
Информация за дейността на ТК-Ямбол, проведените колежански съвети и заседания на комисията по учебна дейност и качеството на 

обучение за периода 2006г. – 2010г., свързани с качеството на обучение 

 

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 

 

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 ръководители 1. Открива процедура за избор на Ръководител на катедра 
Протокол № 22/05.09.2006 на 



на катедри съгл. чл.26, д (4) от ЗВО “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. 

Съвета на колежа 

 

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 

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 

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 

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 



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 

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. 

Протокол № 1/06.02.2008 г. на 

Съвета на колежа 

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 

Протокол № 1/06.02.2008 г. на 

Съвета на колежа 



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 
Протокол № 2/04.03.2008 г. на 

Съвета на колежа 

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 за програмна 

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». 

Протокол № 3/07.04.2008 г. на 

Съвета на колежа 

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 

Протокол № 5/20.05.2008 г. на 

Съвета на колежа 



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 

Протокол № 6/20.06.2008 г. на 

Съвета на колежа 

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 на катедрени комисии - 

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. 

Протокол № 6/20.06.2008 г. на 

Съвета на колежа 

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 

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 

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 

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 “Красива 

Протокол № 12/19.03.2009 г. на 

Съвета на колежа 



България”, 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 

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. 

 

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, 

Протокол № 25/29.03.2010г. 

 



гл. ас. Иван Кирилов Янков.  

2. Приет учебен план и програми за специалност 

„Електротехника” и утвърждаване на учебни програми 

Актуализиране на квалификационните 

характеристики по направления и 

специалности 

Актуализирани квалификационните характеристики по 

направления и специалности 
Протокол № 26/26.04.2010г. 

 


