
   

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА 

ФАКУЛТЕТ “ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” – ЯМБОЛ 
 

 

СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ, 

ПОСЛУЧАЙ 55 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЯМБОЛ И 

ПРАЗНИКА НА ФАКУЛТЕТ ”ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”  

 11 МАЙ  ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

 
РЕГЛАМЕНТИ 

 
ТУРНИР ПО ФУТБОЛ „КУПА НА ДЕКАНА” 

 

1. Общи положения 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ-ЯМБОЛ при ТРАКИЙСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ организира турнир по футбол на малки врати за купата 

на ДЕКАНА по случай Празника на Факултет ”Техника и технологии” – 11 

май  ”Св. Св. Кирил и Методий” и честване на 55 години висше 

образование в Ямбол. 

2. Период на провеждане 

- Турнирът ще се проведе на  22-23.04.2019 г. 

- Техническата конференция ще се проведе преди първата среща 

във Факултет ”Техника и технологии”-Ямбол. 

3. Условия за участие 

- Капитанът на отбора да представи списъка на отбора преди първата 

среща. 

- Отговорници: преподаватели по физическо възпитание и спорт от 

Факултет ”Техника и технологии” (ФТТ) и училищата. 

4. Право на участие 

- Студенти и ученици мъже записани редовно обучение към момента на 

провеждане на състезанието. 

- Прекъснали студенти нямат право да участват в турнира. 

5. Документи 

- Списък на отбора с трите имена, специалност/училище, курс и 

телефон на капитана; 

- Лична карта; 

- Студентска книжка или ученическа карта от учебното заведение. 

6. Програма 

- Начало на турнира 13:00 часа, 22.04.2019 г.  във ФТТ. 

- Програмата ще бъде уточнена на техническата конференция. 

7. Регламент на състезанието 

- Отборите се състоят от 6 (шест) състезатели в полето и 3 резерви;  

- Времето на срещите  2 х 20 мин. с 5 мин. почивка; 

- При равенство в резултата се изпълняват по 3 дузпи. 



 

 

 

8. Класиране и награди 

Деканът на ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ-ЯМБОЛ ще награди 

класиралите се на призовите места на 10.05.2019 г. 12:00 ч., зала 225 на 

ФТТ. 

 
 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАЙСТОРСКО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛ 
 

Състезанието ще се проведе на 24.04.2019 г., 13:00 ч., на  учебен полигон 

на ФТТ.  

В един отбор могат да се включат до двама ученика/студента – водач и 

навигатор. Състезателите участват с лични автомобили. Необходимо е да се 

явят на учебния полигон в 12:30 ч. на 24.04.2019 г. за инструктаж и указания 

относно провеждането на състезанието. На всеки автомобил ще бъде 

отпуснато по 4 литра бензин или дизелово гориво.    

Участниците в състезанието ще бъдат оценявани по критерии време и 

наказателни точки. Класиралите се на първите три места ще бъдат наградени 

на 10.05.2019 г., 12:00 ч.  в зала 325 на Тържествено честване на Празника на 

Факултет ”Техника и технологии” – Ямбол и 55 години висше образование в 

Ямбол. 

 
 

КОНКУРС ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ ВИДЕОКЛИП НА ТЕМА  
”РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНАТА ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА 

ОБУЧЕНИЕ” 
 

I. До участие се допускат, презентации и видеоклипове, отговарящи на 

следните изисквания: 

1. Автори – един ученик/студент или екип до 3 –ма участника. 

2. Бр. на слайдовете/продължителност на видеоклипа – до 30 слайда/до  

3-5 минути. 

3. Срок за получаване на файловете на адрес vanya.stoykova@trakia-

uni.bg – до 30 април 2019 г. 

4. Формат на файловете - .ppt, .pptx, .mpg, .mov, .wmv, .avi, .mp4, .mkv. 

Допускат се и презентации на Prezi в .exe формат. 

5. На първия слайд да са посочени трите имена на авторите, учебното 

заведение и темата на презентацията/видеоклипа (може да са 

свързани само с компютърна техника или само за технически 

средства за обучение. 

II. Разработката ще се оценява по следните показатели:  

1. Съответствие на темата на презентацията/видеоклипа със заглавието 

на конкурса. 

2. Съдържание на  презентацията/видеоклипа. 

