения, специалност „ЕТ”,  задочно обучение от VІІІ в VІІ 

семестър. 

12. „Контрол и диагностика на електрически машини – ИД”, ОКС 

„бакалавър” - лекции и упражнения, специалност „ЕТ”, VІІІ 

семестър да бъдат прехвърлени в VІІ семестър. 
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Предложение за еднократна промяна на 

учебни дисциплини в направление 

„Хранителни технологии“ за учебната 

2016/ 2017 година 

Приема  и утвърждава предложението за еднократна промяна на 

учебни дисциплини в направление „Хранителни технологии“ за 

учебната 2016/ 2017 година: 

1. „Технология на консервирането ІІ част” , ОКС „бакалавър” – 

лекции и упражнения, задочно обучение, специалност „ТХ” от VІІ в 

VІІІ семестър, за да бъдат в поток с VІ семестър; 

2. „Технология на млякото и млечните продукти І ч.”, ОКС 

„бакалавър” – лекции и упражнения, специалност „ТХ” от VІІІ в VІІ 

семестър, задочно обучение; 

3. „Технология на млякото и млечните продукти ІІ ч.”, ОКС 

„бакалавър” – лекции и упражнения, специалност „ТХ” от ІХ в VІІІ 

семестър, задочно обучение; 

4. „Екология”, ОКС „бакалавър” – лекции и упражнения, задочно 

обучение от ІХ в VІІІ семестър, специалности „ТХ”; 

5. „Техническа безопасност”, ОКС „бакалавър” – лекции и 

упражнения, задочно обучение от ІХ в VІІІ семестър, специалности 

„ТХ”; 

6. „Технология на макаронените изделия – ИД”, ОКС „бакалавър” – 

лекции и упражнения, задочно обучение, специалност „ТХ” от ІХ в 

VІІ семестър. 
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Предложение за еднократна промяна на 

учебни дисциплини  в учебен план за 

специалностите „АТЗТ“ и „ДТММИ“ за 

учебната 2016/ 2017 година 

Приема  и утвърждава предложението за еднократна промяна на 

учебни дисциплини  в учебен план за специалностите „АТЗТ“ и 

„ДТММИ“за учебната 2016/ 2017 година: 

1.„Техническа безопасност“ ОКС „бакалавър“ – лекции и 

упражнения, задочно обучение, специалности „АТЗТ“ и „ДТММИ“ 

от ІХ  семестър в VІІІ; 

2.„Екология“, ОКС „бакалавър“ – лекции и упражнения, задочно 

обучение, специалности „АТЗТ“ и „ДТММИ“ от ІХ  семестър в VІІІ; 
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 3. „Механизирани технологии в земеделието“, ОКС 

„бакалавър“ – лекции и упражнения, задочно обучение, специалност 

„АТЗТ“  от ІХ  семестър да бъдат прехвърлени в VІІ;  

4. „Първична преработка и съхранение на зърнени продукти“, 

лекции и упражнения, задочно обучение, специалност „АТЗТ“, от 

VІ в V семестър, за да бъдат в поток със VІІ семестър; 

5. „Технология на облеклото І част “, ОКС „бакалавър“ – 

лекции и упражнения, специалност „ДТММИ“ VІ (редвно и 

задочно) + VІІІ семестър (редовно), прехвърлени от 2015/2016 в 

поток с ІV семестър (задочно обучение); 

6. „Мениджмънт на текстилни и шевни фирми“, ОКС 

„бакалавър“ – лекции и упражнения, специалност „ДТММИ“, 

задочно обучение от ІХ да бъдат прехвърлени в VІІ семестър; 

7. „Маркетинг на модната индустрия“, ОКС „бакалавър“ – 

лекции и упражнения, специалност „ДТММИ“, задочно обучение от 

ІХ да бъдат прехвърлени в VІІ семестър; 

8. „Стопанска логистика“ или „Проектен мениджмънт“ – ИД, 

ОКС „бакалавър“ – лекции и упражнения, специалност „ДТММИ“, 

задочно обучение от ІХ да бъдат прехвърлени в VІІ семестър; 

9. „Плетачни технологии и машини“, ОКС „бакалавър“ – 

лекции и упражнения, специалност „ДТММИ“, от VІІ в VІІІ 

семестър, задочно обучение, за да бъдат  в поток с VІ семестър; 

10. „Дизайн на тъкани“, ОКС „бакалавър“ – лекции и 

упражнения, специалност „ДТММИ“, от VІІ в VІІІ семестър, 

задочно обучение, за да бъдат в поток с VІ семестър; 

11. „Конструиране и моделиране на облеклото ІІІ ч.“, ОКС 

„бакалавър“ – лекции и упражнения, задочно обучение, специалност 

„ДТММИ“ от VІІ в VІІІ семестър, за да бъдат в поток с VІ семестър; 
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 12. „Моден дизайн ІІ част“, ОКС „бакалавър“ – лекции и 

упражнения, задочно обучение, специалност „ДТММИ“ от VІІІ в 

VІІ семестър; 

13. „Моден дизайн ІІ част“, ОКС „бакалавър“ – курсов проект, 

задочно обучение, специалност „ДТММИ“ от VІІІ в VІІ семестър; 

14. „Дизайн на плетива“, ОКС „бакалавър“ – лекции и 

упражнения, специалност „ДТММИ“, задочно обучение от VІІІ в 

VІІ семестър; 

15. „Проектиране на облекло за нестандартни фигури“ - ИД, 

ОКС „бакалавър“ – лекции и упражнения, специалност „ДТММИ“, 

задочно обучение от VІІІ в VІІ семестър. 

 

 

Предложение за Образец № 1 за 

аудиторната заетост  на преподавателите за 

учебната 2016/2017 година. 

Приема и утвърждава Образец № 1 за аудиторната заетост на 

преподавателите за учебната 2016/2017 година.  
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Предложение за избор на главен асистент Избира д-р инж. Иван Георгиев Бинев за редовен „главен асистент”, 

професионално направление 5.4. „Енергетика“, научна специалност 

„Промишлена топлотехника”.  
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Предложение за избор на асистент Избира инж. Атанас Колев Атанасов за редовен „асистент” по 

„Електротехника” в професионално направление 5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика“.  
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Предложение да не бъде назначен редовен 

„асистент” в професионално направление 

5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика“ 

Утвърждава предложението на комисията да не бъде назначен 

редовен „асистент” в професионално направление 5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика“ по „Автоматика, 

изчислителна техника и системи за управление”.  
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Предложение за обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели за учебната 

2016–2017 година за катедра „МИ“ 

 

Обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебната 2016–

2017 година за катедра „МИ“: 

1. „Въведение в научните изследвания, ОКС „магистър“ – 30 часа 

лекции + 30 часа семинарни упражнения, всички специалности, І + 

ІІІ семестри, редовно обучение; 

2. „Надежност на машините“, ОКС „магистър“ – 30 часа лекции + 30 

часа лабораторни упражнения, специалност „АТЗТ“, І + ІІІ 

семестри, редовно обучение; 

3. „Товаро-разтоварна техника и процеси в транспорта“, ОКС 

„бакалавър“- 15 часа лекции + 15 часа практически упражнения, 

специалност „АТЗТ“, І + ІІІ семестри, редовно обучение; 

4. „Автоматизирани системи в транспортните средства“, ОКС 

„бакалавър“ - 30 часа лекции, специалност „АТЗТ“, VІ семестър, 

редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение; 

5. „Ел. Обзавеждане на трактора и автомобила“, 15 часа лекции, 

задочно обучение; 

6. „Автотехническа експертиза“ – ИД, професионална квалификация 

„Инструктор“ – 8 часа лекции + 15 часа практически упражнения, 

специалност „АТЗТ“, V семестър, задочно обучение; 

7. „Нормативни документи за управление на дейности в учебен 

център“ за професионална квалификация „Инструктор“  - 8 часа 

лекции, специалност „АТЗТ“, V семестър, задочно обучение. 

Срок за подаване на документи – две седмици от обявяването на 

конкурсите. 
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Предложение за обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели за учебната 

2016 – 2017 година за катедра „ЕЕА“ 

 

Обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебната 2016 – 

2017 година за катедра „ЕЕА“: 

1. „Индустриални мрежи в компютърни системи за управление –

ИД”, ОКС „бакалавър” - 20 часа лекции, специалност „АИУТ”, VІІІ 

семестър,  редовно обучение и 10 часа лекции, VІІ семестър, 

задочно обучение; 

2. „Проектиране на системи за управление на технологични обекти”, 

ОКС „бакалавър” – 15 часа лекции + 30 часа семинарни 

упражнения,,специалност „АИУТ”, VІІ семестър,  7 часа лекции + 

15 часа семинарни упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение; 

3. „Проектиране на електрически машини и апарати”, ОКС 

„бакалавър” поток с „магистър” 2ТН -  30 часа лекции, специалност 

„ЕТ”,  VІ+ІІ семестри, редовно обучение и 15 часа лекции, VІ+VІІІ 

семестър, задочно обучение; 

4. „Електрически машини ІІ част”, ОКС „бакалавър” поток с ОКС 

„магистър”-2ТН - 45 часа лекции , V+І семестри,  редовно обучение 

и 22 часа лекции,  задочно обучение; 

5. „Електронни системи за управление на електрически машини” – 

ИД, ОКС „бакалавър” – 30 часа лекции, VІ семестър, редовно 

обучение и  15 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІ+VІІІ семестър, 

задочно обучение; 

6. „Електрозадвижване”, ОКС „бакалавър” – 45 часа лекции, 

специалност „ЕТ”, VІІ семестър, редовно обучение и 22 часа 

лекции,  задочно обучение; 

7. „Технологии в електротехниката”, ОКС „бакалавър”- 45 часа 

лекции, специалност „ЕТ”,  VІІ семестър, редовно обучение и 23 

часа лекции,  задочно обучение; 
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 8. „Битова електротехника”- ИД, ОКС „бакалавър” - 20 часа лекции, 

специалност „ЕТ”, VІІІ семестър, редовно и  10 часа лекции, VІІ 

семестър, задочно обучение; 

9.  „Възобновяеми енергийни източници”, ОКС „бакалавър” поток с 

„магистър”-2ТН- 30 часа лекции, специалност „ЕТ” и „ТГС”, 

VІ+VІІІ семестри, редовно обучение и 15 часа лекции, VІ+VІІІ 

семестър, задочно обучение; 

10. „Автоматизация и управление на ТГИ”, ОКС „бакалавър”-  30 

часа упражнения, специалност „ТГС”, VІІ семестър,  редовно 

обучение и 15 часа упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение; 

11. „Специализирани микропроцесорни системи”, ОКС 

„магистър”(М-1,М-2ТН) - 30 часа лекции, специалности „АКС”, 

„МКСУ”, „ИКТБПА”,  І+ІІІ семестри, редовно обучение; 

12. „Електрически мрежи и системи”,  ОКС „магистър”(М-1,М-

2ТН)- 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения,специалност 

„ЕТ”, І+ІІІ семестри, редовно  обучение; 

13. „Системи за децентрализирано производство на енергия”, ОКС 

„магистър” след бакалавър и ПБ - 30 часа лекции , специалност 

„ЕТ”, І+ІІІ семестри,  редовно обучение; 

14. „Приложения и системи за мобилни устройства”, ОКС 

„магистър” – М1, М2ТН – 10 часа лекции, специалности „АКС”, 

„МКСУ”, „ИКТБПА”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение; 

15. „Системно и мрежово администриране”, ОКС 

„магистър”(М1,М2ТН) – 30 часа лекции  І+ІІІ семестри, редовно 

обучение; 

16. „Информационни системи и технологии в бизнеса”, ОКС 

„магистър” (М1,М2ТН) – 10 часа лекции + 30 часа упражнения, 

специалност „ИКТБПА”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение; 
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 17. „Информационен мениджмънт”, ОКС „магистър” – 15 часа 

лекции + 45 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, І+ІІІ 

семестри, редовно обучение; 

18. „Графичен дизайн”, ОКС „магистър” – 15 часа лекции, 

специалности „МКСУ”, „АКС”, І+ІІІ семестри, редовно обучение; 

19. „Тримерно моделиране” , ОКС „магистър” – 10 часа лекции, 

специалност „МКСУ, ІІ+ІV семестри, редовно обучение; 

20. „Компютърни системи за управление -ИД”, ОКС „бакалавър” – 

30 часа лекции, специалност „АИУТ”, VІІ семестър, редовно 

обучение и 15 часа лекции, задочно обучение; 

21. „Микропроцесорна техника ІІ част”, ОКС „бакалавър” -15 часа 

лекции, специалност „АКС”, V семестър, редовно обучение и 15 

часа лекции, V+VІІ семестри, задочно обучение; 

22. „Компютърни системи за измерване”, ОКС „магистър” – 20 часа 

лекции,  специалности „АКС”, „ЕТ”, „МКСУ”, „ИКТБПА” и 

„ИКТО”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение; 

23. „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени 

предприятия, ОКС „магистър” – 30 часа лекции, специалност „ЕТ”, 

ІІ+ІV семестри, редовно обучение; 

24. „Техническа безопасност”, ОКС „бакалавър” – 20 часа 

семинарни упражнения, специалности „АИУТ”+”ЕТ”, VІІІ 

семестър, редовно обучение и 10 часа сем.упражнения, задочно 

обучение; 

25. „Автоматизация на производството”, ОКС „бакалавър” – 15 часа 

лабораторни упражнения, специалност „ТХ”, VІІ семестър, редовно 

обучение и 8 часа упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение; 

26. „Информатика І част”, ОКС „бакалавър” – 120 часа практически 

упражнения, І семестър, специалности „АТЗТ”, „ДТММИ+ТГС” и 

„ТХ”, редовно обучение и 60 часа практически упражнения, задочно 

обучение; 
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 „ТХ”, редовно обучение и 60 часа практически упражнения, задочно 

обучение; 

27. „САD системи І част”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически 

упражнения, ІІІ семестър, специалности „АТЗТ”, ДТММИ+ТГС”, 

„АКС” и „ЕТ”, редовно обучение и 75 часа пр. упражнения, задочно 

обучение; 

28. „Автоматизация на технологични процеси”, ОКС „бакалавър” – 

45 часа упражнения, специалност „АИУТ”, VІІ семестър, редовно 

обучение и 23 часа упражнения, VІІІ семестър, задочно обучение; 

29. „Технически средства за автоматизация”, ОКС „бакалавър” – 30 

часа практически упражнения, специалност „АКС”, VІ семестър, 

редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение; 

30. „Теория на сигналите и идентификация на системи”, ОКС 

„бакалавър” – 45 часа упражнения, специалност „АКС”, VІ 

семестър, редовно обучение и 23 часа упражнения, задочно 

обучение; 

31. „Енергийна ефективност”, ОКС „магистър” след бакалавър и ПБ 

- 15 часа лекции + 15 часа семинарни упражнения, специалност 

„ЕТ”, ІІІ семестър,  редовно обучение; 

32. „Безжични технологии за пренос на данни”, ОКС „магистър” – 

10 час лекции +30 часа упражнения, специалности „АКС”, „МКСУ”, 

„ИКТБПА”, „ИКТО”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение. 

(Приложение 15) 

Срок за подаване на документи – две седмици от обявяването на 

конкурсите. 
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Обявява конкурси за хонорувани 

преподаватели за учебната 2016–2017 

година за направление „Енергетика“ 

 

Обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебната 2016–

2017 година за направление „Енергетика“: 

1. „Нормативни документи”, ОКС “бакалавър“- специалност „ТГС” 

- 20 часа лекции, VІІI семестър, редовно обучение и 10 часа лекции,  

задочно обучение; 

2.„Техническа термодинамика”, ОКС “бакалавър“ – специалност 

„ТГС” – 30 часа лекции, , II семестър, редовно обучение и 15 часа 

лекции, задочно обучение; 

3. „Топлотехника”, ОКС “бакалавър“– 30 часа лекции, специалности 

„АТЗТ“ и „ТХ”, IІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции,  

задочно обучение; 

4. „Топло- и масопренасяне ”, ОКС “бакалавър“– 30 часа лекции, 

специалност „ТГС” , редовно обучение, ІІІ семестър и 15 часа 

лекции, задочно обучение; 

5. „Климатизация и климатична техника” (избираема дисциплина), 

ОКС “бакалавър“– 15 часа лекции, специалност „ТГС”, VII 

семестър, редовно обучение и 7 часа лекции, задочно обучение; 

6. „Индустриална вентилация”, ОКС „магистър”- 30 часа лекции, 

специалност „ТГС”,  І+ІІІ семестър, редовно обучение; 

7. „Моделиране и симулиране на топлотехнически процеси”, ОКС 

“магистър“ – 30 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност 

„ТГС”, II+ІV семестър, редовно обучение; 

8. „Диагностика и надеждност на топло- и газоснабдителни 

инсталации”, ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” – 20 часа лекции 

+ 30 часа семинарни упражнения, специалност „ТГС”, VІІІ 

семестър, редовно обучение и  10 часа лекции + 15 часа 

сем.упражнения, VІІ семестър, задочно обучение (поток с магистър 

І+ІІІ семестри); 
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 9. „Управление на техногенния риск в топло- и газоснабдяването”  

или ЕЕТГИ – избираема дисциплина, ОКС „магистър” – 30 часа 

лекции, специалност „ТГС”, І+ІІІ семестър, редовно обучение; 

10. „Физическо възпитание и спорт”, ОКС „бакалавър” – 120 часа 

практически упражнения, всички специалности, VІ и VІІІ семестри, 

редовно обучение; 

11. „Топлогенерираща техника и тенологии”, ОКС „бакалавър” 

(поток с ОКС „магистър” – 60 часа лекции, специалност „ТГС”, V 

семестър, редовно обучение и 30 часа лекции, задочно обучение; 

12. „Отопление, отоплителна и топлообменна техника І част”, ОКС 

„бакалавър” и  ОКС „магистър” – 30 часа лекции, специалност 

„ТГС”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно 

обучение; 

13. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни 

инсталации”, ОКС „бакалавър”  - 15 часа семинарни упражнения + 

15 часа практически упражнения, VІІ семестър, специалност „ТГС”, 

редовно обучение и 8 часа сем.упражнения +7 часа пр.упражнения, 

задочно обучение; 

14. „САD системи ІІ част” - ИД, ОКС „бакалавър” – 30 часа 

пр.упражнения, ІV семестър, специалност „ТГС”, редовно обучение 

и 30 часа пр.упражнения, специалности „ТГС +ДТММИ”, „АТЗТ”, 

задочно обучение. 

15. „САD системи ІІІ част” - ИД, ОКС „бакалавър” – 22 часа 

практически упражнения, специалност „ТГС”, V семестър, задочно 

обучение. 

16. „Технология на машиностроенето”, ОКС „бакалавър” – 30 часа 

упражнения, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно 

обучение, специалности „ТГС”, ІV семестър.  
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Предложение за обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели за учебната 

2016–2017 година за направление „ХТ“: 

 

Обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебната 2016–

2017 година за направление „ХТ“: 

1. „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването І 

част”, ОКС „бакалавър” – 15 часа лекции, специалност „ТХ”, V 

семестър, задочно обучение; 

2. „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването ІІ 

част”, ОКС „бакалавър” – 22 часа лекции, специалност „ТХ”, VІ 

семестър, задочно обучение; 

3. „Аналитична химия”, ОКС „бакалавър” – 45 часа лекции, 

специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение и 22 часа лекции, 

задочно обучение; 

4. „Анализ на храните”, ОКС „магистър” – 30 часа лекции, 

специалност „БКХ”, ІІ семестър, редовно обучение; 

5. „Системи за управление безопасността на храните”, ОКС 

„магистър” – 20 часа лекции, специалност „БКХ”, ІІ+ІV семестри, 

редовно обучение; 

6. „Технология на млякото и млечните продукти ІІ част”, ОКС 

„бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „ТХ”, VІІІ семестър, 

редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение; 

7. „Физика”, ОКС „бакалавър” – 105 часа семинарни упражнения, 

всички специалности, І семестър, редовно обучение и 53 часа 

семинарни упражнения, задочно обучение; 

8. „Висша математика І част”, ОКС „бакалавър” – 90 часа 

семинарни упражнения, всички специалности, І семестър, редовно 

обучение и 52 часа сем.упражнения, задочно обучение; 

9. „Висша математика ІІ част”, ОКС „бакалавър” – 90 часа 

семинарни.упражнения,  всички специалности, ІІ семестър, редовно 

обучение и 52 часа семинарни упражнения, задочно обучение; 
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 10. „Висша математика ІІІ част”, ОКС „бакалавър” – 60 часа 

семинарни упражнения,  всички специалности, ІІІ семестър, редовно 

обучение и 45 часа сем.упражнения, задочно обучение; 

11. „Английски език – ИД”, ОКС „бакалавър” – 120 часа 

практически упражнения, всички специалности, І и ІІ семестър, 

задочно обучение; 

12. „Английски език – ФД, ОКС „бакалавър” – 90 часа практически 

упражнения, специалности „АТЗТ+ДТММИ” и „ЕТ”, ІІІ и ІV 

семестри, редовно обучение и 60 часа пр.упражнения, задочно 

обучение, специалности „АТЗТ”, „ТХ+ЕТ”, ТГС+ДТММИ”, ІІІ 

семестър и „ЕТ”-ІV семестър, задочно обучение; 

13. „Обща и неорганична химия”, ОКС „бакалавър” – 30 часа 

упражнения, специалност „ТХ”, І семестър, редовно обучение и 15 

часа упражнения, задочно обучение; 

14. „Технология на плодово-захарните продукти-ИД”, ОКС 

„бакалавър” – 15 часа упражнения, специалност „ТХ”, редовно 

обучение, VІ семестър; 

15.  „Технология на детските и диетичните храни – ИД”, ОКС 

„бакалавър” – 8 часа упражнения, специалност „ТХ”, VІ+VІІІ 

семестър, задочно обучение; 

16. „Физикохимия и колоидна химия І част”, ОКС „бакалавър” – 15 

часа упражнения, специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение 

и 7 часа упражнения, задочно обучение; 

17. „Физикохимия и колоидна химия ІІ част”, ОКС „бакалавър” – 15 

часа упражнения, специалност „ТХ”, ІV семестър, редовно обучение 

и 7 часа упражнения, задочно обучение; 

18. „Химия”, ОКС „бакалавър” – 45 часа лабораторни упражнения, 

всички специалности, І семестър, редовно обучение и 21 часа  
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 лаб.упражнения, задочно обучение. 

Срок за подоване на документи – две седмици от обнародването. 

