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Факултет „Техника и технологии“ (ФТТ) е основно звено в структурата на
Тракийски университет. Факултетът се ръководи в дейността си от основната мисия
на Тракийски университет „да допринася за социално-икономическото и културното
развитие на България чрез създаване, разпространение и прилагане на знания,
подготовка на кадри с най-високо ниво на компетентност, реализиране на иновативни
научни изследвания и трансфер на знания“.
Факултет „Техника и технологии“ е достоен последовател на традициите в
образованието, създадени в Учителския институт и Технически колеж – Ямбол.

ИСТОРИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ФАКУЛТЕТА

Учителският институт – Ямбол е създаден през 1964 г.
със специалността „Механизация на селското стопанство”.
Временно изпълняващ длъжността директор е Димитър
Стоянов.

От 1965 г. до 1981 г. директор на Учителския институт е
Тодор Ангелов.

От 1973 г. Учителският институт е самостоятелен Институт за подготовка и
повишаване квалификацията на учители по практика.

Периодът, през който Институтът постига ръст в
създаването на съвременната материална база е
1981 - 1990 г., с директор Райчо Димитров.

В края на 1983 г. започва изграждането на съвременна учебна база – Учебен
корпус, Спортен комплекс, Учебно-производствена база, Студентско общежитие 2 и
Студентски стол.
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Откриване на Учебния корпус

От 1984 год. Институтът разполага с нова сграда и студентско общежитие, които
са построени и с доброволната помощ на преподаватели и студенти.
За нуждите на учебния процес са доставени нови автомобили и земеделски
машини, с което се дава възможност за съвременно практическо обучение.
Обучението в Института през учебната 1986-1987 г. е по седем специалности,
с 1030 студенти в редовна форма и 300 студенти в задочна форма на обучение. През
1989 г. е променен срокът на обучение от две на три години.

XV Републиканска спартакиада на учителските институти, Ямбол ‘85

В рамките на квалификационната дейност в краткосрочни курсове годишно се
обучават над 500 преподаватели-инструктори за обучение на водачи на МПС от
цялата страна.
За постигнати успехи в учебно – възпитателната
дейност и във връзка с 25 години от създаването
на Института, Държавният съвет на Република
България награждава Института с орден „Кирил и
Методий”- I степен.

През 1989 година Институтът е преустроен в Полувисш институт към ВТУ „Ангел
Кънчев” – Русе. Създаден е Висш учебен комплекс, който е изнесена структура на
Русенски университет, с директор проф. д-р Дженко Даскалов.
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1989 - 1991 г. – директор на Полувисшия Институт,
проф. д-р инж. Дженко Даскалов.

Този период се характеризира с въвеждането на университетски
организационни и структурни промени, необходими за провеждане на обучение на
специалисти с висше образование.

През периода 1991 - 1992 г. директор е доц. д-р
Мария Рошманова.

Разширява се сътрудничеството с Русенски университет „Ангел Кънчев”,
Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски”, ВИХВП – Пловдив. Обогатява се
материалната база на Института.
В периода 1992 - 1999 г. се дава нов тласък на развитие на научната дейност.
Кадровата политика е в центъра на вниманието на ръководството на Института.
Привлечени са хабилитирани преподаватели – професори и доценти от Русенски
университет, Технически университет – София, ВИХВП – Пловдив, Софийски
университет, Технически университет – Габрово и други висши училища. Създава се
Научноизследователски сектор, съответстващ на университетски модел.
Разработват се проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания” и
Министерство на транспорта. Разширява се
квалификационната дейност.
Организират се курсове за придобиване на професионални квалификации
„Инструктор за обучение на водачи на МПС“ и „Учител“, специализации по
„Информационни технологии“ и други.
Издига се на по-високо равнище научно-преподавателската дейност и
практическото прилагане на знанията и уменията на студентите. За това помага и
създадената учебно-опитна база „НОПЕР-ПИ“ ООД.

1992 - 1999 г. – директор е проф. инж. Иван
Димитров.
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С ПМС № 374 от 15 октомври 1997 г. Полувисшият институт – Ямбол се
преобразува в Технически колеж в структурата на Тракийски университет – Стара
Загора, с предмет на дейност „подготовка на технически кадри и учители“ за
образователно- квалификационна степен „специалист“ по седем специалности.
През периода 1999 - 2007 г. директор
на Техническия колеж е проф.
д.т.н. инж. Георги Гайдажиев.