3. Дизайн и оформление на презентацията/видеоклипа. 

 

Презентациите и видеоклиповете няма да се представят от 

участниците. Ще се оценяват само изпратените файлове. 



Класиралите се на първите три места ще бъдат наградени на 

10.05.2019 г., 12:00 ч.  в зала 325 на Тържествено честване на Празника на 

Факултет ”Техника и технологии” – Ямбол и 55 години висше образование 

в Ямбол.  Наградените презентации ще се представят на екран, в режим 

Slide Show пред посетителите на музейната експозиция ”Компютърна 

техника и технически средства за обучение” през периода 08 - 11 май 

2019г. (откриване 08.05.2019г. 13:45ч.). 

 

 

СЪСТЕЗАНИЕ ”ПРОЕКТИРАНЕ С AUTOCAD” 
 

За представения в заданието детайл да се създаде тримерен модел. Да се 

направи конструктивен чертеж, който да бъде изпълнен по изискванията на 

БДС: 

- Да съдържа минимален брой проекции, необходими за изясняване на 

формата на модела; 

- Да се използват необходимия тип на линиите за изобразяване на 

контурните, размерните и осевите линии; 

- При необходимост да се използват разрези или сечения за изясняване 

на вътрешни повърхнини. 

 

Създаденият файл да се съхрани с име: фамилията и факултетния номер 

на участника. Изпълненото задание да се качи в електронното обучение → 

дисциплина „CAD системи ІІ“ → Задачи от състезание по CAD проектиране, 

03.05.2019.  

Оценяването на заданието ще се извърши по следните критерии: 

 

Критерий за оценяване Тежест на критерия 

Време на изпълнение 30% 

Точност на изпълнение на проекциите 20% 

Точност на изпълнение на оразмеряването 20% 

Точност на дефинирането и използването на 
типовете линии 

20% 

Точност на изпълнение на разрезите 10% 

Общо: 100% 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ (ECDL)  

3.05.2019 г. 
 

Състезанието се провежда под формата на тест с практически задачи по 

един или наколко от следните модули: 

Модул 1 - Компютърни oснови (Въведение)  

Модул 2 - Мрежови oснови (Интернет) 

Модул 3 - Текстообработка 

Модул 4 - Електронни таблици 

Модул 5 - Работа с База Данни 

Модул 6 - Презентации 

Модул 7 - Онлайн Сътрудничество 

Модул 8 - Планиране на проекти 

http://ecdl.bg/?page_id=104
http://ecdl.bg/?page_id=304
http://ecdl.bg/?page_id=323
http://ecdl.bg/?page_id=332
http://ecdl.bg/?page_id=352
http://ecdl.bg/?page_id=360
http://ecdl.bg/?page_id=367
http://ecdl.bg/?page_id=374


Модул 9 - Редактиране на изображения 

Модул 10 - Уеб редактиране 

 

Отделно от това за участие в ECDL тестовете ще бъде направено 

класиране на първите трима участника, получили най-висок резултат на 

тестовете, независимо от това на колко и кои модули се явяват. Класираните 

участници ще бъдат наградени по случай Празника на ФТТ – Ямбол. 

Издържалите 3 от тестовете за отделните модули могат да получат 

Сертификат – ECDL старт; за 7 модула се получава Сертификат – ECDL за 

напреднали. Сертификатите се заплащат отделно, след като бъдат достигнати 

резултатите за 3 или 7 теста.  
 

 

КОНКУРС НА ТЕМА „МОЯТА ТЕНИСКА“ 
 

Специалност  „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 

индустрия“ организира конкурс на тема „Моята тениска“. 

 

В конкурса каним да се включат студенти от всички специалности, 

преподаватели, служители и ученици. 

Участниците трябва върху бяла тениска да проектират и изработят по 

свой дизайн, модел.  Използвайте допълнителни детайли, срязвания, 

апликации, рисунка, лого или боядисване. 

Очакваме вашите модели да се представят до 30.04.2019г., в кабинет 

318, за оценяване и класиране от жури. 

 

За допълнителна информация се обръщайте към:  

ас. инж. Петя Динева 

гл. ас. д-р инж. Жулиета Илиева 

Обявяване на резултатите – 10 май 2019, зала 325 

 

http://ecdl.bg/?page_id=381
http://ecdl.bg/?page_id=386