 

 

Предложение за комисия за допускане на 

кандидатите за участие в конкурс за 

академична длъжност „Доцент” в 

професионално направление „Машинно 

инженерство”, 

Утвърждава Комисия за допускане на кандидатите за участие в 

конкурс за академична длъжност „Доцент” в професионално 

направление „Машинно инженерство”, научна специалност 

„Двигатели с вътрешно горене” в състав: 

1. Председател: проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева 

Членове:       1. доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова 

                       2. доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова 

 

Протокол № 9/13.09.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за състав на научно жури за 

провеждане на конкурс за академична 

длъжност „доцент” в професионално 

направление „Машинно инженерство”, 

научна специалност „Двигатели  с 

вътрешно горене” 

Утвърждава състав на научно жури за провеждане на конкурс за 

академична длъжност „доцент” в професионално направление 

„Машинно инженерство”, научна специалност „Двигатели  с 

вътрешно горене”: 

1. проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – ТрУ-ФТТ-

гр. Ямбол; 

2. проф. д-р инж. Кирил Николаев Бързев – катедра „ДТТ”- РУ 

”Ангел Кънчев” – гр.Русе; 

3. проф. д-р инж. Емил Маринов Иванов – РУ „Ангел Кънчев” -

гр.Русе; 

4. проф. дтн инж. Руси Гецов Русев – РУ „Ангел Кънчев” - гр.Русе; 

5. проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев – ЛТУ - гр.София; 

6. доц. д-р инж. Здравко Динчев Иванов – ТУ-гр. Варна; 

7. доц. д-р инж. Атанас Любенов Илиев – РУ „Ангел Кънчев” -

гр.Русе; 

Резерви: 

1. проф. д-р инж. Любен Станев – ПУ-гр.Пловдив, ТК-Смолян; 

2. доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев – ТрУ – ФТТ-Ямбол 
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Предложение за комисия за допускане на 

кандидатите за участие в конкурс за 

академична длъжност „главен асистент” в 

професионално направление „Машинно 

инженерство”, научна специалност 

„Механизация и електрификация на 

растениевъдството” 

Утвърждава състав на Комисия за допускане на кандидатите за 
участие в конкурс за академична длъжност „главен асистент” в 
професионално направление „Машинно инженерство”, научна 
специалност „Механизация и електрификация на 
растениевъдството”: 
 Председател: проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева 
 Членове:   1. доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова 
        2. доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова 
 

Протокол № 9/13.09.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за състав на научно жури за 

провеждане на конкурс за академична 

длъжност „главен асистент” в 

професионално направление „Машинно 

инженерство”, научна специалност 

„Механизация и електрификация на 

растениевъдството” 

Утвърждава състав на научно жури за провеждане на конкурс за 
академична длъжност „главен асистент” в професионално 
направление „Машинно инженерство”, научна специалност 
„Механизация и електрификация на растениевъдството” в състав: 
 1. проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – ТрУ-
ФТТ-гр. Ямбол;  
 2. проф. д-р инж. Пламен Ганчев Кангалов – Зам. ректор по 
учебната дейност на РУ „Ангел Кънчев” – гр.Русе; 

3. проф. дтн. инж. Георги Асенов Тасев – ЛТУ - гр. София; 
 4. доц. д-р инж. Митко Иванов Николов – РУ-гр.Русе; 
 5. доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова – ТрУ –ФТТ-
гр.Ямбол; 
Резерви: 1. доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев - ТрУ –ФТТ-Ямбол; 

         2. доц. д-р инж. Даниел Ликаса Бекана – РУ-гр.Русе 
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Предложение за комисия за провеждане на 

конкурсния изпит за академична длъжност 

„асистент“ по научна специалност 

„Компютърни системи, комплекси и 

мрежи“ в професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и 

автоматика” 

Утвърждава Комисия за провеждане на конкурсния изпит за 

академична длъжност „асистент“ по научна специалност 

„Компютърни системи, комплекси и мрежи“ в професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика в 

състав: 

Председател: доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова – Гочева 

Членове:  1. проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов 

               2.доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова 

Протокол № 9/13.09.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за актуализиране на учебни 

планове 

Приема:  

1. Актуализиран учебен план за ОКС „бакалавър”  на специалност: 

„Автотранспортна и земеделска техника” със срок на обучение 

четири година, редовно и задочно обучение; 

2. Актуализиран учебен план за ОКС „магистър” след ОКС 

„бакалавър” от сродни специалности на специалност 

„Автотранспортна и земеделска техника” със срок на обучение една 

година, редовно и задочно обучение; 

3. Актуализиран учебен план за ОКС „магистър” след ОКС 

„бакалавър” или „магистър” за други професионални направления 

на специалност „Автотранспортна и земеделска техника” със срок 

на обучение две години, редовно и задочно обучение. 

 

Протокол № 9/13.09.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обявяване на конкурс за 
„главен асистент“ в професионално 

направление 5.1. „Машинно инженерство”, 

научна специалност „Метрология и 

метрологично осигуряване” 

Обявява конкурс за „главен асистент“ в професионално направление 

5.1. „Машинно инженерство”, научна специалност „Метрология и 

метрологично осигуряване” със срок 3 месеца от обнародването в 

„Държавен вестник“. 

 

Протокол № 10/17.10.2016 г 

от ФС н а ФТТ 



 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ   
Факултет ”Техника и технологии” 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

№ на документа: 

751 _ OD_1.0.6_FTT 
В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Дневник за качеството на обучение 
Страница: 129 от 227 

 

Предложение за обявяване на  конкурс за 
„главен асистент“ в професионално 

направление 5.1. „Машинно инженерство”, 
научна специалност: „Художествено 

оформяне и моделиране на текстилни и 

шивашки изделия, облекла и обувки” 

Обявява конкурс за „главен асистент“ в професионално направление 

5.1. „Машинно инженерство”, научна специалност: „Художествено 

оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и 

обувки” със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 

 

 

Протокол № 10/17.10.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Квалификационни характеристики и 

учебни планове за ОКС „Магистър” 

Приема: 

1. Квалификационна характеристика  и Учебен план за ОКС 

„Магистър” след ОКС „Бакалавър” от сродни специалности на 

специалност: „Организация и управление на транспорта” със срок 

на обучение една година, редовно и задочно обучение; 

2. Квалификационна характеристика  и Учебен план  за ОКС 

„Магистър” след ОКС „Бакалавър” от сродни специалности на 

специалност „Индустриално инженерство” със срок на обучение 

една година, редовно и задочно обучение; 

3. Квалификационна характеристика и Учебен план за ОКС 

„Магистър” след ОКС „Бакалавър” от сродни специалности на 

специалност „Автотехническа експертиза” със срок на обучение 

една години, редовно и задочно обучение. Спазени са изискванията 

за 600 часа натоварване, 60 кредита. 
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Предложение за актуализирание ва учебни 

програми и конспекти за държавен изпит 

Приема актуализираните програми и актуализирани конспекти за 

държавен изпит както следва: 

1. Учебна програма по „Машини за почвообработка, сеитба и 

прибиране – І част“ - ОКС „бакалавър“, учебен план за 2015 година, 

специалност „АТЗТ“, V семестър с хорариум от 75 часа (3+0+0+2), 

редовно обучение и 37 часа (22+0+0+15), задочно обучение, кредити 

8. 

2. Учебна програма по по „Машини за почвообработка, сеитба и 

прибиране – ІІ част“ ОКС „бакалавър“, учебен план за 2015 година, 

специалност „АТЗТ“, VІ семестър с хорариум от 75 часа(3+0+0+2), 

редовно обучение и 37 часа (22+0+0+15), задочно обучение, кредити 

8.  

3. Учебна програма по „Машини за почвообработка, сеитба и 

прибиране – І част“ за ОКС „магистър“, учебен план за 2015 година, 

специалност „АТЗТ“, І семестър с хорариум от 75 часа (3+0+0+2), 

редовно обучение и 37 часа (22+0+0+15), задочно обучение, кредити 

7. 

4. Учебна програма по „Машини за почвообработка, сеитба и 

прибиране – ІІчаст“ за ОКС „бакалавър“, учебен план за 2015 

година, специалност „АТЗТ“, ІІ семестър с хорариум от 75 часа 

(3+0+0+2), редовно обучение и 37 часа (22+0+0+15), задочно 

обучение, кредити 7. 

5. „Алтернативни източници на енергия“, за ОКС „магистър“, учебен 

план за 2015 година, специалност „АТЗТ“, І + ІІІ семестър с 

хорариум от 60 часа (3+0+0+2), редовно обучение и 37 часа 

(22+0+0+15), задочно обучение. 

6.  
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 „Основи на земеделието“, ОКС „бакалавър“, учебен план за 2015 

година, специалност „АТЗТ“, ІІ семестър с хорариум от 60 часа 

(2+0+0+2),редовно обучение и 30 часа (15+0+0+15) задочно 

обучение. 

„Информационни технологии в транспортната и земеделската 

техника, ОКС „бакалавър“ – учебен план за 2015 година 

специалност „АТЗТ“, ІV семестър с хорариум 45 часа (2+0+0+1), 

редовно обучение и 23 часа (15+0+0+8), задочно обучение, кредити 

4. 

Конспекти за държавен изпит за ОКС „бакалавър“ и ОКС 

„магистър“ на специалност „АТЗТ“.  
 

 

 

Предложение за обявяване на конкурс за 

„главен асистент“, област на висше 

образование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.12. 

„Хранителни технологии” 

Обявява конкурс за „главен асистент“, област на висше образование 

5. Технически науки, професионално направление 5.12. 

„Хранителни технологии”, научна специалност „Технология на 

животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла 

и парфюмерийно-козметичните препарати”  със срок 3 месеца от 

обнародването в „Държавен вестник“. 
 

Протокол № 11/21.10.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за избор на главен асистент Избира д-р инж. Невенка Радева Иванова за редовен „главен 

асистент”, професионално направление 5.1. „Машинно 

инженерство“, научна специалност „Механизация и електрификация 

на растениевъдството”. 

 

Протокол № 12/09.11.2016 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за избор на асистент Избира маг. инж. Крум Павлов Виденов за редовен „асистент”, 

професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика“, научна специалност „Компютърни системи, комплекси 

и мрежи ” .  
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Предложение за комисии за допускане на 

кандидатите до конкурси за приемане на 

докторанти по държавна поръчка за 

учебната 2016-2017 г. 

Утвърждава комисии за допускане на кандидатите до конкурси за 

приемане на докторанти по държавна поръчка за учебната 2016-

2017 г., както следва: 

 

1. Комисия за допускане на кандидатите до конкурси за приемане на 

докторанти по държавна поръчка за учебната 2016-2017 година по 

„Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, 

етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“: 

Председател:  проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – 

Декан на ФТТ; 

Членове:  1. доц. д-р Емилия Димова Димова – ВРИД Ръководител 

на катедра „ХТ“; 

                 2. ас. д-р Ира Димитрова Танева – преподавател от 

катедра „ХТ“. 

2.  

3. Комисия за допускане на кандидатите до конкурси за приемане на 

докторанти по държавна поръчка за учебната 2016-2017 година по 

„Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“: 

Председател:  проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – 

Декан на ФТТ; 

Членове: 1. доц. д-р Емилия Димова Димова - ВРИД Ръководител на 

катедра „ХТ“; 

               2. доц. д-р Антоанета Василева Георгиева - преподавател от 

катедра „ХТ“. 
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Предложени квалификационни 

характеристики и учебни планове за ОКС 

„Магистър” след ОКС „Бакалавър” 

Приема 

1. Квалификационна характеристика и учебен план за ОКС 

„Магистър” след ОКС „Бакалавър” от сродни специалности на 

специалност: „Организация и управление на шевна фирма” със срок 

на обучение една година, редовно и задочно обучение; 

2. Квалификационна характеристика и учебен план за ОКС 

„Магистър” след ОКС „Бакалавър” от сродни специалности на 

специалност „Дизайн и технология на кожени изделия” със срок на 

обучение една година, редовно и задочно обучение; 

3. Квалификационна характеристика и учебен план за ОКС 

„Магистър” след ОКС „Бакалавър” от сродни специалности на 

специалност „Моден и текстилен дизайн и технологии” със  срок на 

обучение една години, редовно и задочно обучение. 
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Предложение за комисии за изготвяне на 

доклад-самооценка по професионални 

направления 

Утвърждава следните комисии за изготвяне на доклад-самооценка 

по професионални направления: 

І. Комисия по  „Машинно инженерство” на специалност „АТЗТ”: 

Председател: доц. д-р инж. Митко Стоянов Димитров 

Членове: 1. гл.ас. д-р инж. Петър Петров Казаков 

     2. ас.д-р инж. Невенка Радева Иванова 

 ІІ. Комисия за изготвяне на доклад-самооценка по програмна 

акредитация на професионално направление „Машинно 

инженерство” на специалност „ДТММИ”: 

Председател: доц. д-р инж. Златинка Иванова Казлачева 

Членове: 1. доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева 

              2.ас.д-р инж. Жулиета Георгиева Илиева 
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 ІІІ. Комисия за изготвяне на доклад-самооценка по програмна 

акредитация на професионално направление  „ЕЕА” на 

специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА” и „ИКТО”: 

Председател: доц. д-р Веселинка Иванова Недева  

Членове: 1. доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков 

     2. гл.ас.д-р инж. Златин Димитров Златев 

ІV. Комисия за изготвяне на доклад-самооценка по програмна 

акредитация на професионално направление  „ЕЕА” на специалност 

„Електротехника”: 

Председател: доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова 

 Членове: 1. гл.ас. д-р инж.Красимира Василева Керемидчиева  

     2. ас.инж.Антоанета Георгиева Димитрова  

V. Комисия за изготвяне на доклад-самооценка по програмна 

акредитация на професионално направление „Енергетика“: 

Председател: доц. д-р Иван Стефанов Лазаров 

Членове:   1. доц. д-р инж. Нели Георгиева 

       2.гл. ас. д-р инж. Иван Бинев 
VІ. Комисия за изготвяне на доклад-самооценка по програмна 

акредитация на професионално направление  „ХТ” на специалност „ТХ” и 

„БКХ”:  

Председател: доц. д-р Снежана Бойчева Динева 

 Членове: 1. гл.ас. д-р инж. Иван Енчев Димов 

       2. ас.д-р инж. Ира Танева Димитрова 
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Предложение за избор на доцент Избира главен асистент, д-р инж. Красимира Василева 

Керемидчиева на академична длъжност „доцент“ по „Електрически 

мрежи и системи“, професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, област на висше 

образование 5. Технически науки за нуждите на Факултет „Техника 

и технологии“ – Ямбол. 

Протокол № 13/13.12.2016 г 
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Предложение за избор на доцент Избира главен асистент, д-р инж. Петър Петров Казаков на 

академична длъжност „доцент“ по „Двигатели с вътрешно горене“, 

професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на 

висше образование 5. Технически науки, за нуждите на Факултет 

„Техника и технологии“ – Ямбол. 
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Предложение за състав ва научно жури за 

избор за конкурс за академична длъжност 

„главен асистент” 

Утвърждава научно жури за избор за конкурс за академична 

длъжност „главен асистент” в област на висше образование5. 

Технически науки, професионално направление 5.1. „Машинно 

инженерство“, научна специалност „Метрология и метрологично 

осигуряване“: 

1. проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева, Тракийски 

университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – 

Ямбол  

2. доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова, Тракийски университет 

– Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол 

3. проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев – Лесотехнически 

университет –София 

4. проф. д-р инж. Бранко Душков Сотиров  –  Русенски университет 

"Ангел Кънчев" – Русе 

5. доц. д-р инж. Борис Борисов Сакакушев – Русенски университет 

"Ангел Кънчев"–  Русе 
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 Резервни членове: 

1. доц. д-р инж. Митко Стоянов Димитров – Тракийски 

университет– Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – 

Ямбол  

2. доц. д-р инж. Виолета Йосифова Станчева, – Технически 

университет – Варна 
 

 

 

Предложение за състав ва научно жури за 

избор за конкурс за академична длъжност 

„главен асистент” 

Утвърждава научно жури за избор за конкурс за академична 

длъжност „главен асистент” в област на висше образование 5. 

Технически науки, професионално направление 5.1. „Машинно 

инженерство“, научна специалност „Художествено оформяне и 

моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“в 

състав:  

1. проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева, Тракийски 

университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – 

Ямбол 

2. доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова, Тракийски 

университет– Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – 

Ямбол 

3. доц. д-р инж. Златинка Иванова Казлачева, Тракийски 

университет– Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – 

Ямбол 

4. доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев, Технически университет 

– Габрово 

5. доц. д-р инж. Магдалена Цветанова Павлова, Технически 

университет – София, Колеж – Сливен 

Резервни членове: 

доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева, Тракийски 
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 университет– Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – 

Ямбол 

1. доц. д-р инж. Снежина Ангелова Ангелова Андонова – 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

 

 

Предложение за състав ва научно жури за 

избор за конкурс за академична длъжност 

„главен асистент” 

Утвърждава научно жури за избор за конкурс за академична 

длъжност „главен асистент” в област на висше образование 5. 

Технически науки, професионално направление 5.12. „Хранителни 

технологии“, научна специалност „Технология на животинските и 

растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните препарати“, в състав: 

1. проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – Тракийски 

университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – 

Ямбол 

2. доц. д-р Виолетка Вътева Вътева - Тракийски университет – 

Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол 

3. доц. д-р инж. Антоанета Василева Георгиева - Тракийски 

университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – 

Ямбол 

4. доц д-р инж. Анна Желева Колева – Университет по хранителни 

технологии – гр. Пловдив 

5. доц. д-р инж. Теодора Димитрова Атанасова -  

Резерви: 

1. проф. д-р инж. Ана Петрова Кръстева - Университет по хранителни 

технологии – гр. Пловдив 
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Предложени за приемане документи за 

програмна акредитация 

ФС приема:  

1. Доклад за изпълнение на препоръките от предходна програмна 

акредитация на ПН 5.1 „Машинно инженерство“; 

5.2.„Електротехника, електроника и автоматика“; 5.4.„Енергетика“ и 

5.12 „Хранителни технологии“ за ОКС „бакалавър“ и „магистър“, 

област на висше образование „Технически науки. 

2. Доклад-самооценка програмна акредитация на ПН 5.1 

„Машинно инженерство“; 5.2.„Електротехника, електроника и 

автоматика“; 5.4.„Енергетика“ и 5.12„Хранителни технологии“ за 

ОКС „бакалавър“ и „магистър“, област на висше образование 

„Технически науки“( критерий 1-10 от Критериалната система за 

програмна акредитация). 
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Предложения за актуализиране на 

методичните комисии по специалности 

Приема предложенията за актуализиране на методичните комисии 

по специалности както следва: 

В методичната комисия за ОКС „бакалавър“ и „магистър“: 

 АТЗТ - Стела Димитрова Генчева, ІV курс 

 ДТММИ – Димитър Дончев, ІV курс 

 Електротехника – Димитър Иванов Андреев, ІІ курс 

 АКС - Мария В. Янева, ІV курс 

Приема предложенията за актуализиране на методичните комисии 

по специалности за ОКС „магистър“ както следва: 

 „Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и 

публичната администрация” – да отпадне Светослав Атанасов, а да 

бъде включен ас. Крум Виденов и Дарина Живкова, АКС, ІІ курс, 

ОКС „бакалавър“от студентите. 

„Мултимедийни и компютърни системи и услуги” – Станка Събева, 

студентка, ОКС „магистър“ 
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 „Информационни и комуникационни технологии в образованието", 

Петя Николова, ІІ курс АКС, ОКС „бакалавър“ 

 „Безопасност и качество на храните“ – Маргарита Великова, ІІ курс 

 „Топло- и газоснабдяване“ – Йорданка Стойкова, ІІІ курс ТГС 

 

 

Предложение за заявка за броя на 

приеманите студенти – български граждани 

за ОКС „бакалавър“, редовна и задочна 

форма на обучение за 2017 – 2018 година 

Приема заявката за броя на приеманите студенти – български 

граждани за ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма на 

обучение за 2017 – 2018 година както следва: 

ПН 5.Технически науки, 5.1. Машинно инженерство 

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия за ОКС 

„бакалавър“ – 10 броя, редовна форма на обучение и 10 броя – 

задочна. 

Автотранспортна и земеделска техника за ОКС „бакалавър“ – 25 

броя, редовна форма на обучение и 25 броя – задочна. 

ПН 5.Технически науки, 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика 

Автоматика и компютърни системи за ОКС „бакалавър“ – 25 

броя, редовна форма на обучение и 20 броя – задочна. 

Електротехника за ОКС „бакалавър“ –15 броя, редовна форма на 

обучение и 10 броя – задочна. 

ПН 5.Технически науки, 5.4. Енергетика 

Топло- и газоснабдяване за ОКС „бакалавър“ –10 броя, редовна 

форма на обучение и 15 броя – задочна. 

ПН 5.Технически науки, 5.12. Хранителни технологии 

Технология на храните 20 броя, за редовна форма на обучение и 

10 броя – задочна. 

Общо за ОКС „бакалавър“ –105 броя редовна форма на обучение 

и 90 броя задочна форма на  обучение. 
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Предложение за заявка за броя на 

приеманите студенти – български граждани 

за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“ 

по професионални направления за учебната 

2017 – 2018 година 

Приема заявката за броя на приеманите студенти – български 

граждани за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“ по 

професионални направления за учебната 2017 – 2018 година, както 

следва: 

Професионално направление 5.1. Машинно инженерство – 30 броя, 

редовна форма на обучение.  

За  професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика предлагаме 30 броя, редовна форма на обучение. 

За професионално направление 5.4. Енергетика - 15 броя, редовна 

форма на обучение. 

За професионално направление 5.12. Хранителни технологии - 15 

броя, редовна форма на обучение. 

Общо за ОКС „магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“: 90 

броя, редовна форма на обучение. 

 

Протокол № 14/23.01.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за заявка за броя на 

приеманите докторанти - български 

граждани за учебната 2017 – 2018 година 

Приема заявката за броя на приеманите докторанти - български 

граждани за учебната 2017 – 2018 година, както следва: 

За направление 5.12. Хранителни технологии, Технология на 

животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла 

и парафюмерийно-козметичните препарати – 2 броя, самостоятелна 

форма на обучение. 

За професионално направление  5.1. Машинно инженерство 

 Механизация и електрификация на растениевъдството 

предвиждаме 2 броя, самостоятелна форма;  

 Двигатели в вътрешно горене, един, редовна форма. 

 Технология на шевното производство – един, редовна форма 
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  Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки 

изделия, облекла и обувки – 1брой, самостоятелна форама. 

За професионално направление5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика 

 Автоматизация на инженерния труд- 1, редовна форма и 1, 

самостоятелна. 

 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 

(по отрасли ) – 1брой, редовна и 3, самостоятелна форма. 

Общо 4 бройки за редовна форма и 9 за самостоятелна. 

 

 

Предложение за състав на комисия за 

допускане на кандидатите до участие в 

конкурса за академична длъжност „главен 

асистент“  

Утвърждава комисия за допускане на кандидатите до участие в 

конкурса за академична длъжност „главен асистент“,  област на 

висше образование 5. Технически науки, професионално 

направление 5.12. „Хранителни технологии“, научна специалност 

„Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, 

етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“, в 

състав: 

Председател:    проф. д-р Красимира Господинова Георгиева 

Членове:        доц. д-р Емилия Димова Димова 

                  доц. Ваня Димитрова Стойкова 
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Предложение за състав на комисия за 

допускане на кандидатите до участие в 

конкурса за академична длъжност „главен 

асистент“  

Утвърждава комисия за допускане на кандидатите до участие в 

конкурса за академична длъжност „главен асистент“,  област на 

висше образование 5. Технически науки, професионално 

направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност 

„Метрология и метрологично осигуряване“ в състав: 

Председател:    проф. д-р Красимира Господинова Георгиева 

Членове:        доц. д-р Диана Райчева Балабанова 

                  доц. д-р Ваня Димитрова Стойкова 
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Предложение за състав на комисия за 

допускане на кандидатите до участие в 

конкурса за академична длъжност „главен 

асистент“  

Утвърждава комисия за допускане на кандидатите до участие в 

конкурса за академична длъжност „главен асистент“,  област на 

висше образование 5. Технически науки, професионално 

направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност 

„Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки 

изделия, облекла и обувки“ в състав: 

Председател:    проф. д-р Красимира Господинова Георгиева 

Членове:        доц. д-р Диана Райчева Балабанова 

                  доц. д-р Ваня Димитрова Стойкова 

Протокол № 14/23.01.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Обсъжнане и актуализиране на Правила за 

разработване на учебни планове 

Приема актуализирани Правила за разработване на учебни планове 

във ФТТ. 

Протокол № 15/07.02.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена Програма за развитие на 

академичния състав на ФТТ 

Приета програма за развитие на академичния състав на ФТТ Протокол № 15/07.02.2017 г 

от ФС н а ФТТ 
Предложена Програма за повишаване 

рейтинга на професионалните направления 

Приета програма за повишаване рейтинга на професионалните 

направления във ФТТ 

Протокол № 15/07.02.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Обсъжс.дане на Отчета за дейността на 

Комисията по качество и акредитация на 

ФТТ за периода януари 2016 – януари 2016 

година 

Приема Отчета за дейността на Комисията по качество и 

акредитация на ФТТ за периода януари 2016 – януари 2016 година. 