През периода са акредитирани седем специалности и са открити две нови
специалности. Разкрито е ново професионално направление „Енергетика“.
Въведени са академични символи и ритуали – знак на Технически колеж, знаме,
тоги, отбелязване на Празника на колежа – 11 май, откриване на академичната
учебната година, промоция на абсолвенти и др.

Тържествено се отбелязва 40 годишнината от създаването на висшето
училище. Колежът е удостоен с почетен знак „Златен герб” за принос в
образованието от Общински съвет - Ямбол.

Технически колеж – Ямбол е организатор на научни форуми: съорганизатор
през 2002 г. на научна конференция с международно участие „Космос, природа,
човек”; 2003 г. – научно-приложна конференция с международно участие
„Информационни технологии. Наука, техника, технологии”, посветена на 1006

годишнината от рождението на Джон Атанасов; 2004 г. – конференция „Наука,
техника, технологии и образование“, посветена на 40-годишнината от създаването на
Технически колеж – Ямбол.
Чрез Тракийски университет са сключени договори с Висши училища за
организиране на обучение за придобиване на ОКС „бакалавър” или „магистър” по
съответните професионални направления: с Русенски университет „Ангел Кънчев“ за
специалностите
„Автотранспортна
и
земеделска
техника“,
„Автоматика,
информационна и управляваща техника“, с Университета по хранителни технологии –
Пловдив – за специалността „Технология на храните“, с Технически университет –
Габрово – за специалността „Текстилна техника и технология“.
Реализирани са международни проекти, финансирани от ЕС:
1. „Хармонизиране на системите за професионално образование и обучение”,
осъществен по програма „Леонардо да Винчи” в град Малага, Испания;
2. „Начало на сътрудничеството между техническите колежи в Ямбол и Одрин”,
осъществен по програма „ФАР”, „Трансгранично сътрудничество” и др.
През 2006 г. е лицензиран от НАПОО Центърът за професионално обучение за
двадесет професии, като за първи път в България са издадени Europass приложения
към сертификат за професионална квалификация.

През периода 2008-2011 г. директор на
Технически колеж – Ямбол е проф. д-р инж.
Красимира Георгиева.

Основни приоритети на управлението са развитие на добрите традиции и
практики за повишаване качеството на обучението, стимулиране на научната
дейност и научното израстване на кадрите, разширяване на международната дейност,
участие и реализиране на проекти по Европейски програми и др.
Постоянно се обновява материално-техническата база на колежа.

Академични ритуали и Международна научна конференция

Използването на съвременни интерактивни методи на обучение, мултимедийна
техника, лабораторно и техническо оборудване помагат за усвояване на знания по
общообразователните, педагогическите и общотехническите дисциплини, с цел
формиране на професионални компетенции и умения на студентите. От учебната
2007/2008 г. се възобновява задочната форма на обучение.
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Разширява се квалификационната дейност. В ТК – Ямбол се извършва
обучение за професионална квалификация „Инструктор за подготовка на водачи на
МПС”. Организират се курсове за професионална квалификация „Учител” и
„Периодично обучение на преподаватели за подготовка на водачи на МПС”.
Активно се работи по реализиране на мобилности на студенти и преподаватели
по програма „Еразъм”.

Реализирани студентски и преподавателски мобилности

Екипи от академичния състав на ТК – Ямбол реализират проекти по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” и по програма „ФАР”.
На 11 май 2009 г., на Празника на Технически колеж – Ямбол се отбелязват
45 години от създаването на учебното заведение.

През 2009 г. се проведе научна конференция „Европейски измерения на
образованието и науката”.

През 2009 г., на Празника на гр.
Ямбол - Свети Дух, по случай 45-та си
годишнина, Технически колеж е
удостоен със „Златната Диана“ – найвисокото отличие на общината.
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През септември 2011 г. проф. С. Игнатов, министър на образованието и
науката, ректорът на ТрУ проф. И. Станков, народни представители от Ямболски
избирателен район в 41-вото Народно събрание, областният управител и кметът на
община Ямбол посетиха Технически колеж, за да се запознаят с готовността за
преобразуване във факултет.

