
На добър час, абсолвенти от випуск 2017! 

 

На 24 ноември 2017 година в Зрителната зала на община 

Ямбол се проведе тържествената церемония за връчване на 

дипломите за висше образование на абсолвентите от  Факултет 

„Техника и технологии“ – Ямбол, випуск 2017.  От випуск 2017 

успешно се дипломираха 144 абсолвенти ОКС „бакалавър“ (редоно 

и задочно обучение) и 57 абсолвента ОКС „магистър“ по 

специалности от програмно акредитираните професионални 

направления: „Машинно инженерство“, „Електротехника, 

електроника и автоматика“, „Енергетика“ и „Хранителни технологии“. 

В препълнената зала, за да споделят едно от най-

вълнуващите и дългоочаквани събития в академичния живот на 

Факултета, освен абсолвентите присъстваха преподаватели, много 

гости, родители и съграждани. 

Тържествената промоция беше открита от доц. Красимира 

Добрева – Зам.-декан на Факултета, която представи официалните 

гости: 

проф. дсн Гюрга Михайлова – Зам.-ректор на Тракийски 

университет - Стара Загора; 

Волен Дичев – Зам. -областен управител на област Ямбол; 

Илиана Бицова – Зам.-кмет на община Ямбол 

проф. Мая Гълъбова – Декан на Медицински факултет; 

проф. Петър Петров – Декан на Педагогически факултет; 

проф. Веселин Видев – Зам.-декан на Стопански факултет; 

доц. Георги Николов – Зам.-декан на Ветеринарномедицински 

факултет. 

Проф. Красимира Георгиева – Декан на Факултета се обърна с 

емоционално приветствено слово към абсолвентите. 

Приветствие към абсолвентите поднесоха: проф. дсн Гюрга 

Михайлова -  Зам.-ректор на Тракийски университет - Стара Загора  

и Илиана Бицова – Зам.-кмет на община Ямбол. 

Посланието на Випуск 2017 бе произнесено от абсолвента с 

най-висок успех – Таня Енчева Пенева, специалност „Дизайн, 

технологиии и мениджмънт на модната индустрия“, ОКС „магистър“, 

общ успех от следването  Отличен 6.00. 



Дипломите на отличниците на випуска от ОКС „бакалавър“ и 

„магистър“ връчи проф. Гюрга Михайлова - Зам.-ректор на 

Тракийски университет. 

Отличник на Петия випуск на Факултета, ОКС „бакалавър“ е 

Галин Стойчев Илчев от специалност „Автотранспортна и 

земеделска техника“, (5,82). 

Отличник на Четвъртия випуск на Факултета, ОКС „магистър“ е 

Таня Енчева Пенева, специалност „Дизайн, технологиии и 

мениджмънт на модната индустрия“, ОКС „магистър“, ( 6.00). 

Дипломите на студентите ОКС „бакалавър“, завършващи с 

най-висок успех от всяка специалност бяха връчени:  

На Николета Савова Николова, специалност „Технология на 

храните“, (5,76) от проф. Мая Гълъбова – Декан на Медицински 

факултет; 

 На Димитър Валентинов Дончев, специалност „Дизайн, 

технологиии и мениджмънт на модната индустрия“, (5,71) от проф 

Петър Петров – Декан на Педагогически факултет; 

Станимир Петров Станчев, специалност „Автоматика, 

информационна и управляваща техника“ (5,78) от проф. Веселин 

Видев – Зам.-декан на Стопански факултет; 

На Николай Димитров Николов, специалност „Автотранспортна 

и земеделска техника“, (5,59) от доц. Г. Николов – Зам.-декан на 

Ветеринарномедицински факултет; 

На Станимир Славов Монев, специалност „Електротехника“ 

(5,70) от проф. Мая Гълъбова от името на Филиал – Хасково ; 

На Русен Георгиев Георгиев, специалност „Топло и 

газоснабдяване“ (5,68) от проф. д-р Красимира Георгиева – Декан 

на Факултета. 

След връчване на всички дипломи Галин Стойчев Илчев 

прочете клетвата, която абсолвентите тържесвената произнесоха и 

по даден от проф. Михайлова знак хвърлиха високо студентските си 

шапки. 

Церемонията завърши под звуците на  Студентския химн. 

 
 

 