Приема приложенията на резултатите от анкетите: 

 със студентите първокурсници - 2016 година;  

 с абсолвентите - 2016 година; 

 актуализирани бланки за анкета с първокурсници и абсолвенти; 

 нова бланка за анкета с работодатели; 

 нова бланка за активното участие на студентите при разработване 

на учебни планове, учебни програми и процедури. 
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Предложена План – програма за 

поддържане на качеството 

Приема План – програма за поддържане на качеството Протокол № 15/07.02.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

 
Предложение за зачисляване на докторант 1. Зачислява успешно издържалия изпитите по конкурса кандидат-

докторант Милен Димитров Димов за обучение по акредитираната 

докторска програма „Технология на животинските и растителните 

мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-

козметичните препарати“, ПН 5.12. „Хранителни технологии“.  

2. Утвърждава тема за дисертационен труд на кандидат-докторанта 

Милен Димитров Димов „Технологични изследвания за получаване 

на ароматични продукти от копър (Anethum graveolens L.)“ 

3.  Утвърждава за научни ръководители: доц. д-р инж. Красимира 

Желязкова Добрева – Тракийски университет – Стара Загора, проф. 

дтн Албена Стоянова Стоянова – Университет по хранителни 

технологии - Пловдив. 
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Предложение за зачисляване на докторант 1. Зачислява успешно издържалия изпитите по конкурса кандидат-

докторант магистър инж. Радостина Кръстева Стефанова за 

обучение по акредитирана докторска програма „Технология на 

плодовите и зеленчуковите консерви“, ПН 5.12. „Хранителни 

технологии“. 

2. Утвърждава тема за дисертационен труд на кандидат-докторанта 

магистър инж.  Радостина Кръстева Стефанова „Технологично 

проучване и изследване за получаване на сокове и сокосъдържащи 

напитки, обогатени с биологично активни вещества“.  

3. Утвърждава за научен ръководител доц. д-р инж. Антоанета 

Василева Георгиева, Тракийски университет – Стара Загора. 
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Предложения за избор на главни асистенти Избира д-р инж. Ира Танева Димитрова за редовен „главен 

асистент”, професионално направление 5.12. „Хранителни 

технологии“, научна специалност „Технология на животинските и 

растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните препарати”. 

Избира д-р инж. Жулиета Георгиева Илиева за редовен 

„главен асистент”, професионално направление 5.1. „Машинно 

инженерство“, научна специалност „Художествено оформяне и 

моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки”. 

         Избира д-р инж. Георги Колев Георгиев за редовен „главен 

асистент”, професионално направление 5.1. „Машинно 

инженерство“, научна специалност „Метрология и метрологично 

осигуряване”. 
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Предложения по процедурата по 

зачисляване на кандидатите за докторанти 

на самостоятелна подготовка 

Възлага на проф. дтн Георги Асенов Тасев изготвянето на 

становища по двата представени проекта на дисертационни трудове. 

Приема процедурата по зачисляване на кандидатите да се проведе 

на 10.04. 2017 г. (понеделник) в 12.30 часа в зала 225. 

Приема съставаът на КС на катедра „Машинно инженерство“ да се 

разшири с четирима хабилитирани преподаватели: 

1. проф. дтн Георги Асенов Тасев – ЛТУ – София; 

2. доц. д-р инж. Неделчо Делечав – АФ, катедра „Аграрно 

инженерство“, ТрУ – Стара Загора; 

3. доц. д-р инж Кънчо Пейчев – Ръководител катедра „Аграрно 

инженерство“,  ТрУ – Стара Загора. 

4. доц. д-р Красимир Иванов Кръстев – ФТТ- Ямбол, катедра „ХТ“. 

 

Протокол № 18/27.03.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

 



 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ   
Факултет ”Техника и технологии” 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

№ на документа: 

751 _ OD_1.0.6_FTT 
В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Дневник за качеството на обучение 
Страница: 145 от 227 

 

Предложения за конспекти за държавен 

изпит 

Утвърждава Конспекти за държавни изпити за ОКС „Магистър” за 

специалности „АКС”, „ЕТ”, „МКСУ”, „ИКТО” и „ИКТБПА” от 

професионално направление „Електротехника, електроника и 

автоматика”. 
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Предложени учебни програми Утвърждава следните учебни програми: 

- „Програмиране и използване на компютри І ч.”, ОКС 

„Бакалавър” – за специалности „АКС”,  „ИКТБПА”, „МКСУ”, 

„ИКТО”, І семестър с хорариум 30+0+0+45, 8 кредити; 

- „Програмиране и използване на компютри І ч.”, ОКС 

„Бакалавър”, специалност „ЕТ” и ОКС” „Магистър” – за 

специалности „АКС”, „ЕТ”, „ИКТБПА”, „МКСУ”, „ИКТО”, І 

семестър с хорариум 30+0+0+30, 7 кредити; 

- „Програмиране и използване на компютри ІІ ч.”, ОКС 

„Бакалавър” – за специалности „АКС” и „ЕТ”, ІІ семестър с 

хорариум 30+0+0+45, 6 кредити; 

- „Програмиране и използване на компютри ІІ ч.”,ОКС” 

„Магистър” – за специалности „АКС”,  „ИКТБПА”, „МКСУ”, 

„ИКТО”, ІІ семестър с хорариум 30+0+0+30, 6 кредити 

- „Теория на сигналите и идентификация на системи”, ОКС 

„Бакалавър” – за специалност „АКС”, VІ семестър с хорариум 

30+30+15+0, 8 кредити; 

- „Обектно-ориентирано програмиране ІІ част”, ОКС 

„Бакалавър”  за специалност „АКС”, VІ семестър с хорариум 

30+0+0+30, кредити 6; 

- „Обектно-ориентирано програмиране ІІ част”,  ОКС 

„Магистър” за специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА и 

„ИКТО”, ІІІ семестър с хорариум 30+0+0+30, кредити 6; 
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 - „Инженерна лабораторна практика”, ОКС „Бакалавър” за 

специалност „АКС”, VІ семестър с хорариум 0+0+0+15, кредити 2; 

- „Уеб програмиране ІІ част”, ФД, ОКС „Бакалавър”  – за  

специалности „АКС” и „ЕТ”, ІV семестър, с хорариум 15+0+0+15, 

кредити 2; 

- „Уеб програмиране ІІ част”, ФД, ОКС „Бакалавър”  – за  

специалност ”ДТММИ”, ІV семестър, с хорариум 15+0+0+30, 

кредити 4; 

- „Уеб програмиране ІІ част”, ИД,  ОКС „Магистър” – за 

специалности „АКС”,”МКСУ”, „ИКТО” и „ИКТБПА”,  ІІ семестър, 

с хорариум 15+0+0+30, кредити 2; 

- „Електронен бизнес и електронно управление”, ФД, ОКС 

„Бакалавър”  – специалности АКС” и „ЕТ” , ІV  семестър с 

хорариум 15+0+0+15, кредити 2; 

- „Електронен бизнес и електронно управление”, ИД, ОКС 

„Бакалавър”  –  специалности „ТГС” и „ДТММ”, ІV  семестър с 

хорариум 15+0+0+30, кредити 4; 

- „Електронен бизнес и електронно управление”, ИД,  ОКС 

„Магистър” – специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТО”,и  

„ИКТБПА”, ІІ  семестър с хорариум 15+0+0+30, кредити 2; 

- „Информатика І част”, ОКС „Бакалавър” –  специалности 

„АТЗТ”, „ТГС”, „ДТММИ” и ТХ”, І семестър  с хорариум 

15+0+0+30, кредити 4; 

- „Информатика ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – специалности 

„АТЗТ”, „ТГС”, „ДТММИ” и ТХ”, ІІ семестър с хорариум 

15+0+0+30, кредити 4; 

- „Компютърни системи за измерване”, ОКС „Магистър” – за 

специалност „АКС”, ІІ+ІV семестри, с хорариум 40+20+20+0,  
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 кредити 7; 

- „Компютърни системи за измерване”, ОКС „Магистър” – за 

специалности „МКСУ”,”ИКТО”, „ИКТБПА” и „ЕТ”,  ІІ+ІV 

семестри, с хорариум 20+20+20+0, кредити 5; 

- „Електрически апарати за автоматика – ИД”, ОКС „Бакалавър” 

– специалност „ЕТ”, VІ семестър с хорариум 30+0+30+0, кредити 4; 

- „Оценяване в електронно обучение”, ОКС „Магистър” – за 

специалност „ИКТО”, І+ІІІ семестри с хорариум 15+15+0+0, 

кредити 3; 

- „Стратегии на учене - ИД”, ОКС „Магистър” – за специалност 

„ИКТО”, І+ІІІ семестри с хорариум 15+30+0+0, кредити 4; 

- „Педагогическо взаимодействие в информационна среда” – 

ИД, ОКС „Магистър, І+ІІІ семестри с хорариум 15+30+0+0, кредити 

4; 

- „Графичен дизайн”, ОКС „Магистър” – за специалност 

„МКСУ”, І+ІІІ семестри с хорариум 15+0+0+45, кредити 6; 

- „Интерактивни средства и среди за обучение – ИД, ОКС 

„Магистър” – специалност „ИКТО”, ІІ+ІV семестри с хорариум 

20+0+0+20, кредити 3; 

- „Мултимедия за уеб базирано електронно обучение”- ИД”, 

ОКС „Магистър” – за специалности „МКСУ”, „ИКТБПА”, І+ІІІ 

семестри, с хорариум 15+0+0+30, кредити 4; 

- „Мултимедия за уеб базирано електронно обучение”- ЗД”, 

ОКС „Магистър” – за специалности „ИКТО”, І+ІІІ семестри, с 

хорариум 15+0+0+30, кредити 4; 

- „Тримерно моделиране”, ОКС „Магистър” – специалност 

„МКСУ”, ІІ+ІV семестри, с хорариум 10+0+20+20, кредити 5; 
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  - „Проектиране на преобразуватели”- ИД, ОКС „Магистър” – 

специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри, с хорариум 30+0+0+30, кредити 6. 

 

 

Предложения за промени в Учебния план 

по научни специалност 

1. Утвърждава  промени в Учебния план по научна специалност 

„Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, 

етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати” 

2. Утвърждава  промени в Учебния план по научна специалност 

„Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ 

 

Протокол № 19/24.04.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

 

Предложени Индивидуален план и План-

сметка за подготовка на редовен докторант 

1.Утвърждава Индивидуален план и План-сметка за подготовка на 

редовен докторант инж. Милен Димитров Димов по държавна 

поръчка за учебната 2016-2017 г. по научна специалност 

„Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, 

етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати” по 

тема: „Технологични проучвания за получаване на ароматични 

продукти от копър (Anethum graveolens L.)“, научен ръководител – 

доц. д-р инж. Красимира Желязкова Добрева, проф. дтн Албена 

Стоянова Стоянова. 

 

2.Утвърждава Индивидуален план и План-сметка за подготовка на 

редовен докторант инж. Радостина Кръстева Стефанова по 

държавна поръчка за учебната 2016-2017 г. по научна специалност 

„Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ по тема 

„Технологично проучване и изследване за получаване на сокове и 

сокосъдържащи напитки, обогатени с биологично активни 

вещества“, научен ръководител – доц. д-р инж. Антоанета Василева 

Георгиева. (Приложение 3) 

Протокол № 19/24.04.2017 г 
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Предложение за зачисляване на 

самостоятелна подготовка по докторска 

програма 

1. Зачислява  инж. Драгомир Маринов Драгоев със срок три години на 

самостоятелна подготовка по докторска програма, научна област : 

”Технически науки”, професионално направление „Машинно 

инженерство”; научна специалност „Механизация и 

електрификация на растениевъдството”.  

2. Утвърждава тема на дисертационния труд и научните ръководители  

на инж. Драгомир Маринов Драгоев – тема: „Изследване и 

проектиране на технологичните процеси в растениевъдството“, 

научни ръководители – проф. д-р инж. Красимира Господинова 

Георгиева- ФТТ-Ямбол и доц. д-р Красимир Иванов Кръстев – ФТТ-

Ямбол. 

3. Утвърждава Индивидуален план  за подготовка на  докторант инж. 

Драгомир Маринов Драгоев на самостоятелна подготовка за 

учебната 2017-2020  г. по научна специалност „Механизация и 

електрификация на растениевъдството”, тема: „Изследване и 

проектиране на технологичните процеси в растениевъдството”.  

 

Протокол № 19/24.04.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за зачисляване на 

самостоятелна подготовка по докторска 

програма 

1. Зачислява инж. Йордан Стоянов Стоянов  със срок три години на 

самостоятелна подготовка по докторска програма, научна област: 

”Технически науки”, професионално направление „Машинно 

инженерство”; научна специалност „Механизация и 

електрификация на растениевъдството”.  

2. Утвърждава тема на дисертационния труд и научните ръководители  

на инж. Йордан Стоянов Стоянов – тема „Изследване и анализ на 

копачна машина “, научни ръководители – доц. д-р инж. Неделчо 

Делчев – АФ, ТрУ и доц. д-р инж. Красимир Михайлов 

Трендафилов – ФТТ-Ямбол. 

4.  
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 3. Утвърждава Индивидуален план  за подготовка на  докторант инж. 

Йордан Стоянов Стоянов на самостоятелна подготовка за учебната 

2017-2020  г. по научна специалност „Механизация и 

електрификация на растениевъдството”, тема: „Изследване и анализ 

на копачна машина”. 

 

 

Предложения по процедурата по 

зачисляване на кандидатите за докторант 

на самостоятелна подготовка 

1. Възлага на доц. д-р инж. Венелин Бочев изготвянето на 

становище по  представения проект на дисертационния труд.  

2. Приема процедурата по зачисляване на кандидата да се проведе 

на 28.04.2017 г.(петък) в 10.00 часа в зала 225. 

3. Приема състава на КС на катедра „Електротехника, електроника и 

автоматика” да се разшири с трима хабилитирани преподаватели: 

1. проф. дтн. инж. Миролюб Иванов Младенов – РУ-гр.Русе; 

2. проф. дтн. инж. Чавдар Иванов Дамянов – УХТ – гр.Пловдив; 

3. проф. д-р инж. Нанко Христов Бозуков – УХТ – гр.Пловдив, 

Ръководител катедра „Информатика и статистика”. 

 

Протокол № 19/24.04.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена учебна програма по 

„Методология на научните изследвания“ 

1. Утвърждава учебната програма по „Методология на научните 

изследвания“ за обучение на докторанти с хорариум 20 часа. 

2. Утвърждава план-сметка за обучение по „Методология на научните 

изследвания“, като цената за курсист от други ВУЗ и организации е 

80.00 лв. 

3. Утвърждава курса да бъде проведен на 12 и 13.05. 2017 г. 

(Приложение 6) 
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Предложение за зачисляване на в 

доктурантура на самостоятелна подготовка 

за професионално направление „ЕЕА“. 

1. Зачислява инж. Мирослав Димчев Василев със срок три години 

на самостоятелна подготовка по докторска програма в научна 

област „Технически науки“, професионално направление 

„Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност 

„Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление по отрасли“. 

2. Утвърждава тема на дисертационния труд на инж. Мирослав 

Димчев Василев „Оценка на качеството на млечни продукти 

посредством анализ на визуални изображения и на спектрални 

характеристики“. 

3. Утвърждава научните ръководители: 

1. проф. дтн инж. Миролюб Иванов Младенов – РУ – гр. Русе; 

   2. доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова – Гочева – ТрУ – ФТТ 

– Ямбол. 

4. Утвърждава Индивидуален план за подготовка на докторант инж. 

Мирослав Димчев Василев на самостоятелна подготовка за учебната 

2017 -2020 г. по научна специалност „Автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление по отрасли“, тема: „Оценка 

на качеството на млечни продукти посредством анализ на визуални 

изображения и на спектрални характеристики“. 

4.  

Протокол № 20/09.05.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за разкриване на 

докторантско училище към НИД на ФТТ. 

 

Разкрива Докторантско училище към научноизследователската 

дейност във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при 

Тракийски университет – Стара Загора. 
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Предложени актуализирани учебни 

планове за професионална квалификация 

„Учител“ и „Инструктор за обучение на 

водачи на МПС“. 

 

Приема актуализирана квалификационана характеристика и учебен 

план за професионална квалификация „Учител“ за специалностите 

АТЗТ, ДТММИ, АКС, ЕТ, ТХ и ТГС за образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“, редовна и задочна форма на 

обучение. 

Приема актуализиран учебен план за професионална квалификация 

„Инструктор за обучение на водачи на МПС“. 

 

Протокол № 21/19.06.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели за учебната 

2017/2018 година  

 

1. „Въведение в научните изследвания”, ОКС „Магистър” – 30 часа 

лекции + 30 часа семинарни упражнения, всички специалности, І+ІІІ 

семестри, редовно обучение; 

2. „Надеждност на машините”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 

30 часа лабораторни упражнения, специалност „АТЗТ”, І+ІІІ 

семестри, редовно обучение; 

3. „Товаро-разтоварна техника и процеси в транспорта”, ОКС 

„Бакалавър” – 15 часа лекции + 15 часа практически упражнения, 

специалност „АТЗТ”, VІІІ семестър, редовно обучение и 7 часа 

лекции + 8 часа упражнения, задочно обучение; 

4. „Автоматизирани системи в транспортните средства”, ОКС 

„Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VІ семестър, 

редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение; 

5. „Ел. обзавеждане на трактора и автомобила”, ОКС „Бакалавър” – 

15 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VІ семестър, задочно 

обучение; 

6. „Автотехническа експертиза – ИД”, пр.квалификация 

„Инструктор” – 15 часа лекции + 30 часа практически упражнения, 

специалност „АТЗТ”, V семестър, редовно обучение и 8 часа лекции 

+ 15 часа пр.упражнения, задочно обучение; 

7. „Нормативни документи за управление на дейности в учебен 

център” за професионална квалификация „Инструктор” – 15 часа 

лекции, V семестър, редовно обучение и 8 часа лекции, задочно 

обучение; 
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 8. „Трактори и автомобили”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, 

специалност „АТЗТ”, VІ семестър, редовно обучение и 23 часа 

лекции, задочно обучение; 

9. „Проектиране на трактори и автомобили”, ОКС „Магистър” – 40 

часа лекции, специалност „АТЗТ”, ІІ+ІV семестър, редовно 

обучение; 

10. „Техническа механика І част” , ОКС „Бакалавър” – 105 часа 

семинарни упражнения, ІІ семестър, редовно обучение, всички 

специалности; 

11. „Техническа механика ІІ част” , ОКС „Бакалавър” – 30 часа 

семинарни упражнения, ІІІ семестър, редовно обучение, 

специалности „АТЗТ” и „ТГС+ДТММИ” и 16 часа сем.упражнения, 

задочно обучение. 

 

 

Предложения за обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели за учебната 

2017/2018 година  

 

1. „Индустриални мрежи в компютърни системи за управление –

ИД”, ОКС „Бакалавър” - 20 часа лекции, специалност „АКС”, VІІІ 

семестър,  редовно обучение и 10 часа лекции,  задочно обучение; 

2. „Проектиране на системи за управление на технологични обекти”, 

ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции + 20 часа семинарни 

упражнения,,специалност „АКС”, VІІІ семестър, 10 часа лекции + 10 

часа семинарни упражнения, задочно обучение; 

3. „Проектиране на електрически машини и апарати”, ОКС 

„Бакалавър” поток с „Магистър” 2ТН -  30 часа лекции, специалност 

„ЕТ”,  VІ+ІІ семестри, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно 

обучение; 

4. „Електрически машини ІІ част”, ОКС „Бакалавър” поток с ОКС 

„Магистър”-2ТН - 45 часа лекции , V+І семестри, специалност „ЕТ”, 

редовно обучение и 22 часа лекции,  задочно обучение; 

5. „Електронни системи за управление на електрически машини” – 

ИД, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, VІ семестър, редовно 

обучение и  15 часа лекции, специалност „ЕТ”,  задочно обучение; 

 

Протокол № 21/19.06.2017 г 

от ФС н а ФТТ 



 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ   
Факултет ”Техника и технологии” 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

№ на документа: 

751 _ OD_1.0.6_FTT 
В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Дневник за качеството на обучение 
Страница: 154 от 227 

 

 6. „Електрозадвижване”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, 

специалност „ЕТ”, VІІ семестър, редовно обучение и 22 часа 

лекции,  задочно обучение; 

7. „Технологии в електротехниката”, ОКС „Бакалавър”- 45 часа 

лекции, специалност „ЕТ”,  VІІ семестър, редовно обучение и 23 

часа лекции,  задочно обучение; 

8. „Битова електротехника”-ИД, ОКС „Бакалавър” - 10 часа лекции, 

специалност „ЕТ”, VІІІ семестър, задочно обучение; 

9.  „Възобновяеми енергийни източници”, ОКС „Бакалавър” поток с 

„Магистър”-2ТН- 30 часа лекции, специалност „ЕТ” и „ТГС”, 

VІ+VІІІ семестри, редовно обучение и 15 часа лекции,  задочно 

обучение; 

10. „Управление на електромеханични системи”, ОКС „Бакалавър” 

– 30 часа лекции, специалност „АКС”, VІІ семестър, редовно 

обучение и 15 часа лекции, задочно обучение; 

11. „Компютърни системи за управление -ИД”, ОКС „Бакалавър” – 

15 часа лекции, специалност „АКС”, VІІ семестър, редовно 

обучение и 7 часа лекции, задочно обучение; 

12. „Микропроцесорна техника ІІ част”, ОКС „Бакалавър”, поток с 

ОКС „Магистър” – 2 ТН -15 часа лекции, специалност „АКС”, V 

семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение; 

13. „Автоматизация и управление на ТГИ”, ОКС „Бакалавър”-  30 

часа упражнения, специалност „ТГС”, VІІ семестър,  редовно 

обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение; 

14. „Техническа безопасност”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа 

семинарни упражнения, специалности „АКС”+”ЕТ”, VІІІ семестър, 

редовно обучение и 10 часа сем.упражнения, задочно обучение; 

15. „Автоматизация на производството”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа 

лабораторни упражнения, специалност „ТХ”, VІІ семестър, редовно 

обучение и 8 часа упражнения,  задочно обучение; 
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 16. „Автоматизация на технологични процеси”, ОКС „Бакалавър” – 

30 часа упражнения, специалност „АКС”, VІІ семестър, редовно 

обучение и 15 часа упражнения,  задочно обучение; 

17. „Технически средства за автоматизация”, ОКС „Бакалавър” – 30 

часа практически упражнения, специалност „АКС”, VІ семестър, 

редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение; 

18. „Теория на сигналите и идентификация на системи”, ОКС” 

Бакалавър” – 45 часа упражнения, специалност „АКС”, VІ семестър, 

редовно обучение и 23 часа упражнения, задочно обучение; 

19. „САD системи І част”, ОКС „Бакалавър” – 150 часа практически 

упражнения, ІІІ семестър, специалности „АТЗТ”, ДТММИ+ТГС”, 

„АКС” и „ЕТ”, редовно обучение и 75 часа пр. упражнения, задочно 

обучение; 

20. „Информатика І част”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически 

упражнения, І семестър, специалности „АТЗТ”, „ДТММИ+ТГС” и 

„ТХ”, редовно обучение и 60 часа практически упражнения, задочно 

обучение; 

21. „Специализирани микропроцесорни системи”, ОКС 

„Магистър”(М-1,М-2ТН) -30 часа лекции, специалности „АКС”, 

„МКСУ”, „ИКТБПА”,  І+ІІІ семестри, редовно обучение; 

22. „Електрически мрежи и системи”,  ОКС „Магистър”(М-1,М-

2ТН)- 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения,специалност 

„ЕТ”, І+ІІІ семестри, редовно  обучение; 

23. „Системи за децентрализирано производство на енергия”, ОКС 

„Магистър”  - 30 часа лекции , специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри,  

редовно обучение; 

24. „Компютърни системи за измерване”, ОКС „Магистър” – 20 часа 

лекции,  специалности „АКС”, „ЕТ”, „МКСУ”, „ИКТБПА” и 

„ИКТО”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение; 
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 25. „Изкуствен интелект”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, 

специалности „АКС”, „ИКТБПА”, „ИКТО”, ІІ+ІV семестри, редовно 

обучение; 

26. „Приложения и системи за мобилни устройства”, ОКС 

„Магистър” – М1, М2ТН – 10 часа лекции, специалности „АКС”, 

„МКСУ”, „ИКТБПА”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение; 

27. „Системно и мрежово администриране”, ОКС 

„Магистър”(М1,М2ТН) – 30 часа лекции  І+ІІІ семестри, редовно 

обучение; 

28. „Информационни системи и технологии в бизнеса”, ОКС 

„Магистър” (М1,М2ТН) – 10 часа лекции + 30 часа упражнения, 

специалност „ИКТБПА”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение; 

29. „Информационен мениджмънт”, ОКС „Магистър” – 15 часа 

лекции + 45 часа упражнения, специалност „ИКТБПА”, І+ІІІ 

семестри, редовно обучение; 

30. „Графичен дизайн”, ОКС „Магистър” – 15 часа лекции, 

специалности „МКСУ”, „АКС”, І+ІІІ семестри, редовно обучение; 

31. „Тримерно моделиране” , ОКС „Магистър” – 10 часа лекции, 

специалност „МКСУ, ІІ+ІV семестри, редовно обучение; 

32. „Електротехнология”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции, 

специалност „ЕТ”, VІІІ семестър, редовно обучение.   