С постановление на Министерски съвет № 308/17.11.2011 г. (ДВ бр. 93 от
25.11.2011г.) Технически колеж – Ямбол е преобразуван във Факултет „Техника и
технологии“.

ФАКУЛТЕТЪТ В РАЗВИТИЕ
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
През ноември 2011 г. се конституира Общо събрание на Факултет „Техника и
технологии” и са приети Правилник за устройство, дейност и управление на ФТТ,
Структура на ФТТ, които са утвърдени от АС на ТрУ. Следват промени в структурата и
наименованията на катедрите, в съответствие с решения на Общото събрание на ФТТ
и утвърдени от Академичния съвет на ТрУ.
Основни звена – до 2012 г. катедрите във ФТТ са три, с наименования „Машинно
инженерство и енергетика”, „Електротехника, електроника, автоматика и хранителни
технологии” и „Общообразователна и педагогическа подготовка”. С решение на АС на
ТрУ с Протокол № 12/19.12.2012 г. броят на катедрите се увеличава на четири и
приемат наименованията на професионалните направления, в които се извършва
обучението във ФТТ: „Машинно инженерство”, „Електротехника електроника и
автоматика”, „Енергетика” и „Хранителни технологии”.
Обслужващи звена – Учебен отдел, Финансово-счетоводен отдел, Библиотека, ЦПО
и квалификационна дейност, Издателска база, Учебно-практически комплекс. През
2021 г. към обслужващите звена е добавен и Научен отдел и отдел „Продължаващо
обучение“ (ново наименование на ЦПО и квалификационна дейност).

Органи за управление на ФТТ за периода 2011-2021 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Председател
доц. д-р инж. Tаня Пехливанова (2011-2015 г.)
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доц. д-р инж. Нели Георгиева (2016-2019 г.);
доц. д-р инж. Tаня Пехливанова (от 2020 г.)
Заместник-председател
доц. д-р Митко Петев (2011-2015 г.)
доц. д-р инж. Митко Стоянов (2016-2019 г.)
доц. д-р инж. Петко Цанков (от 2020 г.)
Секретар на ОС
гл. ас. д-р Златоели Дучева (2011-2015 г.)
гл. ас. д-р инж. Иван Димов (2016-2019 г.)
ДЕКАН
проф. д-р инж. Красимира Георгиева – от 2011 г. до 2018 г.
доц. д-р инж. Нели Георгиева – от февруари 2019 г. до декември 2019 г.
доц. д-р инж. Ваня Стойкова – от декември 2019 г.
Заместник-декани
МАНДАТ 2011-2015
Заместник-декан по учебна дейност – доц. д-р инж.Таня Пехливанова
Заместник-декан по международната, научно-изследователска и административна
дейност – доц. д-р инж. Златинка Казлачева
МАНДАТ 2016-2019
Заместник-декан по учебна дейност – доц. д-р инж. Красимира Добрева
Заместник-декан по научна и международна дейност – доц. д-р инж. Нели Георгиева
Заместник-декан по административна, стопанска и информационна дейност доц. д-р
Красимир Кръстев
МАНДАТ 2019-2023
Заместник-декан по учебна дейност – доц. д-р инж. Красимир Трендафилов
Заместник-декан по научна и международна дейност – доц. д-р инж. Златинка
Казлачева
Научен секретар
доц. д-р Маргарита Пехливанова (2011-2015 г.)
доц. д-р инж. Ваня Стойкова (2016-2019 г.)
гл. ас. д-р инж. Иван Димов (януари 2020 – септември 2020 г.)
доц. д-р инж. Ира Танева (от септември 2020 г.)
Секретар на ФТТ
доц. д-р Маргарита Пехливанова (от 2016 г. – 2018 г.)
доц. д-р инж. Ваня Стойкова (февруари 2019 - декември 2019 г.)
гл. ас. д-р Галя Шивачева (от 2020 г.)
Секретар на ФС
доц. д-р Снежана Бойчева (2011-2015 г.)
доц. д-р Маргарита Пехливанова (2016-2018 г.)
гл. ас. д-р Галя Шивачева (2018-2019 г.)
гл. ас. д-р инж. Жулиета Илиева (от 2020 г.)
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Ръководители на катедри за периода 2013 - 2021 г.
Катедра „МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО“
доц. д-р инж. Илия Гинков (2011-2015 г.)
доц. д-р инж. Диана Балабанова (2016-2019 г.)
доц. д-р инж. Красимир Трендафилов (от 2020 г.)
Катедра „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА“
доц. д-р Веселинка Недева (2011-2015 г.)
доц. д-р инж.Таня Пехливанова (от 2016 г.)
Катедра „ЕНЕРГЕТИКА“
доц. д-р инж. Иван Лазаров (2011-2019 г.)
доц. д-р инж. Нели Георгиева (от 2020 г.)
Катедра „ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“
доц. д-р инж. Красимира Добрева (от 2013 г.)
Ръководител ЦПО и квалификационна дейност
обучение“)
доц. д-р инж. Станчо Станчев (2011-2015 г.)
доц. д-р инж. Диана Балабанова (2016-2019 г.)
доц. д-р инж. Златоели Дучева (2019-2021 г.)