 

 

Предложения за обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели за учебната 

2017/2018 година  

 

1. „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването ІІ 

част”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ТХ”, VІ 

семестър, редовно обучение; 

2. „Аналитична химия”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, 

специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение и 22 часа лекции, 

задочно обучение; 

3. „Анализ на храните”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, 

специалност „БКХ”, ІІ семестър, редовно обучение; 
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 4. „Системи за управление безопасността на храните”, ОКС 

„Магистър” – 20 часа лекции, специалност „БКХ”, ІІ+ІV семестри, 

редовно обучение; 

5. „Технология на млякото и млечните продукти ІІ част”, ОКС 

„Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „ТХ”, VІІІ семестър, 

редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение; 

6. „Физика”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа семинарни упражнения, 

всички специалности, І семестър, редовно обучение и 53 часа 

семинарни упражнения, задочно обучение; 

7. „Висша математика І част”, ОКС „Бакалавър” – 90 часа 

семинарни упражнения, всички специалности, І семестър, редовно 

обучение и 52 часа сем.упражнения, задочно обучение; 

8. „Висша математика ІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции + 

90 часа семинарни.упражнения,  всички специалности, ІІ семестър, 

редовно обучение и 15 часа лекции + 52 часа семинарни 

упражнения, задочно обучение; 

9. „Висша математика ІІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 60 часа 

семинарни упражнения,  всички специалности, ІІІ семестър, редовно 

обучение и 45 часа сем.упражнения, задочно обучение; 

10. „Английски език – ИД”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа 

практически упражнения, всички специалности, І и ІІ семестър, 

задочно обучение; 

11. „Английски език – ФД, ОКС „Бакалавър” – 30 часа практически 

упражнения, специалности ДТММИ”, ІІІ  семестър, редовно 

обучение и 60 часа пр.упражнения, задочно обучение, специалности 

„АТЗТ”, „ТХ+ЕТ”, ТГС+ДТММИ”, ІІІ семестър и „ЕТ”-ІV 

семестър, задочно обучение; 

12. „Химия”, ОКС „Бакалавър” – 75 часа упражнения, специалност 

„ТХ”, І семестър, редовно обучение и 28 часа упражнения, задочно 

обучение. 
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Предложения за обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели за учебната 

2017/2018 година  

 

1.„Техническа термодинамика”, ОКС“Бакалавър“ – специалност 

„ТГС” – 30 часа лекции, , II семестър, редовно обучение и 15 часа 

лекции, задочно обучение; 

2. „Топлотехника”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, специалности 

„АТЗТ“ и „ТХ”, IІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции,  

задочно обучение; 

3. „Топло- и масопренасяне ”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, 

специалност „ТГС” , редовно обучение, ІІІ семестър и 15 часа 

лекции, задочно обучение; 

4. „Климатизация и климатична техника” (избираема дисциплина), 

ОКС“Бакалавър“– 15 часа лекции, специалност „ТГС”, VII 

семестър, редовно обучение и 7 часа лекции, задочно обучение; 

5. „Индустриална вентилация”, ОКС „Магистър”- 30 часа лекции, 

специалност „ТГС”,  І+ІІІ семестър, редовно обучение; 

6. „Моделиране и симулиране на топлотехнически процеси”, ОКС 

“Магистър“ – 30 часа лекции + 30 часа упражнения, специалност 

„ТГС”, II+ІV семестър, редовно обучение; 

7. „Управление на техногенния риск в топло- и газоснабдяването”  

или ЕЕТГИ – избираема дисциплина, ОКС „Магистър” – 30 часа 

лекции, специалност „ТГС”, І+ІІІ семестър, редовно обучение; 

8. „Физическо възпитание и спорт”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа 

практически упражнения, всички специалности, VІ и VІІІ семестри, 

редовно обучение; 

9. „Топлогенерираща техника и технологии”, ОКС „Бакалавър” 

(поток с ОКС „Магистър” – 60 часа лекции, специалност „ТГС”, V 

семестър, редовно обучение и 30 часа лекции, задочно обучение; 

10. „Отопление, отоплителна и топлообменна техника І част”, ОКС 

„Бакалавър” и  ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност 

„ТГС”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно 

обучение; 
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 11. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни 

инсталации”І част, ОКС „Бакалавър”  - 15 часа семинарни 

упражнения + 15 часа практически упражнения, VІІ семестър, 

специалност „ТГС”, редовно обучение и 8 часа сем.упражнения +7 

часа пр.упражнения, задочно обучение; 

12. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни 

инсталации”ІІ част, ОКС „Бакалавър”  - 30 часа семинарни 

упражнения, VІІІ семестър, специалност „ТГС”, редовно обучение и 

15 часа семинарни упражнения, задочно обучение; 

13. „САD системи ІІ част” - ИД, ОКС „Бакалавър” – 60 часа 

пр.упражнения, ІV семестър, специалност „ТГС+ДТММИ”и 

„АТЗТ”, редовно обучение и 30 часа пр.упражнения, специалности 

„ТГС”, „АТЗТ”, задочно обучение. 

14. „Технология на машиностроенето”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа 

упражнения, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно 

обучение, специалности „ТГС”, ІV семестър. 
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Приемане на иценки за атестиране на 

преподаватели 

Потвърждава препоръките и оценките от атестирането на 

преподавателите, които заемат ръководни длъжности във ФТТ – 

Ямбол: 

Проф. д-р Красимира Господинова Георгиева - Много добра 

583.3 т. 

Доц. д-р Таня Иванова Пехливанова -Гочева – Много добра 

374.61 т. 

Доц. д-р Красимира Желязкова Добрева - Много добра  293.27 т. 

Доц. д-р Нели Асенова Георгиева - Много добра 367.32 т. 

Доц. д-р Красимир Иванов Кръстев - Много добра 389.37 т. 

Доц. д-р Иван Стефанов Лазаров - Много добра 316 т. 

Доц. д-р Диана Райчева Балабанова - Много добра 315.03 т. 

Доц. д-р Емилия Димова Димова - Много добра 429.2 т. 

Протокол № 21/19.06.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени учебни програми за ОКС 

„Магистър”, 

Приема предложените учебни програми за ОКС „Магистър”, срок на 

обучение една година съгласно учебен план на „Автотранспортна и 

земеделска техника” , „Организация и управление на транспорта”, 

„Индустриално инженерство”, „Автотехническа експертиза”, 

обсъдени и приети на заседание на катедра „МИЕ ” с  протокол №  

13/12.06.2017 г. 

Приема предложените учебни програми за ОКС „Магистър“, срок 

на обучение една година съгласно учебен план на  „Моден и 

текстилен дизайн и технологии”, „Организация и управление на 

шевна фирма” и „Дизайн и технология на кожени изделия” 

обсъдени и приети на заседание на катедра „МИЕ ” с  протокол №  

13/12.06.2017 г. 
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Отчет на Комисията по качество за 

дейността през учебната 2016/2017 година. 

 

Приема Отчета на комисията по качество за дейността й през 

учебната 2016/2017 г.  и направените предложения. 
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Предложена форма на групов учебен план 

за обучение за ОНС „доктор“. 

 

Приема предложената форма на групов учебен план за ОНС 

„доктор“. 

 

Протокол № 22/05.07.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени групови учебни планове за 

обучение ОНС „доктор“ за ПН 

„Машиностроене“, „Електротехника, 

електроника и автоматика“ и „Хранителни 

технологии“ 

Утвъждава квалификационни характеристики и Групови учебни 

планове за обучение ОНС „доктор“ за ПН „Машиностроене“, 

„Електротехника, електроника и автоматика“ и „Хранителни 

технологии“. 

Протокол № 23/25.09.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Откриване на процедура за редовна 

атестация на академичен състав на ФТТ 

Одобрява справката за подлежащите на редовна атестация членове 

на академичния състав за 2017 – 2018 учебна година, както следва:  

Катедра „Машинно инженерство“  

1. ас. Светослава Любенова Яновска 

 Катедра „Електротехника, електроника и автоматика“  

1. доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков  

2. ас. д-р инж. Златин Димитров Златев  

3. ас. инж. Антоанета Георгиева Димитрова  

4. ас. инж. Мирослав Димчев Василев 

 5. ас. Галя Илиева Шивачева  

Катедра „Енергетика“  

1. гл.ас. д-р инж. Иван Георгиев Бинев 

 2. ас. инж. Стати найденов Найденов  

3. ст. пр. Огнян Добрев Николов 
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Анализ на изпитните резултати за учебната 

2016/2017 г. 

1. Приема анализ на резултатите от изпитните сесии за учебната 

2016/2017 година. 

 2. Да бъде внесено писмено предложение до комисията по „Учебна 

дейност“ за промяна в Правилата за учебна дейност на Тракийкия 

университет, като възможностите за служебна заверка на студентите 

редовно обучение да се оеднаквят с тези на студентите задочно 

обучение 

Протокол № 23/25.09.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Доклад на комисията по учебна дейност за 

обявения конкурс за хонорувани 

преподаватели. 

Утвърждава избора на хонорувани преподаватели Протокол № 23/25.09.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за Правилник на 

докторантското училище на ФТТ 

Утвърждава Правилник за Докторантско училище на ФТТ. Протокол № 23/25.09.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена Стратегия за развитие на 

визията на ПН във ФТТ 

Приема Стратегия за развитие на визията на ПН във ФТТ Протокол № 23/25.09.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за прехвърлане на бройка от 

обявения прием за ОНС „доктор” 

Утвърдждава прехвърлянето на една бройка от обявения конкурс за 

прием ОНС „доктор“ за редовно обучение, държавна поръчка от 

научна специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи 

за автоматизирано проектиране (по отрасли)“ в специалност 

„Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление (по отрасли)“. 

Протокол № 24/06.11.2017 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложение за комисия за допускане на 

кандидати до конкурс за приемане на 

докторанти по държавана поръчка за 

учебната 2017/2018 година по научна 

специалност „Автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление (по 

отрасли)“. 

Утвърдждава комисия за допускане на кандидати до конкурс за 

приемане на докторанти по държавана поръчка за учебната 

2017/2018 година по научна специалност „Автоматизирани системи 

за обработка на информация и управление (по отрасли)“, в състав: 

Председател: проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева 

Членове: 1. доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова-Гочева  

2. доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев  

Заседанието на Комисията за преглед на документите да се проведе 

на 10.11. 2017г. от 10.00 

Протокол № 24/06.11.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за комисия за допускане на 

кандидати до конкурс за приемане на 

докторанти по държавна поръчка за 

учебната 2017-2018 година по 5. 

Технически науки, научна специалност 

„Двигатели с вътрешно горене“. 

Утвърдждава комисия за допускане на кандидати до конкурс за 

приемане на докторанти по държавна поръчка за учебната 2017-

2018 година по 5. Технически науки, научна специалност 

„Двигатели с вътрешно горене“:  

Председател: проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – 

Декан на ФТТ;  

Членове: 1. доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова  

2. доц. д-р инж. Митко Стоянов Димитров  

Заседанието на Комисията за преглед на документите да се проведе 

на 13.11.2017г. от 8.00 часа. 

Протокол № 24/06.11.2017 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложение за комисия за допускане на 

кандидати до конкурс за приемане на 

докторанти по държавна поръчка за 

учебната 2017-2018 година по научна 

специалност „Технология на шевното 

производство“. 

Утвърдждава комисия за допускане на кандидати до конкурс за 

приемане на докторанти по държавна поръчка за учебната 2017-

2018 година по научна специалност „Технология на шевното 

производство“:  

Председател: проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – 

Декан на ФТТ;  

Членове: 1. доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова  

              2. доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева  

Заседанието на Комисията за преглед на документите да се проведе 

на 13.11. 2017г. от 8.30 часа 

Протокол № 24/06.11.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени конкурси за хонорувани 

преподаватели 

Обявява конкурс за хоноруван преподавател за летен семестър на 

учебната 2017/2018 година по „Приложения и системи за мобилни 

устройства“, ОКС „магистър“ М1, М2ТН – 10 часа лекции, 

специалности „АКС“, „МКСУ“, „ИКТБПА“, ІІ+ІV семестър, 

редовно обучение. 

Обявява конкурс за хоноруван преподавател за летен семестър на 

учебната 2017/2018 година по:  

„Логистика на транспортните процеси“, ОКС “Магистър“, хорариум 

30+30+0+0, специалност „ОУТ“, І семестър;  

„Индустриално предприемачество“, ОКС “Магистър“, хорариум 

30+20+0+0, специалност „ОУТ“, ІІ семестър;  

„Системи за осигуряване на безопасността на движението“, ОКС 

“Магистър“, хорариум 30+20+0+0, І специалност „ОУТ“, ІІ 

семестър. 

Протокол № 24/06.11.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за актуализирана учебна 

програма 

Утвърждава актуализирана учебна програма по Психология за 

професионална квалификация „учител“, І семестър, хорариум 

30+15+15+0 
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Предложени учебни програми Утвърждава следните учебни програми: 

 „Обектно-ориентирано програмиране І част“, ОКС 

„бакалавър“ за специалност „АКС“, V семестър с хорариум 

30+0+0+30, кредити 6; 

 „Обектно-ориентирано програмиране“, ОКС „магистър“ за 

специалност и „ИКТО“, ІІІ семестър с хорариум 30+0+0+30, 

кредити 6; с хорариум 15+0+0+30, кредити 4; 

 „Мултимедия и уеб базирано електронно обучение“- ИД, 

ОКС „магистър“ за специалности „МКСУ“, „ИКТБПА“, І+ІІІ 

семестри,  

 „Мултимедия и уеб базирано електронно обучение“ – ЗД, 

„ИКТО“, І+ІІ семестри, с хорариум 15+0+0+30, кредити 4. 

 

Протокол № 24/06.11.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложен окончателен отчет по научен 

проект   

Приема Окончателен отчет по научен проект  №8 НФ/2017 с 

ръководител доц. Красимир Кръстев. 

 

Протокол № 24/06.11.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени анекси и актуализирани 

финансове планове на научни проекти 

Приема Анекс и актуализиран финансов план на НП № 3 ФТТ/2016 

г. с ръководител доц. В. Недева. 

Приема Анекс и актуализиран финансов план на НП № 4 ФТТ/2015 

г. с ръководител доц. Красимира Керимидчиева. 

 

Протокол № 24/06.11.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена план-сметка за курс към ЦПО  Утвърждава план-сметки за курс SOLID WORKS към ЦПО за 9 

курсиста с такса 80.00 лв, за 1 курсист, като таксата на курсист –

студент на ФТТ да бъде 56.00 лв.. 

 

Протокол № 24/06.11.2017 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложения за хонорувани преподаватели 

за летния семестър на 2017/2018 година 

Утвърждава следните хонорувани преподаватели за летния семестър 

на 2017/2018 година по дисциплините: 

1. „Приложения и системи за мобилни устройства“,  ОКС 

„магистър“ – М1, М2ТН - 10 часа лекции, специалност 

„АКС“, „МКСУ“, „ИКТБПА“ и „ИКТО“, ІІ+ІV семестри, 

редовно обучение да бъдат възложени на доц. д-р Станимир 

Михайлов Садинов, Технически университет, Габрово. 

2. „Логистика на транспортните процеси“, 30 часа лекции и 30 

часа упражнения за магисърска програма „Организация и 

управление на транспорта“ на проф. дтн Георги Асенов 

Тасев. 

3. „Индустриално предприемачество, ОКС „магистър“ за 

магисърска програма „Организация и управление на 

транспорта“, 30 часа лекции, 20 часа упражнения – доц. д-р 

Дарина Заимова, Тракийски университет – Стара Загора. 

4. „Системи за осигуряване безопасността на движението“, 

магисърска програма „Организация и управление на 

транспорта“, 20 часа лекции, 30 часа упражнения на доц. 

Васил Станков Бобев, ИПФ – Сливен. 

 

Протокол № 25/01.12.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Актуализиране на натоварването на 

преподаватели. 

1. Възлага часовете по дисциплината „Специализирани 

микропроцесорни системи“ за ОКС „магистър“ на гл.ас. д-р 

Златин Златев. 

2. Възлага 15 часа семинарни упражнения по дисциплината 

„Физика“, ОКС „бакалавър“, задочно обучение, „АКС“ и 

„Елтехника“на Петър Петров. 

3. Възлага 22 часа семинарни упражнения по дисциплината 

„Висша математика“ на доц. д-р Красимир Кръстев. 

 

Протокол № 25/01.12.2017 г 

от ФС н а ФТТ 



 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ   
Факултет ”Техника и технологии” 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

№ на документа: 

751 _ OD_1.0.6_FTT 
В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Дневник за качеството на обучение 
Страница: 167 от 227 

 

Предложение за състав на Комисията за 

оценка на научните проекти, конкурсна 

сесия – 2018 година 

Утвърждава Комисията за оценка на научните проекти, конкурсна 

сесия – 2018 година в състав: 

Председател: доц. д-р Нели Георгиева 

Членове: доц. д-р Митко Петев 

                  доц. д-р Виолета Вътева 

                  доц. д-р Венелин Бочев 

                  Мария Николова 

 

Протокол № 25/01.12.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Атестация на докторант Утвърждава Много добра оценка от атестацията на маг. инж. 

Йордан Стоянов Стоянов, докторант на самостоятелна подготовка 

по докторска програма „Механизация и електрификация на 

растениевъдството“. 

 

 

Протокол № 25/01.12.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Отчисляване на докторант На основание чл.43.(4) от ПРАС на Тракийски университет – Стара 

Загора отчислява предсрочно с право на защита докторанта на 

самостоятелна подготовка маг. инж. Йордан Стоянов Стояновот 

Аграрен факултет на ТрУ, докторант към катедра „Машинно 

инженерство“ на Факултет „Техника и технологии“ по докторска 

програма „Механизация и електрификация на растениевъдството“.   

 

Протокол № 25/01.12.2017 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложение за откриване на процедура по 

зачисляване на докторант 

1. Да се открие процедура за зачисляване към „Катедра „Машинно 

инженерство“ на кандидат-докторант на самостоятелна 

подготовка маг. инж. Петя Колева Динева по научна 

специалност „Художествено оформяне и моделиране на 

текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“ в 

професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област 

на ВО 5. Технически науки. 

2. Утвърждавасъстава на разширен катедрен съвет за процедурата 

по зачисляване на кандидат-докторантана самостоятелна 

подготовка маг. инж. Петя Колева Динева по научна 

специалност „Художествено оформяне и моделиране на 

текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“ в 

професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област 

на ВО 5. Технически науки, като включи проф. д-р Пенка 

Ангелинова Димитрова и да й възложи да изработи становище 

на проекта за дисертационен труд. 

3. Определя процедурата по зачисляване на кандидат-докторанта 

на самостоятелна подготовка маг. инж. Петя Колева Динева по 

научна специалност „Художествено оформяне и моделиране на 

текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“ в 

професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област 

на ВО 5. Технически науки да се проведе на 11. 12. 2017 г., 

11.30. часа в зала 225 

Протокол № 25/01.12.2017 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложение за вавеждане на специалност 

„Индустриално инженерство” по 

направление „Енергетика” 

Утвърждава към професионално направление „Енергетика“ в 

едноименната катедра при Факултет „Техника и технологии“ – 

Ямбол: 

1. Да бъде въведено обучение по специалността „Индустриално 

инженерство“ за ОКС „Бакалавър“. 

2. Да бъде въведено обучение по специалността „Енергийна 

ефективност“ за ОКС „Магистър“. 

3. Да бъде прехвърлено обучението по специалността 

„Индустриално инженерство“ за ОКС „Магистър“ от катедра 

„Машинно инженерство“. 

4. Да бъдат добавени към Справочник за кандидат-студенти за 

учебната 2018/2019 г. на Тракийски университет – Стара Загора 

условията за прием и обучение по специалностите „Индустриално 

инженерство“ /ОКС „Бакалавър“ иОКС „Магистър“/ и „Енергийна 

ефективност“ /ОКС „Магистър“/. 

 

Протокол № 25/01.12.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Утвърждаване на оценка от атестиране на 

докторант.  

 

1. Приема отчета за изпълнение на всички предвидени 

дейности в индивидуалния учебен план на докторанта  на 

самостоятелна подготовка маг. инж. Мирослав Димчев 

Василев по научна специалност „Автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление по отрасли“ за 

периодаза периода 05.2017-11.2017г. 

2. Утвърждава оценка „Мн. добра“ за дейността на 

докторантана самостоятелна подготовка маг. инж. Мирослав 

Димчев Василев по научна специалност „Автоматизирани 

системи за обработка на информация и управление по 

отрасли“  за периода 05.2017-11.2017г. 

 

Протокол № 26/18.12.2017 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложение за обявяване на конкурс за 

академична длъжност „доцент“ на пълен 

щат 

Обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ на пълен щат 

ОТД, в област на висше образование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика“, научна специалност „Автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление (по отрасли) – със срок за 

подаване на документите 2 месеца след обнародването в „Държавен 

вестник“. 

 

Протокол № 26/18.12.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Процедура за предварително обсъждане на 

дисертационен труд в катедра „Машинно 

инженерство” 

1. Възлага на проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев и на доц. д-р инж. 

Илия Гинков Илиев да изготвят отзиви за представения 

дисертационне труд. 

2. Процедурата по предварителното обсъждане на дисертационния 

труд на докторанта да се проведе на 12.01.2018г. (петък) в 11.30 

часав зала 225. 

3. Съставът на КС на катедра „Машинно инженерство“ да се 

разшири с четирима хабилитирани преподаватели, както следва: 

1. проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев; 

2. проф. д-р инж. Сава Маринов Мандраджиев – Аграрен 

университет – Пловдив; 

3. проф. д-р инж. Михо Янков Михов – Институт по 

почвознание и агроекология „Н. Пушкаров; 
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Предложения за приемане на учебна 

документация 

Приема следната учебна документация: 

1. Квалификационнна характеристика и Учебен план за ОКС 

„Бакалавър“ за специалност „Индустриално инженерство“ със срок 

на обучение ЧЕТИРИ години, редовно и задочно обучение /нова 

документация/. 