(отдел „Продължаващо

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Образователно-квалификационни
„Магистър”

степени

„Бакалавър”

и

С решение от 28.07.2011 г. НАОА дава положителна оценка на Проект за
преобразуване на Технически колеж – гр. Ямбол, като основно звено на Тракийски
университет Стара Загора, във Факултет „Техника и технологии”. На тази база от
учебната 2011/2012 г. започва обучение в редовна и задочна форма по 6
специалности от ОКС „Бакалавър“ в четирите програмно акредитирани
професионални направления:
 Професионално направление „Машинно инженерство“ – специалности
„Автотранспортна и земеделска техника” и „Дизайн, технологии и
мениджмънт на модната индустрия”
 Професионално направление „Електротехника, електроника и
автоматика“ – специалности „Автоматика, информационна и управляваща
техника”/„Автоматика и компютърни системи“ и „Електротехника”
 Професионално направление „Енергетика“ – специалност „Топло- и
газоснабдяване”
 Професионално направление „Хранителни технологии“ – специалност
„Технология на храните”
През януари 2013 г. са акредитирани професионалните направления с много
добра оценка и срок на валидност 5 години.
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Програмни акредитации на професионалните направления през 2013 г.
Капацитет
Срок на
Професионално направление
Оценка
ОКС
ОКС
валидност
„бакалавър”
„магистър”
5.1. Машинно инженерство
8,22
5 г.
300
120
5.2. Електротехника, електроника
8,17
5 г.
320
160
и автоматика
5.4. Енергетика
8,44
5 г.
200
60
5.12. Хранителни технологии
8,47
5 г.
200
60
Сумарен капацитет 1420 бр.
1020
400

Получените високи оценки позволиха за първи път да се организира обучение
в ОКС „Магистър” по 4 направления и 10 специалности:
 Професионално направление „Машинно инженерство“ – специалности
„Автотранспортна и земеделска техника” и „Дизайн, технологии и
мениджмънт на модната индустрия”
 Професионално направление „Електротехника, електроника и
автоматика“ – специалности „Автоматика, информационна и управляваща
техника“, „Автоматика и компютърни системи”, „Електротехника”,
„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната
администрация”, „Мултимедийни и компютърни системи и услуги”,
„Информационни и комуникационни технологии в образованието“
 Професионално направление „Енергетика“ – специалност „Топло- и
газоснабдяване”
 Професионално направление „Хранителни технологии“ – специалност
„Безопасност и качество на храните”.
През 2013 година на тържествена промоция бяха връчени дипломите на
абсолвенти от първия випуск на ОКС „Бакалавър“. На трети декември 2014 г. на
официална церемония дипломите си получиха абсолвентите от първия випуск на ОКС
„Магистър“.