2. Квалификационнна характеристика и Учебен план за ОКС 

„Магистър“ за специалност „Енергийна ефективност“ със срок на 

обучение една година, редовно и задочно обучение /нова 

документация/. 

3. Учебен план за ОКС „Магистър“ за специалност „Енергийна 

ефективност“ от сродни специалности. 

4. Учебен план за ОКС „Магистър“ за специалност „Енергийна 

ефективност“ от други нетехнически професионални направления 

/нова документация/. 

5. Учебен план за ОКС „Магистър“ за специалност 

„Индустриално инженерство“ от сродни специалности. 

6.Учебен план за ОКС „Магистър“ за специалност 

„Индустриално инженерство“ от от други нетехнически 

професионални направления /нова документация/. 

 

Протокол № 26/18.12.2017 г 

от ФС н а ФТТ 

Актуализиране на конспекти за държавен 

изпит 

Приема актуализирани Конспекти за държавени изпити за ОКС 

„бакалавър“, специалност “Технология на храните“ и ОКС 

„магистър“ за специалност „Безопасност и качество на храните“ от 

професионално направление „Хранителни технологии“. 
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Предложение за Комисия за проверка на 

документите и допускане на кандидати до 

конкурс за приемане на докторанти по 

държавна поръчка, редовна форма за 

учебната 2017/2018 г. в ПН 

„Електротехника, електроника и 

информатика“, по акредитирана докторска 

програма „Автоматизиране системи за 

обработка на информация и управление (по 

отрасли)“ 

 Утвърждава Комисия за проверка на документите и допускане на 

кандидати до конкурс за приемане на докторанти по държавна 

поръчка, редовна форма за учебната 2017/2018 г. в ПН 

„Електротехника, електроника и информатика“, по акредитирана 

докторска програма „Автоматизиране системи за обработка на 

информация и управление (по отрасли)“ в състав:  

Председател: 

проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – Декан на 

ФТТ 

Членове:  

1. доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова – Ръководител 

катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ 

2. доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев – преподавател от 

катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ 

Заседанието на комисията да се проведе на 02.02.2017 г. от 

9:00 часа в зала 225 на ФТТ - Ямбол. 

 

Протокол № 27/30.01.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Отчет и атестация на докторант 1. Утвърждава  отчета на индивидуалния учебен план за 

изпълнение по обем и в срок на всички предвидени по 

индивидуалния учебен план дейности на маг. инж. Драгомир 

Маринов Драгоев, докторант на самостоятелна подготовка по 

научна специалност „Механизация и електрификация на 

растениевъдството” за периода от май 2017 до декември 2017 г.  

2. Утвърждава атестирането  с много добра оценка на за 

периода от май 2017 до декември 2017 г. 
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Актуализиране на учебен план на 

докторант 

Утвърждава актуализиран индивидуален учебен план на маг. инж. 

Драгомир Маринов Драгоев, докторант на самостоятелна 

подготовка по научна специалност „Механизация и електрификация 

на растениевъдството” по тема: „Изследване и проектиране на 

технологични процеси в растениевъдството” с научни ръководители 

– проф. д-р Красимира Георгиева и доц. д-р Красимир Кръстев. 

 

Протокол № 27/30.01.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения кандидатстудентски прием 

по държавна поръчка за специалностите от 

професионалните направления на ФТТ за 

учебната 2018/2019 г. 

Приема предложения кандидатстудентски прием по държавна 

поръчка за специалностите от професионалните направления на 

ФТТ за учебната 2018/2019 г., 

Протокол № 27/30.01.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени такси за обучение 1. Приема държавната такса за обучение за ОКС „бакалавър”, 

редовна и задочна форма на обучение да стане 580.00 лв. 

2. Приема държавната такса за обучение за ОКС „магистър”, 

редовна и задочна форма на обучение да стане 700.00 лв. 

3. Приема държавната такса за обучение за ОНС „доктор”, 

редовна и задочна форма на обучение да се запази на 800.00 лв 

Протокол № 27/30.01.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена годишна такса за обучение на 

докторанти на самостоятелна подготовка 

Приема годишната такса за обучение на докторанти на 

самостоятелна подготовка извън академичния състав на ФТТ за 

всички акредитирани докторски програми да бъде 2000 лв. 
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Актуализиране на учебни програми Утвърждава следните актуализирани учебни програми: 

1. Учебна програма по  „Предачни технологии и машини” – ОКС 

„Бакалавър”, учебен план за 2014 г., специалност „ДТММИ”, ІІІ 

семестър с хорариум от 45 часа  ( 30+0+0+15), редовно обучение и 23 

часа (15+0+0+8), задочно обучение, кредити 6; 

2.  Учебна програма по  „Проектиране на облекла за 

нестандартни фигури - ИД” – ОКС „Бакалавър”, учебен план за 2014 

г., специалност „ДТММИ”, VІІ семестър с хорариум от 60 часа  ( 

30+0+0+30, редовно обучение и 30 часа (15+0+0+15), задочно 

обучение, кредити 6. 

 

 

Протокол № 27/30.01.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Конспекти за доржавни изпити Утвърждава Конспекти за държавни изпити за ОКС „Магистър” за 

специалности „АКС”, „МКСУ” и „ИКТБПА” и ОКС „Бакалавър“ на 

специалност „АКС“ от професионално направление 

„Електротехника, електроника и автоматика”. 

 

Протокол № 27/30.01.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Актуализиранe на учебни програми за ОКС 

„Магистър“: 

 

Утвърждава следните актуализирани програми за ОКС 

„Магистър“: 

-  „Специализирани микропроцесорни системи“ за специалност 

„АКС“, „МКСУ“ и „ИКТБПА“ с хорариум от 60 часа, 2+0+2+0, 

кр.5, редовно обучение и 15+0+15+0, задочно обучение; 

- „Информационен мениджмънт“ за специалност „ИКТПБА“ с 

хорариум от 60 часа, 1+1+0+2, кр. 5, редовно обучение и 7+8+0+15, 

задочно обучение; 

-„Оценяване в електронното обучение“ – ЗД, специалност 

„ИКТО“ с хорариум от 1+1+0+0, кр.3, ред. обучение и 8+7+0+0; 

- „Стратегии на учене“ – ИД – специалност „ИКТО“ с хорариум 

от 1+2+0+0, кр.4, редовно об.   8+15+0+0, задочно обучение; 
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 -„Педагогическо взаимодействие в информационна среда“- ИД  

- специалност „ИКТО“ с хорариум 45, 1+2+0+0, кр.4, редовно 

обучение и 8+15+0+0; 

- „Графичен дизайн“, ОКС „Магистър“ – специалност „МКСУ“, 

с хорариум 60, 15+0+0+45, кр.6, редовно обучение и 7+0+0+23, 

задочно обучение ; 

- „Тримерно моделиране“, ОКС „Магистър“ – специалност 

„МКСУ“ с хорариум 10+0+20+20, редовно обучение и 

5+0+10+10,задочно обучение, кредити 5; 

- „Инженерна лабораторна практика“ , ОКС „Бакалавър“ – 

специалност „АКС“, с хорариум 0+0+0+15, VІ семестър, кредити 

2,редовно обучение и 0+0+0+8, задочно обучение;        

- „Електрически измервания“, ОКС „Бакалавър“ – специалност 

„АКС“, с хорариум 30+0+30+0, ІІІ семестър, редовно обучение и 

15+0+15+0, задочно обучение, кредити 5; 

- „Теоретична електротехника ІІ част“, ОКС „Бакалавър“ – 

специалност „АКС“, с хорариум 30+15+15+0, ІV семестър, редовно 

обучение и 15+8+7+0, задочно обучение, кредити 6; 

- „Компютърни системи за измерване“, ОКС „Магистър“ – 

специалност „ИКТО“, „МКСУ“, „ИКТБПА“, ІІ семестър с хорариум 

20+20+0+20, редовно обучение, кредити 5; 

- „Интерактивни средства и среди за обучение“-ИД , ОКС 

„Магистър“ – специалност „ИКТО“  с хорариум 20+0+0+20, кредити 

3, редовно обучение и 10+0+0+10, задочно обучение; 

- „Информационни системи и технологии в бизнеса“- ИД,ОКС 

„Магистър“ – специалност „МКСУ“ с хорариум 

10+0+10+20,кредити 3, редовно обучение и 5+0+5+10, задочно 

обучение;  
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- „Проектиране на преобразуватели“-ИД, ОКС „Магистър“ – 

специалност „ЕТ“ с хорариум 30+0+0+30, кредити 6, редовно 

обучение и 15+0+0+15, задочно обучение. 

 

 

Отчета за дейността на ЦПО за 2017 

година. 

Приема Отчета за дейността на ЦПО за 2017 година. 

 

Протокол № 27/30.01.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Отчета за научната и проектна дейност на 

ФТТ за 2017г. 

 

Приема Отчета за научната и проектна дейност на ФТТ за 2017г. 

 

Протокол № 27/30.01.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Годишен  отчет на Комисията по качество 

на ФТТ за 2017г. 

Приема Годишния отчет на Комисията по качество на ФТТ за 2017г. 

с направеното допълнение. 

 

Протокол № 27/30.01.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена план-сметки за индивидуална 

такса в курс за професионална 

квалификация „Инструктор за обучение на 

водачи на МПС“ 

Приема план-сметки за индивидуална такса в курс за 

професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи 

на МПС“, съгласно учебни планове, изготвени през месец януари 

2018г. 

 

Протокол № 27/30.01.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за комисия за допускане на 

кандидатите за участие в конкурс за 

академична длъжност „доцент” по научна 

специалност „Автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление (по 

отрасли)“ в професионално направление 

„Електротехника, електроника и 

автоматика”: 

Утвърждава Комисия за допускане на кандидатите за участие в 

конкурс за академична длъжност „доцент” по научна специалност 

„Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление (по отрасли)“ в професионално направление 

„Електротехника, електроника и автоматика”: 

 Председател: проф. д-р инж. Красимира  Господинова Георгиева 

 Членове: 1. доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова-Гочева 

               2. доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова 

Заседанието да се проведе на 20.03.2018 г. от 10.00 часа в зала 225. 
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Предложение за научно жури за 

провеждане на конкурс за академична 

длъжност „доцент” 

Утвърждава научно жури за провеждане на конкурс за академична 

длъжност „доцент” в професионално направление „Електротехника, 

електроника и автоматика”, научна специалност „Автоматизирани 

системи за обработка на информация и управление (по отрасли)” в 

състав: 

1. проф. д-р инж. Красимира  Господинова Георгиева – ТрУ- 

ФТТ-Ямбол; 

2. доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова-Гочева -  ТрУ- ФТТ-

гр. Ямбол; 

3. доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев – ТрУ-ФТТ-гр. Ямбол; 

4. проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов – РУ – гр. Русе; 

5. проф. дн инж. Чавдар Иванов Дамянов – УХТ-гр. Пловдив; 

6. доц. д-р инж. Цветелина Димитрова Георгиева – РУ- гр. Русе; 

7. доц. д-р инж. Веселин Геров Начев – УХТ-гр. Пловдив; 

Резерви: 

1. доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова -  ТрУ-ФТТ - гр. 

Ямбол; 

2. проф. дн инж. Георги Николов Кръстев – РУ – гр. Русе 

 

Протокол № 28/12.02.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за процедура за защита пред 

научно жури 

Открива процедура за защита пред научно жури на дисертационен 

труд на тема: “Изследване и анализ на копачна машина“, на маг. 

инж. Йордан Стоянов Стоянов, докторант на самостоятелна 

подготовка към катедра МИ по научна специалност „Механизация и 

електрификация на растениевъдството“. 
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Предложение за състав на научно жури Утвърждава научно жури в състав: 

1. доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев – Тракийски университет – 

Стара Загора, ФТТ – Ямбол; 

2. проф. д.т.н. инж. Георги Асенов Тасев –Лесотехнически 

универитет – София; 

3. проф. д-р инж. Сава Маринов Мандражиев – Аграрен 

университет, Пловдив; 

4. проф. д-р инж. Михо Янков Михов – Институт по почвознание 

и агроекология „Н. Пушкаров“; 

5. доц. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов - Тракийски 

университет – Стара Загора, ФТТ – Ямбол – научен 

ръководител на докторанта 

6. Резервни членове на научното жури: 

7. проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева - Тракийски 

университет – Стара Загора, ФТТ – Ямбол 

8. проф. д-р инж. Борис Георгиев Борисов – Русенски университет 

 Първото заседание на НЖ да се проведе на 28.02. 2018 г. 
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Предложение за се пристъпване към 

процедура за аачисляване 

На основание с чл. 8 (5) и (8), получените резултати и чл. 9 от 

ПРАС, приема да се пристъпи към процедура за зачисляване на 

кандидат-докторанта маг. инж. Мария Богомилова Георгиева-

Николова в акредитираната докторска програма „Автоматизирани 

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

към катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, ФТТ – 

Ямбол, по държавна поръчка, редовна форма на обучение.  
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Предложение за зачисляване 1. Зачислява успешно издържалия изпитите по конкурса кандидат-

докторант маг. инж. Мария Богомилова Георгиева-Николова за 

обучение по акредитираната докторска програма 

„Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление (по отрасли)“, ПН 5.2. „Електротехника, 

електроника и автоматика“; 

2. Утвърждава тема за дисертационен труд на кандидат-

докторанта маг. инж. Мария Богомилова Георгиева-Николова: 

„Разработване и изследване на методика за оценка на външни 

характеристики на яйца“; 

3. Утвърждава научни ръководители – гл.ас. д-р инж. Златин 

Димитров Златев,  проф. дн Атанас Генчев Генчев. 
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Предложение за се пристъпване към 

процедура за аачисляване 

На основание с чл. 8 (5) и (8), получените резултати и чл. 9 от 

ПРАС, приема да се пристъпи към процедура за зачисляване на 

кандидат-докторанта маг. инж. Петър Колев Михалев в 

акредитираната докторска програма „Двигатели с вътрешно горене“ 

към катедра „Машинно инженерство“, по държавна поръчка, 

редовна форма на обучение. 
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Предложение за зачисляване 1. Зачислява успешно издържалия изпитите по конкурса кандидат-

докторанта маг. инж. Петър Колев Михалев за акредитираната 

докторска програма „Двигатели с вътрешно горене“, ПН 5.1. 

„Машинно инженерство“; 

2. Утвърждава тема на дисертационния труд на кандидат-

докторанта маг. инж. Петър Колев Михалев за акредитираната 

докторска програма „Двигатели с вътрешно горене“, ПН 5.1. 

„Машинно инженерство“: „Изследване работата на дизелов 

двигател с добавки-подобрители към горивото“; 

3. Утвърждава научни ръководители доц. д-р инж. Петър Петров 

Казаков и доц. д-р Атанас Любенов Илиев. 
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Предложение за се пристъпване към 

процедура за аачисляване 

На основание с чл. 8 (5) и (8), получените резултати и чл. 9 от 

ПРАС, приема да се пристъпи към процедура за зачисляване на 

кандидат-докторанта маг. инж. Таня Енчева Пенева в 

акредитираната докторска програма „Технология на шевното 

производство“ към катедра „Машинно инженерство“, по държавна 

поръчка, редовна форма на обучение. 
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Предложение за зачисляване 1. Зачислява успешно издържалия изпитите по конкурса 

кандидат-докторант маг. инж. Таня Енчева Пенева за обучение по 

акредитирана докторска програма „Технология на шевното 

производство“, ПН 5.1. „Машинно инженерство“; 

2. Утвърждава тема за дисертационня труд на кандидат-

докторанта маг. инж. Таня Енчева Пенева „Изследване процесите на 

проектиране на горно облекло от трикотажни платове“ 

3. Утвърждава за научни ръководители доц. д-р инж. Галя 

Георгиева Долапчиева, доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова. 
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Предложен График на курсовете към 

Докторантското училище към ФТТ 

Утвърждава График на курсовете към Докторантското училище към 

ФТТ за  2018 г 

Протокол № 28/12.02.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложен Конспект за държавен изпит, 

ОКС „магистър“ на специалност 

„Организация и управление на транспорта“ 

Утвърждава Конспект за държавен изпит, ОКС „магистър“ на 

специалност „Организация и управление на транспорта“. 
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Предложение за еднократна промяна в 

учебния план 

Утвърждава еднократна промяна в учебния план за учебната 

2017/2018 година, а именно: 

1. Дисциплината „Климатични системи в АТЗТ“ да премине от ІІ-

ри блок избираеми дисциплини на четвърти семестър, в ІІІ-ти 

блок избираеми дисциплини от същия семестър; 

2.  Дисциплината „Индустриална собственост и патентна 

политика“ да премине съответно от ІІІ-ти – във ІІ-ри блок 

избираеми дисциплини. 
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Промяна на учебни занятия Приема учебните занятия по специалните дисциплини за летен 

семестър на 2017/2018 година  във втори курс, ЕТ, редовно 

обучение да се изучават както следва: 

1. „Теоретична електротехника 2 част“ – лекции, семинарни и 

лабораторни упражнения с АКС, редовно обучение; 

2. „Машинни елементи“ – лекции и семинарни упражнения с ТХ, 

редовно обучение; 

3. „Електрически машини І част“ - лекции, семинарни и 

лабораторни упражнения с ЕТ, ОКС „магистър, завършили 

нетехнически специалности (3 студенти); 

4. Електрически апарати І част“- лекции, семинарни и 

лабораторни упражнения с ЕТ, ОКС „магистър, завършили 

нетехнически специалности (3 студенти); 

5. „Чужд език“, ФД, четвърти семестър със специалност ЕТ, 

задочно обучение. По-малкият брой часове да се компенсират 

с допълнителни консултации на преподавателя; 

6. „Физическо възпитание“ – със специалност АКС, редовно 

обучение. 
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Предложение за конкурс за академична 

длъжност „Доцент“ 

Обявява конкурс за академична длъжност „Доцент“ на пълен щат 

ОТД, в област на висшеобразование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.4. Енергетика, Научна специалност 

„Промишлена топлотехника“, със срок за подаване на документи 3 

месеца след обнародването в „Държавен вестник“. 
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Предложение за конкурс за хоноруван 

преподавател за летния семестър на 

учебната 2017/2018  

 

Обявява конкурс за хоноруван преподавател за летния семестър на 

учебната 2017/2018 година в направление „Хранителни технологии“ 

по „Английски език“ – 88 часа практически упражнения, ІІ 

семестър, редовно обучение и 30 часа практически упражнения, 

задочно обучение със срок за подаване на документи две седмици 

след обявяването му. 

Протокол № 29/28.02.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Представена информация за резултатите от 

януарската изпитна сесия на учебната 

2017/2018 година. 

Приема Информацията за резултатите от януарската изпитна сесия 

на учебната 2017/2018 година.  

Приема да продължи индивидуалната работа със студенти, 

застрашени от отпадане. 

Приема при разглеждане на информацията по катедри да присъстват 

и представители на студентите. 
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Предложени атестационни оценки на 

преподаватели 

Приема Мн. добра комплексна атестационна оценка  на асистент 

Светослава ЛюбеноваЯновска. 

Приема Мн. добра комплексна атестационна оценка  на гл. ас. д-р 

Златин Димитров Златев с препоръки да се хабилитира и 

усъвршенства преподавателската си дейност. 

Приема Мн. добра комплексна атестационна оценка  на асистент 

Антоанета Георгиева Димитрова с препоръка да защити ОНС 

„доктор“.  

Приема Мн. добра комплексна атестационна оценка на асистент  

Мирослав Димчев Василев с препоръка с препоръка да защити ОНС 

„доктор“.  

Приема Мн. добра комплексна атестационна оценка на асистент 

Галя Илиева Шивачева с препоръка с препоръка да защити ОНС 

„доктор“.  
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 Приема Мн. добра комплексна атестационна оценка на гл. асистент 

д-р Иван Георгиев Бинев с препоръка да повиши публикационната 

си дейност. 

Приема Мн. добра комплексна атестационна оценка  на асистент 

Стати Найденов Найденов. 

Приема Мн. добра комплексна атестационна оценка  на старши 

преподавател Огнян  Добрев Николов. 

 

 

 

Предложени учебни програми за ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър” в 

професионално направление „Енергетика”: 

Приема следните учебни програми за ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър” в професионално направление „Енергетика”: 

І. ОКС „Бакалавър“: 

1. „Топлогенерираща техника и технологии (с курсов проект)“  с 

хорариум от 4+1+1+2, кредити 12, V семестър, редовно обучение и 

30+8+7+15, задочно обучение; 

2. „Отопление, отоплителна и топлообменна техника І част“  с 

хорариум от 30+15+0+15, кредити 6, VІ семестър, редовно обучение 

и 15+8+0+7, задочно обучение; 

3. „Отопление, отоплителна и топлообменна техника ІІ част“  с 

хорариум от 30+0+15+15, кредити 6, VІІ семестър, редовно 

обучение и 15+0+7+8, задочно обучение; 

4. „Управление на иновациите-ИД“ с хорариум от 20+0+0+0, VІІІ 

семестър, кредити 2, редовно обучение и 10+0+0+0, задочно 

обучение; 

5. „САD системи ІІ част-ИД“ с хорариум от 15+0+0+30, ІV 

семестър, кредити 4, редовно обучение и 8+0+0+15, задочно 

обучение; 

6. „САD системи ІІІ част-ИД“ с хорариум от 15+0+0+45, V 

семестър, кредити 4, редовно обучение и 8+0+0+22, задочно 

обучение; 
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 7. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации І 

част“ с хорариум от 30+15+0+15, VІІ семестър, 7 кредита, редовно 

обучение и 15+8+0+7, задочно обучение;  

8. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации 

ІІ част“ с хорариум от 20+30+0+0, VІІІ семестър, 5 кредита, редовно 

обучение и 10+15+0+0, задочно обучение;  

ІІ. ОКС „Магистър“: 

1.„Обезпрашаване-ИД“ с хорариум от 20+20+0+0, ІІ+ІV семестри, 3 

кредит, редовно обучение и 10+10+0+0, задочно обучение; 

2. „Индустриална вентилация“ с хорариум от 30+30+15+0, І+ІІІ 

семестри, 7 кредит, редовно обучение и 15+15+8+0, задочно 

обучение; 

3. „Управление на техногенния риск в топло- и газоснабдяването-

ИД“ с хорариум от 30+30+0+0, І+ІІІ семестри, кредити 3, редовно 

обучение и 15+15+0+0, задочно обучение; 

4. „Диагностика и надеждност на топло- и газоснабдителни 

инсталации-ИД“ с хорариум от 20+20+0+0, ІІ+ІV семестри, кредити 

3, редовно обучение и 10+10+0+0, задочно обучение;  

5.  „Управление на екологичния риск в топло- и газоснабдяването-

ИД“ с хорариум от 30+30+0+0, І+ІІІ семестри, кредити 3, редовно 

обучение и 15+15+0+0, задочно обучение;  

6.  „Индустриална собственост и патентна политика-ИД“ с 

хорариум от 30+10+0+0, ІІ+ІV семестри, кредити 3, редовно 

обучение и 15+5+0+0, задочно обучение; 

7. „Инженерна психология-ИД“ с хорариум от 30+10+0+0, ІІ+ІV 

семестри, кредити 3, редовно обучение и 15+5+0+0, задочно 

обучение; 
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 8. „Биотехнологии в топло- и газоснабдяването“ с хорариум от 

30+30+0+0,кредити 5, І+ІІІ семестри, редовно обучение и 

15+15+0+0, задочно обучение;  

9. „Моделиране и симулиране на топлотехнически процеси“ с 

хорариум от 30+0+0+30, ІІ+ІV семестри, 3 кредита, редовно 

обучение и 15+0+0+15, задочно обучение;  

10.“Топлинна интеграция и когенерация-ИД“ с хорариум от 

20+20+0+0, ІІ+ІV семестри, 3 кредита, редовно обучение и 

10+10+0+0, задочно обучение;  

11. „Енергийна ефективност на топло- и газоснабдителни 

инсталации-ИД“ с хорариум от 30+30+0+0, кредити 3, І+ІІІ 

семестри, редовно обучение и 15+15+0+0, задочно обучение;  

12. „Проектиране на отоплителни системи (с проект)“ с хорариум от 

30+30+0+0, ІІ+ІV семестри, кредити 6, редовно обучение и 

15+0+0+15, задочно обучение.  

 

 

Предложени план-сметки за курсове за 

докторанти 

1. Утвърждава план–сметка на курс по „Методика на научните 

изследвания“, група от 15 човека, лектор – професор, цена 1500.00 

лв., индивидуална цена на курсист 100.00 лв. за участници, които не 

са членове на академичния състав на ФТТ.  

2. Утвърждава план–сметка на курс по „Теория на експеримента“ 

(статистика), група от 15 човека, лектор – доцент, цена 1200.00 лв, 

индивидуална цена за курсист 80.00 лв. за участници, които не са 

членове на академичния състав на ФТТ.  
 

 

Протокол № 29/28.02.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена индивидуална план-сметка за 

ПК „инструктор” 

Утвърждава индивидуална план-сметка за професионална 

квалификация „Инструктор за обучение на водачи на МПС“ на 

Васил Валентинов Йовев по утвърден индивидуалун план от м. 

февруари в размер на 1192.00 лв.  
 

 

Протокол № 29/28.02.2018 г 

от ФС н а ФТТ 
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Откриване на процедура по зачисляване на 

докторант на самостоятелна подготовка 

1.Открива процедура по зачисляване към катедра „Машинно 

инженерство“ на кандидат-докторант на самостоятелна подготовка 

маг. инж. Петя Колева Динева по научна специалност 

„Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки 

изделия, облекла и обувки“ в професионално направление 5.1. 

Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически 

науки. 

2. Доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева  да изготви становище 

за дисертабилността на проекта за дисертационен труд на маг. инж. 

Петя Колева Динева на тема: “Изследване на дизайна и 

моделирането в пластичния стил в дамско горно облекло“. 

3. Определя състава на разширен  катедрен съвет за процедурата 

по зачисляване на кандидат-докторанта, като включи проф д-р 

Пенка Ангелинова Димитрова и й възлага да изработи становище на 

проекта за дисертационен труд. 

4. Определи място, дата и час на процедурата по зачисляване на 

кандидат-докторанта на самостоятелна подготовка маг. инж. Петя 

Колева Динева – 21.03. 2018г. (сряда) от 12.00 часа в зала 225. 

 

Протокол № 30/20.03.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Зачисляване на редовен докторант 1. Зачислява успешно издържалия изпитите по конкурса кандидат-

докторант маг. инж. Миглена Андонова Казакова за обучение по 

акредитираната докторска програма „Автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление (по отрасли)“, ПН 5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика“, държавна поръчка, 

редовна форма на обучение за учебната 2017-2018г. 

 

Протокол № 30/20.03.2018 г 

от ФС н а ФТТ 
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 2. Утвърждава тема за дисертационния труд на кандидат-

докторанта маг. инж. Миглена Андонова Казакова: „Разработване и 

изследване на информационно-съветваща система в прецизното 

земеделие“. 

3. Определя  за научни ръководители – проф. д-р Красимира 

Господинова Георгиева и гл.ас. д-р Златин Димитров Златев. 

 

 

Предложени учебни програми 1.Учебна програма по „Екологично земеделие“ – ИД – ОКС 

„бакалавър“, учебен план 2016 г., специалност АТЗТ, VІ семестър с 

хорариум 45 часа (30 +0 +0+15), редовно обучение и 23 часа 

(15+0+0+8), задочно обучение, кредити 4; 

2.Учебна програма по „Първична преработка и съхранение на 

земеделски продукти“ – ИД, ОКС „бакалавър“, учебен план 2016 г., 

специалност АТЗТ,  VІ семестър с хорариум  45 часа  

 (30 +0 +0+15), редовно обучение и 23 часа (15+0+0+8), задочно 

обучение, кредити 4. 

 

Протокол № 30/20.03.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена актуализация на конспект за 

държавен изпит 

Утвърждава актуализиран Конспект за държавен изпит за ОКС 

„бакалавър“ на специалност АТЗТ. 

Протокол № 30/20.03.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени учебни програми Утвърждава учебни програми за ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“ съгласно учебен план на „Индустриално инженерство”, 

„Енергийна ефективност”, обсъдени и приети на заседание на 

катедра „Енергетика ” с  протокол 14/29.01.2018 г.,                                                                                                                                                                     

 

Протокол № 30/20.03.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена план-сметка за ПК 

„инструктор” 

Утвърждава план-сметка за индивидуална такса за професионална 

квалификация „Инструктор за обучение на водачи на МПС“ по 

утвърден индивидуалун план от м.март 2018 г. на Нона Михайлова 

Бойчева в размер на 1509.00лв. 

 

Протокол № 30/20.03.2018 г 

от ФС н а ФТТ 
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Отчет и атестация на редовен докторант 1. Приема, че индивидуалния  план на маг. инж. Милен 

Димитров Димов, докторант редовна форма на обучение, държавна 

поръчка по НС „Технология на животинските и растителни 

мазнини, сапуни и етерични масла в парафюмерийнно – 

козметичните препарати“  е  изпълнен в обем и срок по дейности за 

периода 01.03. 2017 – 01.03. 2018 г. 

2. Утвърждава оценка „Мн. добра“ от атестирането на маг. инж. 

Милен Димитров Димов, докторант редовна форма на обучение, 

държавна поръчка по НС „Технология на животинските и 

растителни мазнини, сапуни и етерични масла в парафюмерийнно – 

козметичните препарати“ за периода 01.03. 2017 -01.03. 2018г. 

 

Протокол № 31/27.03.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Отчет и атестация на редовен докторант 1. Приема, че индивидуалния  план на маг. инж. Радостина 

Кръстева Стефанова, докторант редовна форма на обучение, 

държавна поръчка по НС „Технология на плодовите и 

зеленчуковите консерви“  е  изпълнен в обем и срок по дейности за 

периода 01.03. 2017 – 01.03. 2018 г. 

2. Утвърждава оценка „Мн. добра“ от атестирането на маг. инж. 

Радостина Кръстева Стефанова, докторант редовна форма на 

обучение, държавна поръчка по НС „Технология на плодовите и 

зеленчуковите консерви“ за периода 01.03. 2017 -01.03. 2018г. 

Протокол № 31/27.03.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Зачисляване на докторан самостоятелна 

подготовка 

 

1. Зачислява инж. Петя Колева Динева със срок три години на 

самостоятелна подготовка по докторска програма, научна област 

„Технически науки“, професионално направление „Машинно 

инженерство“, научна специалност „Художествено оформяне и 

моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“. 

 

Протокол № 31/27.03.2018 г 

от ФС н а ФТТ 
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 2. Утвърждава тема на дисертационния труд: „Изследване на 

дизайна и моделирането на елементи от дамско горно облекло в 

пластичен стил“. 

3. Утвърждава за научни ръководители: проф Пенка 

Ангелинова Димитрова – ТУ – София и доц. д-р инж. Румен Анчев 

Русев – ФТТ – Ямбол. 

4. Утвърждава Индивидуален план за подготовка на докторант 

инж. маг. Петя Колева Динева на самостоятелна подготовка по 

научна специалност „Художествено оформяне и моделиране на 

текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“, тема: 

„Изследване на дизайна и моделирането на елементи от дамско 

горно облекло в пластичен стил“. 

 

 

Предложение за хоноруван преподавател  Утвърждава Бистра Господинова Парашкевова за хоноруван 

преподавал по „Английски език“ като и възлага 88 часа практически 

упражнения, ІІ семестър, редовно обучение и 30 часа практически 

упражнения, задочно обучение. 

Протокол № 32/19.04.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени индивидуални планове и план-

сметки на докторанти 

1. Утвърждава Индивидуален учебен план и План-сметка за 

подготовка на редовен докторант инж. Таня Енчева Пенева по 

държавна поръчка от 01.03.2018 до 01.03. 2019г. по научна 

специалност „Технология на шевното производство“ по тема: 

„Изследване процесите на проектиране на горно облекло от 

трикотажни платове“, научни ръководители – доц. д-р инж. Диана 

Райчева Балабанова и доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева. 

2. Утвърждава Индивидуален учебен план и План-сметка за 

подготовка на редовен докторант инж. Петър Колев Михалев по 

държавна поръчка от 01.03.2018 до 01.03. 2019г. по научна 

специалност „Двигатели с вътрешно горене“ по тема “Изследване 

работата на дизелов двигател с добавки-подобрители към горивото“, 

научни ръководители – доц. д-р инж. Петър Петров Казаков и доц д-

р инж. Атанас Любенов Илиев. 

 

Протокол № 32/19.04.2018 г 

от ФС н а ФТТ 



 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ   
Факултет ”Техника и технологии” 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

№ на документа: 

751 _ OD_1.0.6_FTT 
В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Дневник за качеството на обучение 
Страница: 191 от 227 

 

 3. Утвърждава Индивидуален учебен план и План-сметка за 

подготовка на редовен докторант маг. инж. Миглена Андонова 

Казакова  по държавна поръчка от 01.04. 2018г. до 01.04. 2019г. в 

акредитираната докторска програма „Автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление (по отрасли)“, ПН 5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика“, по тема 

„Разработване и изследване на информационно-съветваща система в 

прецизното земеделие“,  научни ръководители – проф. д-р 

Красимира Господинова Георгиева и гл.ас. д-р Златин Димитров 

Златев. 

4. Утвърждава Индивидуален учебен план и План-сметка за 

подготовка на редовен докторант маг. инж. Мария Богомилова 

Георгиева-Николова по държавна поръчка от 01.03.2018 до 01.03. 

2019г. в акредитираната докторска програма „Автоматизирани 

системи за обработка на информация и управление (по отрасли)”,  

ПН 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” по тема 

„Разработване и изследване  на методика за оценка на външни 

характеристики на яйца“, научни ръководители – гл.ас. д-р инж. 

Златин Димитров Златев, проф. дн Атанас Генчев Генчев. 

 

 

Предложени индивидуални планове и план-

сметки на докторанти 
1. Утвърждава План-сметка за подготовка на редовен докторант 

маг. инж. Радостина Кръстева Стефанова  по държавна поръчка за 

периода от  01.03.2018г. до 01.03.2019г. в по научна специалност 

„Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ по тема: 

Технологично проучване и изследване за получаване на сокове и 

сокосъдържащи напитки, обогатени с биологично-активни 

вещества, научен ръководител – доц. д-р инж. Антоанета Василева 

Георгиева. 

 

Протокол № 32/19.04.2018 г 

от ФС н а ФТТ 
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 2. Утвърждава План-сметка за подготовка на редовен докторант 

маг. инж. Милен Димитров Димов по държавна поръчка за периода 

от  01.03.2018г. до 01.03.2019г. в по научна специалност 

„Технология на животинските и растителни мазнини, сапуни, 

етерични масла и парафюмерийно-козметичните препарати“ по тема 

„Технологични изследвания за получаване на ароматни продукти от 

копър „Anethum graveolens L“, научни ръководители – доц. д-р инж. 

Красимирова Желязкова Добрева и проф. дтн Албена Стоянова 

Стоянова. 

 

 

Предложения за комисии за провеждане на 

държавни изпити 

Утвърждава следните комисии за провеждане на държавни изпити и 

защити на дипломни работи за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ 

за учебната 2017/2018 година 

Протокол № 32/19.04.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена план-сметка за ПК 

„инструктор” 

Утвърждава план-сметка за индивидуална такса в курс за 

професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи 

на МПС“ на Лилия Костова Христова, съгласно учебен план, 

изготвен през месец април 2018 година в размер на 1522.00лв. 

 

Протокол № 32/19.04.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложен състав на Комисия за проверка 

на документите и допускане на 

кандидатите за участие в конкурси за 

академична длъжност „доцент” 

Утвърждава Комисия за проверка на документите и допускане на 

кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност 

„доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.4. „Енергетика“ по „Промишлена 

топлотехника“, в състав: 

Председател:  

проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – Декан на ФТТ 

Членове:  

доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова – Научен секретар на ФТТ 

доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров – Ръководител катедра 

„Енергетика“ 

Заседанието на комисията да се проведе на  18.07.2018 г. от 10:00 

часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол. 
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Предложение за състав на научно жури за 

провеждане на конкурс  за  академична 

длъжност „доцент” в област на висше 

образование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.4. 

„Енергетика“ по „Промишлена 

топлотехника“ 

Утвърждава състава на научно жури за провеждане на конкурс  за  

академична длъжност „доцент” в област на висше образование 5. 

Технически науки, професионално направление 5.4. „Енергетика“ 

по „Промишлена топлотехника“, в състав: 

1. проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – 

Тракийски университет – Стара Загора; 

2. доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров – Тракийски 

университет – Стара Загора; 

3. доц. д-р инж. Нели Асенова Георгиева – Тракийски 

университет – Стара Загора; 

4. проф. д-р инж. Георги Иванов Вълчев – Университет по 

хранителни технологии – Пловдив; 

5. проф. д-р инж. Лиляна Зашкова Стоянова – 

Химикотехнологичен и металургичен университет - София; 

6. проф. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева –  Университет по 

хранителни технологии – Пловдив; 

7. проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов – Технически 

университет – София, Инженерно-педагогически факултет – 

Сливен. 

Резерви:                

1. проф. д-р Минчо Стоянов Минчев – Университет по 

хранителни технологии – Пловдив; 

2.  доц. д-р инж. Петър Петров Казаков  – Тракийски 

университет – Стара Загора. 
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Предложение за обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели за учебната 

2018/2019 година в направление 

„Хранителни технологии“: 

 

Да бъдат обявени следните конкурси за хонорувани преподаватели 

за учебната 2018/2019 година в направление „Хранителни 

технологии“: 
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 1. „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването ІІ 

част“, ОКС „бакалавър“ – 45 часа лекции, специалност „ТХ“, VІ 

семестър, редовно обучение; 

2. „Аналитична химия“, ОКС „бакалавър“ – 45 часа лекции, 

специалност „ТХ“, ІІІ семестър, редовно обучение и 22 часа 

лекциии, задочно обучение; 

3. 3. „Анализ на храните“, ОКС „магистър“ – 30 часа лекции, 

специалност БКХ, ІІ семестър, редовно обучение; 

4. „Система за управление безопасността на храните“, ОКС 

„магистър“ – 20 часа лекции, специалност БКХ, ІІ +ІV семестри, 

редовно обучение; 

5. „Технология на млякото и млечните продукти ІІ част“, ОКС 

„бакалавър“ – 30 часа лекции, специалност „ТХ“, VІІІ семестър, 

редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение; 

6. „Английски език“ – ИД,  ОКС „бакалавър“ – 180 часа 

практически упражнения, специалности АТЗТ+ДТММИ, ТХ, ІІІ 

семестър, редовно обучение и 30 часа практически упражнения, 

задочно обучение, специалности АТЗТ и ТГС+ЕТ; 

7. „Английски език“ – ФД,  ОКС „бакалавър“ –60 часа практически 

упражнения, специалности АТЗТ+ДТММИ, „ТХ“, ІІІ семестър, 

редовно обучение и 30 часа практически упражнения, задочно 

обучение, специалности АТЗТ и ТГС+ЕТ; 

8. „Английски език“ – ИД,  ОКС „бакалавър“ – 60 часа практически 

упражнения, специалности АТЗТ, АКС, ТХ+ЕТ, и 

ТГС+ИИ+ДТММИ, ІІ семестър, задочно обучение; 

9. „Руски език“ – ФД, ОКС „бакалавър“ – 30 часа упрлажнения, 

специалност ЕТ+ТГС+ДТММИ, ІІІ семестър, редовно обучение и 15 

часа упражнения, специалност ТХ, задочно обучение. 
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Предложени проекти за аудиторна заетост 

на преподавателите 

Приема Проект за аудиторната заетост на преподавателите от 

катедра „Енергетика“ за учебната 2018/2019 година. 

Приема Проект за аудиторната заетост на преподавателите от 

катедра „Хранителни технологии“ за учебната 2018/2019 година. 

 

  

Протокол № 33/21.05.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена план-сметка за опреснителен 

курс за инструктори 
Утвърждава план-сметка за опреснителен курс на инструктури за 

обучение на МПС, индивидуална такса на курсист 115,00лв. 

 

Протокол № 34/04.06.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени квалификационни 

характеристики и учебни планове за ОКС 

„бакалавър“ и ОКС „магистър“  

Приема предложените  нови  и актуализирани квалификационни 

характеристики и учебни планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС 

„магистър“ в професионални направления 5.1 „Машинно 

инженерство“ и 5.4.„Енергетика“ 

Протокол № 35/25.06.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени актуализирани учебни 

програми за ОКС „бакалавър“ 

Утвърждава актуализирани програми за ОКС „бакалавър“ по 

дисциплините: 

  „Специализирани системи за измерване и управление“, ОКС 

„бакалавър“, специалност АКС, VІІІ семестър, с хорариум 40 часа, 

2+0+0+2, кр. 3-ти, редовно обучение и 10+0+0+10, задочно 

обучение; 

 „Информационни и комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда“, ПК „Учител“, хорариум 30 часа, ІІІ 

семестър, 1+1+0+0, редовно обучение и 15 часа 8+7+0+0, задочно 

обучение; 

 „Информационни и комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда“, ПК „Инструктор за обучение на МПС“, 

хорариум 45 часа, ІІІ семестър, 1+1+0+1, редовно обучение и 22 

часа 8+7+0+7, задочно обучение 

„Компютърни архитектури“, ОКС „бакалавър“, специалност АКС, 

VІІ семестър, с хорариум 1+0+0+2, редовно обучение и 7+0+0+15, 6 

кредити , задочно обучение. 
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Предложение за обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели 

Обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебната 

2018/2019 година от катедра „Машинно инженерство“, катедра 

„Енергетика“, катедра ЕЕА, и катедра ХТ 

 

Протокол № 35/25.06.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за обябяване на конкурс за 

асистент 

Обявява конкурс за „редовен асистент“ на пълен щат ОТД, в област 

на висше образование 5. Технически науки, професионално 

направление 5.1. „Машинно инженерство“, научна специалност 

„Транспортни системи и транспортни технологии“ – 1 брой със срок 

за подаване на документи 3 месеца след публикуване с хорариум 

194 часа упражнения. 

 

Протокол № 35/25.06.2018 г 
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Отчет и атестация на докторант 1. Утвърждава решението на катедра МИ за приемане на отчета 

на маг. инж. Драгомир Маринов Драгоев,  докторант на 

самостоятелна подготовка по научна специалност „Механизация и 

електрификация на растениевъдството“ за извършените дейности за 

периода декември 2017 – юни 2018г.  

2. Утвърждава Много добра оценка на дейността за 

атестационния период декември 2017 – юни 2018г. 

 

Протокол № 35/25.06.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Отчисляване на докторант Утвърждава решението на катедрата за отчисляване с право на 

защита маг. инж. Драгомир Маринов Драгоев, докторант на 

самостоятелна подготовка по научна специалност „Механизация и 

електрификация на растениевъдството“. 

 

Протокол № 35/25.06.2018 г 
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Отчет и атестация на докторант 1. Утвърждава решението на катедра ЕЕА за приемане на отчета на 

маг. инж. Мирослав Димчев Василев,  докторант на самостоятелна 

подготовка по научна специалност „Автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление по отрасли“ за извършените 

дейности за периода декември 2017 – юни 2018г. 
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 2. Утвърждава Много добра оценка на дейността за атестационния 

период декември 2017 – юни 2018г. 

 

 

Отчисляване на докторант Утвърждава решението на катедрата за отчисляване с право на 

защита маг. инж. Мирослав Димчев василев, докторант на 

самостоятелна подготовка по научна специалност „Автоматизирани 

системи за обработка на информация и управление по отрасли“. 

 

Протокол № 35/25.06.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени проеки за аудиторната заетост 

на преподавателите 

Приема Проект за аудиторната заетост на преподавателите от 

катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ за учебната 

2018/2019 година. 

Приема Проект за аудиторната заетост на преподавателите от 

катедра „Машинно инженерство“ за учебната 2018/2019 година. 

 

Протокол № 35/25.06.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена учебна документация за курс 

към Центъра за СДК 

Приема и утвърждава учебна документация за курс към Центъра за 

СДК 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“. 

 

Протокол № 35/25.06.2018 г 
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Предложение за добавяне на дисциплина 

към Груповите учебни планове за обучение 

на докторанти курс 

Добавя към раздел „Г. Факултатитивни дисциплини“ на Груповите 

учебни планове за обучение на докторанти курс „Основни 

изисквания към структурата, съдържанието и оформлението на 

научната статия“ – с лектори проф. д-р Красимира Господинова 

Георгиева и доц. д-р Ваня Стойкова. 
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Предложение за учебни програми за 

докторантското училище 
Утвърждава учебна програма на курс „Основни изисквания към 

структурата, съдържанието и оформлението на научната статия“ – с 

лектори проф. д-р Красимира Господинова Георгиева и доц. д-р 

Ваня Стойкова. 

Утвърждава Учебна програма за курс „Приложни компютърни 

програми MATLAB“ към Докторантското училище при ФТТ с автор 

гл. ас. д-р Златин Златев. 

 

Протокол № 35/25.06.2018 г 
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Избор на доцент В съответствие с чл. 85, (1), (2) на Правилника за развитие на 

академичния състав в Тракийски университет – Стара Загора избира 

гл. ас. д-р инж. Златин Димитров Златев на академична длъжност 

„Доцент“ по научна специалност „Автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление (по отрасли)“, 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, област на висше образование 5. Технически науки. 

 

Протокол № 36/10.07.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Междинни отчети на научни проекти 1. Утвърждава приетите от  Комисията междинни отчети по научни 

проекти 
2. Утвърждава обща препоръка към ръководителите на проектите за 

активизиране на публикационната дейност. 

 

Протокол № 36/10.07.2018 г 
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Предложение за промяна на 

продължителността на ликвидационната 

сесия през учебната 2017- 2018г. за ФТТ – 

Ямбол 

На основание чл. 28. ал. 7 от Правилата за учебна дейност на 

Тракийски университет да се промени продължителността на 

ликвидационната сесия през учебната 2017- 2018г. за ФТТ – Ямбол 

от 03.09. 2018 до 12.09. 2018г. 
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Предложена учебна документация за курс 

за следдипломно обучение за придобиване 

на професионална квалификация по 

„Механизация на земеделието“ 

1. Приема учебна документация на курс за следдипломно 

обучение за придобиване на професионална квалификация по 

„Механизация на земеделието“, разработена от доц. д-р Красимир 

Трендафилов, както следва: 

Учебен план с изучавани дисциплини: 

–  за редовна форма на обучение – общ хорариум 600 часа (315 ч. 

лекциии и 285ч. упражнения). 

- за задочна форма на обучение – общ хорариум от 300 часа 

(158ч. лекции и 142ч. упражнения) 

 

Протокол № 36/10.07.2018 г 
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План-сметки за придобиване на 

професионална квалификация 

1. Приема План-сметка и индивидуална такса за придобиване 

на професионална квалификация „Механизация на селското 

стопанство“на: 

 Фатме Хасан Мустафа - 900,00лв; 

 Момчил Димитров Кръстев - 900,00лв; 

 Гоцко Николов Гоцев - 900,00лв; 

 Мирослав Йорданов Вацов - 900,00лв. 

2. Приема План-сметка и индивидуална такса за придобиване 

на Професионална квалификация „Инструктор за обучение на 

водачи на МПС“ на: 

 Мурад Юсеин Нури – 1522,00лв; 

 Михаил Димов Колев – такса – 1059,00лв; 

 Васил Георгиев Бошев – такса 1522,00лв; 

 Николай Сашов Николов -1522, 00 лв; 
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 3. Приема План-сметка и индивидуална такса за курс 

„Периодично обучение на председатели на изпитни комисии за 

провеждане на практически изпити на кандидатите за придобиване 

на правоспособност за управление на МПС“на: 

 Иво Славчев Сотиров - 870,00лв. 

 

 

Обсъждане и приемане на минимални 

изисквания към научната и 

преподавателската дейност за придобиване 

на научна степен и за заемане на 

академична длъжност за ПН „Технически 

науки“ 

Минимални национални изисквания към научната, 

преподавателската и/или художественотворческата или спортната 

дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за 

заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и 

"професор" по научни области и/или професионални направления и 

допълнителни изисквания към ПРАС в ТрУ за Област 5. Технически 

науки и направените допълнения 

Протокол № 37/11.09.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена учебна програма по „Научни 

комуникации и презентационни умения“ 

Утвърждава учебна програма по „Научни комуникации и 

презентационни умения“ за Докторантското училище, автор доц. д-р 

В. Недева, общ хорариум 20 часа, 12 часа лекции и 8 практически 

упражнения. 

Протокол № 37/11.09.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за избор на академична 

длъжност „Доцент“ 

Избира гл. ас. д-р инж. Петко Георгиев Цанков на академична 

длъжност „Доцент“ по научна специалност „Промишлена 

топлотехника“, професионално направление 5.4. Енергетика, област 

на висше образование 5. Технически науки. 

Протокол № 38/22.10.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Откриване на процедура за защита пред 

научно жури на дисертационен труд 

Открива процедура за защита пред научно жури на дисертационен 

труд на тема „Изследване и проектиране на технологичните процеси 

за прибиране на пшеница в растениевъдството“ на маг. инж. 

Драгомир Маринов Драгоев, докторант на самостоятелна 

подготовка към катедра „МИ“ по докторска програма „Механизация 

и електрификация на растениевъдството“. 

Протокол № 38/22.10.2018 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложение за състав на научно жури Утвърждава състав на научното жури: 

 1. Проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева - Тракийски 

университет – Стара Загора, ФТТ – Ямбол  

2. Доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев – Тракийски университет – 

Стара Загора, ФТТ – Ямбол;  

3. Проф. д.т.н. инж. Георги Асенов Тасев – Лесотехнически 

университет – София;  

4. Доц. д-р инж. Митко Иванов Николов – р-л катедра в РУ – гр. 

Русе;  

5. Проф. д-р инж. Михо Янков Михов – Институт по почвознание и 

агроекология „Н. Пушкаров“ 

 Резервни членове на научното жури:  

1. Доц. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов - Тракийски 

университет – Стара Загора, ФТТ – Ямбол;  

2. Проф. д-р Снежан Иванов Божков - Институт по почвознание и 

агроекология „Н. Пушкаров“  

Протокол № 38/22.10.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Откриване на процедура за защита пред 

научно жури на дисертационен труд 

Открива процедура за защита пред научно жури на дисертационен 

труд на тема „Оценка на качеството на млечни продукти 

посредством анализ на визуални изображения и на спектрални 

характеристики“ на маг. инж. Мирослав Димчев Василев, докторант 

на самостоятелна подготовка към катедра „ЕЕА“ по докторска 

програма „Автоматизирани системи за обработка и информация и 

управление (по отрасли)“. 

Протокол № 38/22.10.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за състав на научно жури Утвърждава следния състав на научното жури: 

 1. Доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев – Тракийски университет  

2. Доц. д-р инж. Златин Димитров Златев - Тракийски университет – 

Стара Загора, ФТТ – Ямбол ; 

Протокол № 38/22.10.2018 г 

от ФС н а ФТТ 



 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ   
Факултет ”Техника и технологии” 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

№ на документа: 

751 _ OD_1.0.6_FTT 
В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Дневник за качеството на обучение 
Страница: 202 от 227 

 

 3. Проф. дтн. инж. Миролюб Иванов Младенов – РУ-гр. Русе;  

4. Проф. дтн. инж. Чавдар Иванов Дамянов – УХТ – гр. Пловдив;  

5. Проф. д-р инж. Нанко Христов Бозуков – УХТ – гр. Пловдив 

 Резервни членове на научното жури:  

1. доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков - Тракийски университет – 

Стара Загора, ФТТ – Ямбол  

2. доц. д-р инж. Донка Илиева Иванова – РУ – гр. Русе 

 

Предложена учебна програма за 

докторанскто училище 

Утвърждава учебна програма по „Средства за автоматизация на 

научното изследване“, с автор доц. д-р Красимир Кръстев за курс 

към Докторантското училище на ФТТ. 

Протокол № 38/22.10.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за включване на учебна 

литература в издателския пран на 

Издателство „Тракийски университет” 

Утвърждава предложението на катедра „Машинно инженерство“ 

посочените учебни издания да бъдат вклочени в годишния 

издателски план на Издателство „Тракийски университет“:  

1. Ръководство за практически упражнения по дисциплината 

„Машинни елементи“; 

 2. Учебник по „Машини за почвообработка, сеитба и прибиране – І 

част“; 3. Учебник по „Диагностика и техническо обслужване на 

автотранспортна и земеделска техника“;  

4. Учебник по „Системи за безопасност на транспорта“. 

Протокол № 38/22.10.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена учебна програма за 

квалификация „учител” 

Утвърждава учебна програма по „Приобщаващо образование“, 

включена в учебния план за професионална квалификация „учител“ 

– 15 часа лекции, редовно обучение и 8 часа лекции – задочно 

обучение. 

Протокол № 38/22.10.2018 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предлжени учебни програми Утвърждава учебна програма по: 

 1. Учебна програма по „Хибридни и електрически превозни 

средства“ – ИД - ОКС „магистър“, учебен план за 2018г., 

специалност АТЗТ, ОУТ и АУ, І семестър с хорариум от 45 часа 

(2+0+1+0), редовно обучение и 23 часа (15+0+8+0), задочно 

обучение, кредити 4;  

2. Учебна програма по „Интелигентни системи в транспорта“- ИД- 

ОКС „магистър“, учебен план 2018г., учебен план за 2018г., 

специалност АТЗТ, ОУТ и Ау, І семестър с хорариум от 45 часа 

(2+0+1+0), редовно обучение и 23 часа (15+0+8+0), задочно 

обучение, кредити 4;  

3. Учебна програма по „Транспортни системи, технологии и 

логистика“ - ОКС „магистър“, учебен план за 2018г., специалност 

АТЗТ, І семестър с хорариум от 45 часа (2+0+1+0), редовно 

обучение и 23 часа (15+0+8+0), задочно обучение, кредити 4;  

4. Учебна програма по „Спедиция“ – ОКС „магистър“, учебен план 

за 2018г., специалност ОУТ, І семестър с хорариум от 50 часа 

(30+20+0+ 0), редовно обучение и 25 часа (15+10+0+0), задочно 

обучение, кредити 4;  

5. Учебна програма по „Митнически режими и процедури“ – ОКС 

„магистър“, учебен план за 2018г., специалност ОУТ, ІІ семестър с 

хорариум от 40 часа (30+10+0+ 0), редовно обучение и 20 часа 

(15+5+0+0), задочно обучение, кредити 3. 

Протокол № 38/22.10.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за конкурс за редовен 

„Асистент” 

Обявява конкурс за редовен „Асистент” на пълен щат ОТД, за 

специалност „АТЗТ” в област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.1. „Машинно инженерство”; 

Научна специалност: „Транспортни системи и транспортни 

технологии” 

Протокол № 39/27.11.2018 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложения за оценка на атестация на 

академичен състав 

.Приема комплексната атестационна оценка Мн.добра 303,16 т. на 

доцент д-р Виолетка Вътева Вътева.  

Приема комплексната атестационна оценка Мн.добра 240,75 т.на 

доцент д-р Красимир Михайлов Трендафилов.   

Приема комплексната атестационна оценка Мн.добра 389,38 т. на 

гл. асистент д-р Жулиета Георгиева Илиева.   

Приема комплексната атестационна оценка Мн.добра 287,07 т. гл. 

асистент д-р Невенка Радева Иванова.  

Приема комплексната атестационна оценка Мн.добра 284 т. гл. 

асистент д-р Георги Колев Георгиев.   

Приема комплексната атестационна оценка Мн.добра 234,77 т. гл. 

асистент д-р Ира Танева Димитрова.  

Приемd комплексната атестационна оценка Мн.добра 143,4 т. 

асистент Петя Колева Динева.  

Приема комплексната атестационна оценка Мн.добра121,45 т. 

асистент Драгомир Маринов Драгоев.   

Приема комплексната атестационна оценка Мн.добра 176,2 т. на 

асистент Красимир Пенев Иванов. 2. Препоръка: Да защити ОНС 

„доктор“. 

Протокол № 40/17.12.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложения за оценка на атестация на 

докторанти 

Утвърждава решението на катедрения съвет за атестиране и много 

добра оценка на дейността за атестационния период на маг. инж. 

Петя Колева Динева, докторант на самостоятелна подготовка по 

докторска праграма „Художествено оформяне и моделиране на 

текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“ 

Протокол № 40/17.12.2018 г 

от ФС н а ФТТ 
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Отчисляване с право на защита Утвърждава решението на катедрения съвет на катедра „Машинно 

инженерство“ да отчисли с право на защита маг. инж. Петя Колева 

Динева, докторант на самостоятелна подготовка по докторска 

праграма „Художествено оформяне и моделиране на текстилни и 

шивашки изделия, облекла и обувки“. 

Протокол № 40/17.12.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена учебна документация за курс 

към центъра за СДК 

Приема учебната документация за курс към центъра за СДК за 

краткосрочна индивидуална/групова следдипломна специализация 

по „Автотехническа експертиза“ към сектор „СДК“ на ФТТ - Ямбол, 

към ТрУ- Стара Загора. 

Протокол № 40/17.12.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена актуализирана учебна 

програма за ПК „инструктор” 

Приема актуализирана учебна програма по „Безопасност на 

движението“ за професионална квалификация „Инструктор за 

обучение на водачи на МПС“. 

Протокол № 40/17.12.2018 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложен конспект за държавни изпити Утвърждава Конспект за държавни изпити за „ОКС „Бакалавър“ на 

специалност ТХ. 

Протокол № 40/17.12.2018 г 

от ФС н а ФТТ 
Предложение за конкурси за академична 

длъжност „главен асистент” 

Обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент” в 

област на висше образование 5. Технически науки в ПН 5.1. 

„Машинно инженерство” както следва: - По научна специалност 

„Механизация и електрификация на растениевъдството” - един; - По 

научна специалност „Автомобили, трактори и кари ” – един 

Обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент” в 

област на висше образование 5. Технически науки в ПН 5.2. 

„Електротехника, електроника и автоматика” както следва: - По 

научна специалност „Автоматизация на области от нематериалната 

сфера” - един; - По научна специалност „Електрически мрежи и 

системи” - един; - По научна специалност „Автоматизирани системи 

за обработка на информация и управление (по отрасли)” - един. 

Протокол № 41/14.01.2019 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложен учебен план за специализация 

по «Транспортна техника и технологии» 

към СДК 

Приема учебен план за специализация по «Транспортна техника и 

технологии» към СДК на ФТТ – Ямбол и индивидуални такси от 

1100 лв за един курсист (при брой курсисти по-малко от 6- ма) и от 

1000 лв. за един курсист (при 6-ма и повече курсисти). 

Протокол № 41/14.01.2019 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена такса за обучение за ПК 

„учител” 

Приема такса за обучение за учебната 2018/2019 г. за придобиване 

на професионална квалификация “Учител” за студенти от всички 

специалности редовно и задочно обучение І-ви и ІІри курс в размер 

на 560 лв., дължими на 8 равни вноски, по 70.00 лв. всеки семестър 

от обучението им във ФТТ. 

Протокол № 41/14.01.2019 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за държавния план-прием на 

студенти и докторанти във ФТТ за 

учебната 2019/2020 г. 

Приема броя на студенти и докторанти за обучение за учебната 2019 

– 2020 година във Факултет „Техника и технологии“ на Тракийски 

университет 

Протокол № 42/28.01.2019 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за размер на таксите за 

обучение на студенти и докторанти за 

учебната 2019/2020 г. 

Годишните такси за обучение на студенти и докторанти по 

държавна поръчка за учебната 2019 – 2020 година на всички 

акредитирани направления във ФТТ са както следва: - за ОКС 

„бакалавър“ редовно и задочно обучение – 600 лв.; - за ОКС 

„магистър“ редовно обучение – 700 лв.; - за ОНС „доктор“ – 800 лв. 

Протокол № 42/28.01.2019 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени актуализирани учебни 

планове за придобиване на професионална 

квалификация „Инструктор” 

Приеме актуализирани учебни планове за придобиване на 

професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи 

на МПС“ за групова специализация редовна, задочна и 

индивидуална форма на обучение. 

Протокол № 43/19.02.2019 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за откриване на процедура за 

защита на докторант 

Открива на процедура за защита на маг. инж. Петя Колева Динева, 

на дисертационен труд на тема „Изследване на дизайна и 

моделирането на дамско горно облекло с елементи от пластичен 

стил“ в ПН „Машинно инженерство“. 
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Предложение за състав на научно жури Приема състав на научно жури:  

1) доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева – ТрУ – Стара Загора, 

ФТТ-Ямбол;  

2) доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова - ТрУ – Стара Загора, 

ФТТ-Ямбол  

3) проф. д-р Пенка Ангелинова Димитрова – ТУ – София;  

4) проф. д-р Мария Димитрова Евтимова – ТУ – София;  

5) проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров – ТУ - София Резервни 

членове на научното жури:  

1) проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева - Тракийски 

университет – Стара Загора, ФТТ – Ямбол;  

2) доц. Йорданка Николова Чернаева – НБУ - София 

Протокол № 43/19.02.2019 г 

от ФС н а ФТТ 

Зачисляване на редовни докторанти 1) Приема предложението на катедра „МИ“ за зачисляване на маг. 

инж. Ангелина Стоянова Косинкова – Стоева за редовна 

докторантура по акредитираната докторска програма 

„Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки 

изделия, облекла и обувки“ в ПН 5.1. „Машинно инженерство“, с 

тема „Изследване дизайнерското проектиране на съвременно 

облекло с елементи от исторически костюми от Балканите“ и научен 

ръководител доц. д-р инж. Златинка Иванова Казлачева. 

2) Приема предложението за зачисляване на маг. инж. Красимира 

Георгиева Радиева за редовна докторантура по акредитираната 

докторска програма „Художествено оформяне и моделиране на 

текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“ в ПН 5.1. 

„Машинно инженерство“, с тема „Изследване формообразуването 

на дамски рокли“ и научен ръководител доц. д-р инж. Златинка 

Иванова Казлачева. 
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 Приема предложението на катедра „ЕЕА“ за зачисляване на маг. 

инж. Иван Георгиев Иванов за редовна докторантура по 

акредитираната докторска програма „Автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление (по отрасли)” в ПН 

„Електротехника, електроника и автоматика” с тема „Методи и 

алгоритми за оптимизация на процесите по маршрутизиране на 

трафика в контролната равнина на софтуерно дефинираните мрежи“ 

и научни ръководители доц. д-р инж. Георги Валентинов Христов и 

доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова. 

Приема предложението на катедра „ХТ“ за зачисляване на маг. инж. 

Ваня Тодорова Проданова – Стефанова за редовна докторантура по 

акредитираната докторска програма „Tехнология на животинските и 

растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните препарати ” в ПН 5.12. „Хранителни 

технологии“ с тема „Изследвания върху свойствата на български 

етерични масла“ и научен ръководител проф. дтн инж. Албена 

Стоянова Стоянова. 

 

Предложен конспект за държавен изпит Приема предложения конспект за държавен изпит по Теория на 

специалността за специалност „Енергийна ефективност“ - ОКС 

„Магистър“ от професионално направление „Енергетика”. 

Протокол № 45/01.04.2019 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за промяна в провеждането 

на учебните занятия 

Учебните занятия (лекции и упражнения) на студентите от І курс, 

редовно обучение, специалност „Топло- и газоснабдяване“ /ОКС 

„Бакалавър”/, за летен семестър на учебната 2018/2019 година да се 

проведат съвместно с учебните занятия на студентите от І курс, 

задочно обучение, специалност „Топло- и газоснабдяване“ /ОКС 

„Бакалавър”/. 
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Предложени корекции в учебната заетост 

на академичния състав 

 Да се въведат корекции в учебната заетост на академичния състав, 

съобразно със съкращаването на съответните учебни занятия за І 

курс, редовно обучение, специалност „Топло- и газоснабдяване“ 

/ОКС „Бакалавър”/, за летен семестър на учебната 2018/2019 година. 

Протокол № 45/01.04.2019 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за конкурс за „Преподавател“ 

на пълен щат по ОТД по „Физическо 

възпитание и спорт” 

Обявява конкурс за „Преподавател“ на пълен щат по ОТД по 

„Физическо възпитание и спорт” – редовно обучение със срок за 

подаване на документи 2 месеца от публикуване на обявата. 

Протокол № 45/01.04.2019 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени конкурси за акадебични 

длъжности 

Обявява конкурс за академична длъжност „Асистент” по 

„Енергопреобразуващи технологии и системи”, професионално 

направление 5.4. „Енергетика”, област на висше образование 5. 

Технически науки, срок за подаване на документи 2 месеца от 

публикуване на обявата 

Академична длъжност „Доцент” по научна специалност 

„Механизация и електрификация на растениевъдството”, 

професионално направление 5.1. „Машинно инженерство”, област 

на висше образование 5. Технически науки – един, срок за подаване 

на документи 3 месеца от публикуване на обявата в „Държавен 

вестник“.  

Академична длъжност „Асистент” по „Техническа механика и 

автоматизация на земеделското производство”, професионално 

направление 5.1. „Машинно инженерство”, област на висше 

образование 5. Технически науки – един, срок за подаване на 

документи 2 месеца от публикуване на обявата. 

Академична длъжност „Асистент” по „Химия”, професионално 

направление 5.12. „Хранителни технологии”, област на висше 

образование 5. Технически науки – един, срок за подаване на 

документи 2 месеца от публикуване на обявата. 

Протокол № 45/01.04.2019 г 
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 Академична длъжност „Асистент” по „Технология на хляба, 

хлебните и сладкарски изделия”, професионално направление 5.12. 

„Хранителни технологии”, област на висше образование 5. 

Технически науки – един, срок за подаване на документи 2 месеца 

от публикуване на обявата. 

 

Предложение за изпол на академична 

длъжност „асистент” 

Избира маг. инж. Величка Великова Янева на академична длъжност 

„асистент“ по „Транспортни системи и транспортни технологии“, 

професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“, област 

на висше образование 5. Технически науки. 

Протокол № 45/01.04.2019 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени актуализации на 

индивидуални учебни планове на 

докторанти 

Приема актуализация на учебния план на докторантката Таня 

Енчева Пенева, която се изразява в:  

1. включване на дисциплините „Научни комуникации и 

презентационни“, „Основни изисквания към структурата, 

съдържанието и оформлението на научната статия“ и „Приложни 

компютърни програми. MATLAB“ в работния план за първата 

година на обучение 

 2. Промяна на срока за полагане на изпит по „Проектиране на 

плетива“ от месец февруари 2019 - за месец юли 2019.  

Приема актуализация на учебния план за докторант маг. инж. Петър 

Колев Михалев изразяваща се в промяна в датите, отнасящи се до 

полагане на изпити от докторантския минимум съгл. т.3 от ИУП, 

както следва: 

 1. „Теория на ДВГ“ – изтекъл срок 28.02.2019г. да бъде на 

17.09.2019г.  

2. „Диагностика и техническо обслужване на ДВГ“ – изтекъл срок 

30.03.2019г. да бъде на 30.06.2019г.  
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 3. блок А „Двигатели с вътрешно горене“ – изтекъл срок 

12.12.2018г. да бъде на 07.05.2019г. 

 

Предложени индивидуални учебни планове 

на докторанти 

Утвърждава индивидуален учебен план на маг. инж. Красимира 

Георгиева Радиева, редовен докторант по научна специалност 

„Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки 

изделия, облекла и обувки“, с тема: „Изследване формообразуването 

на дамски рокли“, научен ръководител - доц. д-р инж. Златинка 

Казлачева, обучаваща се към катедра „МИ“.  

Утвърждава индивидуален учебен план на маг. инж. Ангелина 

Стоянова Косинкова – Стоева, редовен докторант по научна 

специалност „Художествено оформяне и моделиране на текстилни и 

шивашки изделия, облекла и обувки“, с тема: „Изследване 

дизайнерското проектиране на съвременно облекло с елементи от 

исторически костюми от Балканите“, научен ръководител доц. д-р 

инж. Златинка Казлачева, обучаваща се към катедра „МИ“.  

Утвърждава индивидуален план на редовен докторант по докторска 

програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление (по отрасли)” маг. инж. Иван Георгиев Иванов.  

Утвърждава индивидуален учебен план за подготовка на редовен 

докторант, държавна поръчка маг. Ваня Тодорова Проданова – 

Стефанова по докторска програма „Технология на животинските и 

растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийнокозметичните препарати“, научна област 5. 

Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни 

технологии, със срок на обучение три години. 
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Предложение за зачисляване на докторант Зачислява ас. инж. Станка Кънева Байчева на самостоятелна 

подготовка по докторска програма „Технология на животинските и 

растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните препарати“, научна област 5. 

Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни 

технологии, със срок на обучение три години.  

Утвърждава тема на дисертационен труд и научните ръководители 

както следва: 

Тема: „Технологични изследвания на ароматични продукти от бял 

риган (Origanum heracleoticum L.)”, научни ръководители – доц. д-р 

инж. Красимира Желязкова Добрева – ФТТ-Ямбол, проф. дсн Гюрга 

Стефанова Михайлова. 

 Утвърждава Индивидуален план за подготовка на докторант инж. 

Станка Кънева Байчева на самостоятелна подготовка по докторска 

програма „Технология на животинските и растителните мазнини, 

сапуните, етеричните масла и парфюмерийнокозметичните 

препарати“ 

Протокол № 46/02.05.2019 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложение за Обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели 

Обявява следните конкурси за хонорувани преподаватели: 

1. „Аналитична химия”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, 

специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение и 22 часа лекции, 

задочно обучение;  

2. „Анализ на храните”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, 

специалност „БКХ”, ІІ семестър, редовно обучение;  

3. „Системи за управление безопасността на храните”, ОКС 

„Магистър” – 20 часа лекции, специалност „БКХ”, ІІ+ІV семестри, 

редовно обучение;  
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 4. „Английски език – ИД”, ОКС „Бакалавър” – 90 часа практически 

упражнения, всички специалности, ІІ семестър, редовно обучение и 

75 часа практически упражнения, задочно обучение; 

5. „Английски език – ФД, ОКС „Бакалавър” – 60 часа практически 

упражнения, специалности „АТЗТ+ДТММИ”, „ЕТ+ТГС“, ІІІ 

семестър, редовно обучение и 30 часа практически упражнения, 

специалности „АТЗТ“ и „ЕТ+ИИ+ТГС“, задочно.  

6. Топлотехника”, ОКС“Бакалавър“– 30 часа лекции, специалности 

„АТЗТ“ и „ТХ”, IІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, 

задочно обучение;  

7. „Топло- и масопренасяне ”, ОКС “Бакалавър“– 22 часа лекции, 

специалност „ТГС” , задочно обучение, ІІІ семестър;  

8. „Нормативни документи – ИД“, ОКС „Бакалавър – 20 часа 

лекции, специалност „ТГС“, VІІІ семестър, редовно обучение и 10 

часа лекции, задочно обучение;  

9. „Управление на техногенния риск в топлоенергетиката” или 

ЕЕТГИ – избираема дисциплина, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, 

специалност „ТГС”, І+ІІІ семестър, редовно обучение;  

10. „Топлогенерираща техника и технологии”, ОКС „Бакалавър” 

(поток с ОКС „Магистър” – 60 часа лекции, специалност „ТГС”, V 

семестър, редовно обучение и 30 часа лекции, задочно обучение;  

11. „Отопление, отоплителна и топлообменна техника І част”, ОКС 

„Бакалавър” и ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност 

„ТГС”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно 

обучение; 

12. „Моделиране и симулиране на топлотехнически процеси”, ОКС 

“Магистър“ – 20 часа лекции + 20 часа упражнения, специалност 

„ТГС” и ЕЕ“, II+ІV семестър, редовно обучение; 

 



 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ   
Факултет ”Техника и технологии” 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

№ на документа: 

751 _ OD_1.0.6_FTT 
В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Дневник за качеството на обучение 
Страница: 214 от 227 

 

 13. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни 

инсталации”- ІІ част, ОКС „Бакалавър” - 20 часа лекции + 30 часа 

семинарни упражнения, VІІІ семестър, специалност „ТГС”, редовно 

обучение и 10 часа лекции + 15 часа семинарни упражнения, 

задочно обучение;  

14. „Заваряване на материалите“, ОКС „Бакалавър“ – 30 часа 

лекции, специалност „ТГС“, VІ семестър, редовно обучение и 15 

часа лекции, задочно обучение;  

15. „Топлинно стопанство“, ОКС „Бакалавър“ - 30 часа лекции, 

специалност „ТГС“, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа 

лекции, задочно обучение; 

 16. „Техническа безопасност“, ОКС „Бакалавър“ – 20 часа лекции + 

30 часа сем. упражнения, VІІІ семестър, специалности „ТХ“ и 

„ТГС“, редовно обучение и 10 часа лекции + 15 часа сем. 

упражнения, задочно обучение;  

17. „Обезпрашаване“ , ОКС „Магистър“ – 20 часа лекции + 30 часа 

сем. упражнения, специалност „ТГС“, редовно обучение;  

18. „Физика”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа семинарни упражнения, 

всички специалности, І семестър, редовно обучение и 53 часа 

семинарни упражнения, задочно обучение;  

19. „Висша математика І част”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа 

семинарни упражнения, всички специалности, І семестър, редовно 

обучение и 52 часа сем.упражнения, задочно обучение; 

20. „Висша математика ІІ част”, ОКС „Бакалавър”- 105 часа 

семинарни. упражнения, всички специалности, ІІ семестър, редовно 

обучение и 52 часа семинарни упражнения, задочно обучение; 
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 21. „Висша математика ІІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 60 часа 

семинарни упражнения, всички специалности, ІІІ семестър, редовно 

обучение и 45 часа сем. упражнения, задочно обучение;  

22. „Индустриално предприемачество“, ОКС „Магистър“ – 30 часа 

лекции +20 часа упражнения, ІІ семестър, редовно обучение;  

23. „Бизнес иновации“, ОКС „Магистър – 30 часа лекции +15 часа 

семинарни упражнения, І семестър, специалности „ТГС+ЕЕ“, 

редовно обучение.  

24. Проектиране на системи за управление на технологични 

обекти”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции, специалност „АКС”, 

VІІІ семестър, 10 часа лекции, задочно обучение;  

25. „Проектиране на електрически машини и апарати”, ОКС 

„Бакалавър” поток с „Магистър” 2ТН - 15 часа лекции, специалност 

„ЕТ”, VІ+ІІ семестри, редовно и задочно обучение;  

26. „Електрически апарати за автоматиката” – ИД, ОКС „Бакалавър” 

– 15 часа лекции, VІ семестър, редовно и задочно обучение, 

специалност „ЕТ”;  

27. „Електрозадвижване”, ОКС „Бакалавър” – 22 часа лекции, 

специалност „ЕТ”, VІІ семестър, задочно и редовно обучение;  

28. „Технологии в електротехниката”, ОКС „Бакалавър”- 23 часа 

лекции, специалност „ЕТ”, VІІ семестър, редовно и задочно 

обучение;  

29. „Битова електротехника”-ИД, ОКС „Бакалавър” - 10 часа 

лекции, специалност „ЕТ”, VІІІ семестър, редовно и задочно; 

30. „Управление на електромеханични системи”, ОКС „Бакалавър” 

– 30 часа лекции, специалност „АКС”, VІІ семестър, редовно 

обучение и 15 часа лекции, задочно обучение; 
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 31. „Компютърни системи за управление -ИД”, ОКС „Бакалавър” – 

15 часа лекции, специалност „АКС”, VІІ семестър, редовно 

обучение и 7 часа лекции, задочно обучение;  

32. „Компютърни системи за измерване”, ОКС „Магистър” – 20 часа 

лекции, специалности „АКС”, „ЕТ”, „МКСУ”, „ИКТБПА” и 

„ИКТО”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;  

33. „Изкуствен интелект”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, 

специалности „АКС”, „ИКТБПА”, „ИКТО”, ІІ+ІV семестри, редовно 

обучение;  

34. „Електрически мрежи и системи”, ОКС „Магистър”(М-1,М-2ТН) 

- 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, специалност 

„ЕТ”, І+ІІІ семестри, редовно обучение;  

35. „Системи за децентрализирано производство на енергия”, ОКС 

„Магистър” - 30 часа лекции , специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри, 

редовно обучение;  

36. „Приложения и системи за мобилни устройства”, ОКС 

„Магистър” – М1, М2ТН – 10 часа лекции, специалности „АКС”, 

„МКСУ”, „ИКТБПА”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение; 

37. „Системно и мрежово администриране”, ОКС 

„Магистър”(М1,М2ТН) – 30 часа лекции І+ІІІ семестри, редовно 

обучение;  

38. „САD системи І част”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически 

упражнения, ІІІ семестър, специалности „АТЗТ”, ДТММИ+ТГС”, 

„АКС” и „ЕТ”, редовно обучение и 75 часа пр. упражнения, задочно 

обучение;  

39. „Техническа безопасност”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа 

семинарни упражнения, специалности „АКС”+”ЕТ”, VІІІ семестър, 

редовно обучение и 10 часа сем. упражнения, задочно обучение; 
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 40. „Автоматизация и управление на ТГИ”, ОКС „Бакалавър”- 30 

часа упражнения, специалност „ТГС”, VІІ семестър, редовно 

обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;  

41. „Автоматизация на производството”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа 

лабораторни упражнения, специалност „ТХ”, VІІ семестър, редовно 

обучение и 8 часа упражнения, задочно обучение;  

42. „Автоматизация на технологични процеси”, ОКС „Бакалавър” – 

30 часа упражнения, специалност „АКС”, VІІ семестър, редовно 

обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;  

43. „Технически средства за автоматизация”, ОКС „Бакалавър” – 30 

часа практически упражнения, специалност „АКС”, VІ семестър, 

редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;  

44. „Теория на сигналите и идентификация на системи”, ОКС” 

Бакалавър” – 45 часа упражнения, специалност „АКС”, VІ семестър, 

редовно обучение и 23 часа упражнения, задочно обучение; 

 45. „Електрически апарати ІІ част“, ОКС „Бакалавър“ – 15 часа 

семинарни упражнения + 30 часа лабораторни упражнения, V 

семестър, специалност „ЕТ“, редовно обучение и 7 часа семинарни 

упражнения + 15 часа лабораторни упражнения, задочно обучение.  

46. Въведение в научните изследвания”, ОКС „Магистър” – 30 часа 

лекции + 30 часа семинарни упражнения, всички специалности, І+ІІІ 

семестри, редовно обучение;  

47. „Логистика на транспортни процеси“, ОКС „Магистър“ – 30 часа 

лекции +30 часа семинарни упражнения, специалност „ОУТ“, І+ІІІ 

семестри, редовно обучение; 

48. „Автоматизирани системи в транспортните средства”, ОКС 

„Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VІ семестър, 

редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение; 
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 49. „Автотехническа експертиза – ИД”,ОКС „Бакалавър“ – 15 часа 

лекции + 30 часа пр. упражнения, специалност „АТЗТ”, V семестър, 

редовно обучение и 8 часа лекции + 15х2 часа практически 

упражнения, задочно обучение;  

50. „Системи за осигуряване безопасността на движение” , ОКС 

„Магистър” – 30 часа лекции + 20 часа семинарни упражнения, ІІ 

семестър, редовно обучение, специалност „ОУТ”.  

51. „Спедиция“, ОКС „Магистър“ – 30 часа лекции + 20 часа сем. 

упражнения, специалност „ОУТ“, ІІ-ри семестър, редовно обучение; 

52. „Техническа механика І част” , ОКС „Бакалавър” – 30 часа 

лекции, ІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно 

обучение, всички специалности;  

53. „Техническа механика ІІ част“, ОКС „Бакалавър“ – 30 часа 

лекции, ІІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно 

обучение, специалности „АТЗТ“, ДТММИ+ТГС“. 

 

Предложени промени в учебни планове и 

програми 

За ПН 5.1 Машинно инженерство, специалност „АТЗТ“ за ОКС 

„Бакалавър“ промяна на наименованието на дисциплината от 

учебния план за ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на специалност 

АТЗТ от „Машини за почвообработка, сеитба и прибиране – I част“ 

и „Машини за почвообработка, сеитба и прибиране – II част“ на 

„Земеделски машини – I част“ и „Земеделски машини – II част“, 

като хорариума съответно по 75 часа (45+0+0+30) за редовно 

обучение и 37 (22+0+0+15) за задочно обучение семестъра (VI), 

кредитите (8) и процедурите се запазват същите. 

Протокол № 47/27.05.2019 г 

от ФС н а ФТТ 
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 . За ПН 5.4 Енергетика, специалност „ТГС“ за ОКС „Магистър“ за 

една година, 2 години технически, 2 години нетехнически:  

Промяна на наименованието на дисциплината от учебния план за 

ОКС „магистър“ на специалност ТГС от „Биотехнологии в ТГС“ на 

„Енергийни биотехнологии“, като хорариума съответно от 60 часа 

(30+30+0+0) за редовно обучение и 30 задочно обучение 

(15+15+0+0), семестъра І, кредитите 5 и процедурите се запазват 

същите.  

 Дисциплината „Моделиране и симулиране на топлотехнически 

процеси“, с хорариум 60 часа (30+0+0+30) редовно обучение и 30 

часа задочно обучение (15+0+0+15), ІІ семестър, 3 кредита при спец. 

„ТГС“, да се промени на хорариум 40 (20+0+0+20), редовно 

обучение и 20(10+0+0+10), задочно обучение, както при „Енергийна 

ефективност“.  

 Избираемите дисциплини в І семестър – „Диагностика и 

надеждност на топло- и газоснабдителни инсталации“, „Управление 

на техногенния риск в топло- и газоснабдяване“ и „Енергийна 

ефективност на топло- и газоснабдителни инсталации“ при 

специалност „ТГС“ с хорариум от 60 часа (30+30+0+0) да се 

уеднаквят с учебния план на „ЕЕ“ в блок от „Диагностика и 

надеждност на топлоенергийни инсталации“ „Управление на 

екологичния риск в топлоенергетиката“,„Ресурсоспестяващи 

технологии в производството“ и „Управление на техногенния риск в 

топлоенергетиката“ с хорариум 45 часа, редовно 

обучение(30+15+0+0), процедура ТО, І семестър, 4 кредита и 22 

часа (15+7+0+0), задочно обучение, изпит. 
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 Дисциплината „Проектиране на отоплителни системи (с проект)“ на 

специалност „ТГС“ с хорариум от 60 часа (30+0+0+30), да стане на 

90 часа (30+20+0+40), ІІ семестър, Изпит, 7 кредита, редовно 

обучение и 45 часа (15+10+0+20), Изпит, задочно обучение. 

  Избираемите дисциплини в ІІ семестър на специалност „ТГС“ на 

„Обезпрашаване“ и „Топлинна интеграция и когенерация“ с 

хорариум 40 часа (20+20+0+0) да станат с хорариум от 50 часа 

(20+30+0+0), редовно обучение, процедура ТО и 25 часа 

(10+15+0+0), задочно обучение, 4 кредита, изпит. 

 

Предложена актуализация на конспект за 

държавен изпит 

Утвърждава актуализация на конспект за държавен изпит за ОКС „ 

Магистър“, специалност „АТЗТ“, едногодишен курс на обучение, 

включваща замяна на въпросите от дисциплината „Надеждност на 

машините“ с въпроси от дисциплината „Транспортни системи, 

технологии и логистика“ 

Протокол № 47/27.05.2019 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложени учебни програми Утвърждава следните учебни програми:  

1. Нови учебни програми за дисциплините „Логистика, спедиция и 

митнически процедури“ и „Транспортни системи и технологии“.  

2. Актуализирани учебни програми за дисциплините „Земеделски 

машини – I част“ и „Земеделски машини – II част“, в частта на 

промяна на наименованието и съдържанието на въпросите за изпит, 

като хорариумът, кредитите и технологията на обучение и проверка 

на знанията се запазват същите. 

Протокол № 47/27.05.2019 г 

от ФС н а ФТТ 

Предложена актуализирация на 

индивидуален учебен план на редовен 

докторант 

Утвърждава актуализиран индивидуален учебен план на редовен 

докторант маг. инж. Радостина Кръстева Стефанова 

Протокол № 47/27.05.2019 г 

от ФС н а ФТТ 
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Предложени актуализации в учебни 

планове 

Приема следните актуализации в учебните планове:  

За ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, специалност 

„ЕТ“ за ОКС “бакалавър“: 

 Промяна на хорариума на дисциплините „ПИК І част“, 

„Електрически измервания“, „Полупроводникова електроника“ и 

„Цифрова и микропроцесорна техника“ от учебния план за ОКС 

„бакалавър“ на специалност „ЕТ“, за да се уеднаквят със 

специалност „АКС“:  

- ПИК І част“, хорариума 60 часа (30+0+0+30) за редовно обучение 

и 30 задочно обучение (15+0+0+15), става с хорариум от 75 часа 

(2+0+0+3) семестъра (І), кредитите (7) и процедурата се запазва;  

- „Електрически измервания“ – хорариум от 75 часа (2+0+3+0) става 

на 60 часа (2+0+2+0), кредити 6; 

 - „Полупроводникова електроника“ – хорариум от 75 часа 

(2+1+2+0) става на 60 часа (2+0+2+0), кредити 6; - „Цифрова и 

микропроцесорна техника“ – хорариум от 45 часа (2+0+1+0) става 

на 60 часа (2+0+2+0), кредити 6;  

Включване на нова дисциплина „Комуникационни технологии“ в 

ИД вместо „Електрически апарати за автоматика“, като хорариума 

се запазва.  

За ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, специалност 

„АКС“ за ОКС “бакалавър“ 

: „Микропроцесорна техника І част“ стават „Цифрова и 

микропроцесорна техника І част“ от хорариум 45 часа (1+0+2+0) на 

45 часа (1+1+1+0), кредити 5; 

 „Микропроцесорна техника ІІ част“ стават „Цифрова и 

микропроцесорна техника ІІ част“ се запазва хорариума, кредити 5; 

Протокол № 49/20.06.2019 г 

от ФС н а ФТТ 
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 „Теоретична електротехника І част“ с хорариум от 60 часа 

(2+1+1+0) на 75 часа (2+2+1+0), кредити 7; 

 „Импулсна и цифрова схемотехника“ с хорариум от 60 часа 

(1+1+2+0) на 60 часа (2+0+2+0), кредити 6; 

 „Техническа безопасност“ с хорариум от 30 часа (2+1+0+0) на 40 

часа (2+2+0+0), кредити 4;  

„Екология“ с хорариум от 35 часа (2+1,5+0+0) на 40 часа (2+2+0+0), 

кредити 4;  

„Компютърни мрежи и системи“ да стана „Компютърни мрежи“, 

кредити 6;  

За ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, специалности 

„АКС“, „ИКТО“, „МКСУ“ и „ИКТБПА“ за ОКС “магистър“ за една 

година, 2 години технически, 2 години нетехнически и от ПБ: 

 „Компютърни мрежи и системи“ да бъде „Компютърни мрежи“ и 

промяна на кредити на всички дисциплини. 

 За ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, специалност 

„ЕТ“ за една година, 2 години технически и 2 години нетехнически“ 

за ОКС “магистър“ за една година, 2 години технически, 2 години 

нетехнически и от ПБ:  

„Автомобилна електротехника“ се заменя с „Релейни защити“ като 

се запазва хорариума. 

За ПН 5.12. „Хранителни технологии“, специалност „ТХ“ за ОКС 

„бакалавър“:  

„Аналитична химия“ от хорариум 3+0+3+0 да стана с хорариум от 

2+0+3+0;  

„Биохимия І част“ да бъде в ІІІ семестър, вместо ІV семестър;  

„Биохимия ІІ част“ в ІV семестър, вместо V семестър; 
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 Дисциплините „Физикохимия и колоидна химия І част“ и 

„Физикохимия и колоидна химия ІІ част“ се обединяват в 

„Физикохимия и колоидна химия“ с хорариум от 2+2+0+0 в ІV 

семестър; 

 „Технология на консервирането І част“ с хорариум от 4+0+0+3 да 

стане с хорариум 3+0+0+3; 

 „Технология на консервирането ІІ част“ с хорариум от 4+0+0+3 да 

стане с хорариум 2+0+0+2; 

 Включване на нова дисциплина, както следва: „Технология на 

растителните липиди и етеричните масла І част“ , с хорариум 

2+0+0+2, в V семестър, 

 „Технология на растителните липиди и етеричните масла ІІ част“ , с 

хорариум 2+0+0+1, в VІ семестър, В блок ФД, ІІІ семестър  

Да отпаднат дисциплините „Уеб програмиране І част“ и „Софтуерни 

продукти за статистическа обработка и анализ на данни“, защото 

всички специалности са ги премахнали, като са останали само 

езиците. 

 

Предложение за избор на главни асистенти Избира ас. д-р инж. Драгомир Маринов Драгоев за „главен 

асистент“ по „Механизация и електрификация на 

растениевъдството“, Професионално направление 5.1. Машинно 

инженерство, Област на висше образование 5. Технически науки.  

Избира ас. д-р инж. Антоанета Георгиева Димитрова за „главен 

асистент“ по „Електрически мрежи и системи“, Професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, Област 

на висше образование 5. Технически науки. 
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 Избира ас. д-р инж. Мирослав Димчев Василев за „главен асистент“ 

по „Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление (по отрасли)“, Професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, Област на висше 

образование 5. Технически науки.  

Избира ас. д-р Галя Илиева Шивачева за „главен асистент“ по 

„Автоматизация на области от нематериалната сфера“, 

Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, Област на висше образование 5. Технически науки. 

 

 

Предложение за конкурс за длъжност 

„редовен преподавател“ по „Физическо 

възпитание и спорт” 

Обявява конкурс за длъжност „редовен преподавател“ по учебната 

дисциплина „Физическо възпитание и спорт” със срок за подаване 

на документи 1 месец от публикуване на обявата. 
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Предложение за научно жури по конкурс за 

АД „Доцент“ 

 Утвърждава научно жури по конкурс за АД „Доцент“ в 

професионално направление 5.1. Машинно инженерство, по научна 

специалност „Механизация и електрификация на 

растениевъдството“ в състав:  

Вътрешни за ТрУ: 

 1. проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – ПН 5.1. 

Машинно инженерство, ТрУФТТ-Ямбол,  

Външни за ТрУ:  

1. доц. д-р Митко Иванов Николов - ПН 5.1. Машинно инженерство, 

РУ „ Ангел Кънчев“,  

2. проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев - ПН 5.1. Машинно 

инженерство, ТУ – Варна, 

 4. проф. дтн инж Христо Кирилов Радев - ПН 5.1. Машинно 

инженерство, ТУ – София,  
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 5. доц. д-р инж. Васил Йорданов Богев - ТУ- София, ПН 5.1. 

Машинно инженерство  

6. проф. д-р инж. Георги Кирилов Дюкенджиев - ПН 5.1.Машинно 

инженерство, ТУ – София  

7. проф. д-р инж. Димчо Стоилков Чакърски - ПН 5.1. Машинно 

инженерство, ТУ – София  

Резервни членове:  

Вътрешен за ТрУ:  

доц. д-р инж. Златинка Иванова Казлачева – ПН 5.1. Машинно 

инженерство, ТрУ – Стара Загора  

Външен за ТрУ:  

доц. д-р инж. Нина Николаева Господинова - ПН 5.10. Химични 

технологии, РУ„ Ангел Кънчев“ 

 

Предложение за отскраняване на докторант Приема предложението на катедра „Машинно инженерство“ и 

отстранява редовен докторант маг. инж. Петър Михалев от обучение 

по докторска програма „Двигатели с вътрешно горене”. 
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Предложение за ръководител СДК Утвърждава гл. ас. д-р Златоели Дучева за ръководител на СДК. Протокол № 49/20.06.2019 г 
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Избор на асистенти Избира маг. инж. Миглена Андонова Казакова за АД „Асистент” по 

„Техническа механика и автоматизация на земеделското 

производство” в професионално направление 5.1. Машинно 

инженерство.  

Избира маг. инж. Сивелина Георгиева Делчева за редовен 

„асистент” по „Енергопреобразуващи технологии и системи” в 

професионално направление 5.4. Енергетика.  

Избира маг. Милен Димитров Димов за „асистент” по „Химия” в 

професионално направление 5.12. Хранителни технологии. 

 Избира маг. инж. Тончо Господинов Колев на академична 

длъжност „асистент” по „Технология на хляба, хлебните и 

сладкарски изделия” в професионално направление 5.12. 

Хранителни технологии. 

Протокол № 50/16.07.2019 г 
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Предложение за актуализиране на състава 

на Атестационната комисия 

Приема следния актуализиран състав на Атестационната комисия 

към ФТТ – Ямбол: 

 1. доц. д-р Нели Георгиева – Декан;  

2. доц. д-р Красимира Добрева – Зам.-декан по УД и ръководител 

катедра “Хранителни технологии“ – председател;  

3. доц. д-р Диана Балабанова – Ръководител катедра „Машинно 

инженерство“;  

4. доц. д-р Таня Пехливанова – Ръководител катедра ЕЕА – 

секретар;  

5. доц. д-р Иван Лазаров – Ръководител катедра „Енергетика“ 
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Разкриване на процедура за редовна 

атестация на членове на академичния 

състав във ФТТ 

Открива процедура за редовна атестация на следните членове на 

академичния състав във ФТТ за учебната 2019/2020 г. :  

катедра „Машинно инженерство“  

1. ас. д-р инж. Красимир Георгиев Георгиев  

катедра „Електротехника, електроника и автоматика“  

2. гл. ас. д-р Златоели Атанасова Дучева  

3. ас. инж. Атанас Колев Атанасов  

4. ас. инж. Крум Павлов Виденов 

 катедра „Енергетика“  

5. доц. д-р Здравка Добрева Джандармова катедра „Хранителни 

технологии“ 

6. гл. ас. д-р инж. Иван Енчев Димов 
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Предложение за обявяване на конкурси за 

хонорувани преподаватели 

Обявява следните конкурси за хонорувани преподаватели:  

1. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации”- 

І част, ОКС „Бакалавър” - 15 часа семинарни упражнения + 15 часа 

практически упражнения, VІІ семестър, специалност „ТГС”, 

редовно обучение и 8 часа семинарни упражнения + 7 часа 

практически упражнения, задочно обучение;  

2. „Управление на техногенния риск в топлоенергетиката или УЕРТ, 

ДНТЕИ- ИД“, ОКС „Магистър“ – 15 часа упражнения, І семестър, 

редовно обучение; Срок на конкурса: 2 седмици. 
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