През учебната 2015/2016 г. са разработени нови квалификационни
характеристики и учебни планове за 6 специалности в ОКС „Магистър” на
професионално направление „Машинно инженерство“: „Автотехническа експертиза“,
„Организация и управление на транспорта“, „Моден и текстилен дизайн“, „Дизайн и
технологии на кожени изделия“, „Организация и управление на шевна фирма“. Покъсно специалността „Индустриално инженерство“ преминава в професионално
направление „Енергетика”. В същото направление се разкрива и специалност
„Индустриално инженерство“ за ОКС „Бакалавър” и специалност „Енергийна
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ефективност” за ОКС „Магистър”.
През 2018 г. професионалните направления на ФТТ отново са акредитирани,
като всички получават по-високи оценки.
Програмни акредитации на професионалните направления през 2018 г.
Капацитет
Срок на
Професионално направление
Оценка
ОКС
ОКС
валидност
„бакалавър”
„магистър”
5.1. Машинно инженерство
8,82
5 г.
300
120
5.2. Електротехника, електроника
9,11
6 г.
320
160
и автоматика
5.4. Енергетика
8,81
5 г.
200
60
5.12. Хранителни технологии
9,05
6 г.
200
60
Сумарен капацитет 1420 бр.
1020
400

През 2020 г. в професионално направление „Енергетика” е разкрита
специалност „Отопление вентилация и климатизация” за ОКС „Магистър”.
През 2021 г. Акредитационният съвет на НАОА даде положителна оценка на
проекта за откриване на професионално направление 5.3. „Комуникационна и
компютърна техника” във ФТТ и определи следния капацитет: ОКС „Бакалавър” – 160
студенти и ОКС „Магистър” – 80 студенти в редовна и задочна форма на обучение. В
професионалното направление обучението се извършва по специалност
„Компютърни системи и комуникации” за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”. Първите
студенти по специалността са приети през учебната 2021/22 г.
През учебната 2021/2022 година във Факултет „Техника и технологии” се
обучават 680 студенти в 8 специалности в ОКС „Бакалавър” и 18 специалности в ОКС
„Магистър.”

Образователна и научна степен „Доктор”
След преобразуването във факултет и получаване на програмна акредитация
по професионалните направления за обучение в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”
започва работата по подготовка на програмна акредитация за ОНС „Доктор”. През
периода 2014 – 2015 г. е разработена документация за програмна акредитация на
докторски програми в професионални направления: „Машинно инженерство“,
„Електротехника, електроника и автоматика“ и „Хранителни технологии“.
В началото на 2016 г. акредитация получиха двете докторски програми в
Професионално направление 5.12. „Хранителни технологии“: „Технология на
животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийнокозметичните препарати“ и „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“.
Впоследствие през 2021 г. докторската програма „Технология на плодовите и
зеленчуковите консерви“ е заменена с „Технология на храните”.
В края на 2016 г. се акредитират докторски програми и в други две
професионални направления. Към 2021 г. във ФТТ има акредитирани 8 научни
специалности в ОНС „Доктор”.
През 2020 г. са подадени документи за подновяване на програмната
акредитация на научните специалности в Професионално направление „Машинно
инженерство” и „Електротехника, електроника и автоматика“. През 2021 г. е депозиран
доклад-самооценка до НАОА за разкриване на нова докторска програма по
„Отопление, вентилация, климатизация” в професионално направление „Енергетика”.
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Докторски програми
Година на
акредитация
Двигатели с вътрешно горене
2016 г.
Механизация и електрификация на
2016 г.
растениевъдството
Технология на шевното производство
2016 г.
Художествено оформяне и моделиране на
2016 г.
текстилни и шивашки изделия, облекла и
обувки
Автоматизирани системи за обработка на
2016 г.
информация и управление (по отрасли)
Автоматизация на инженерния труд и
2016 г.
системи за автоматично проектиране (по
отрасли)
Технология на животинските и растителните
2021 г.
мазнини, сапуните, етеричните масла и
парфюмерийно-козметичните препарати
Технология на храните
2021 г.
Докторски програми

Срок на
акредитация
5 години
5 години

Оценка

5 години
5 години

8,38
8,33

5 години

8,42

5 години

8,38

До следващата
акредитация на
ПН 5.12

9,16

До следващата
акредитация на
ПН 5.12

8,82

8,32
8,30

През 2017 г. във ФТТ е разкрито Докторантско училище с цел да организира и
координира обучението в ОНС „доктор” и да работи за повишаване на образователния
и изследователския капацитет на докторантите. Разработени и утвърдени са
Правилник за устройството и дейността на докторантското училище и документи,
свързани с обучението по акредитираните докторски програми. Ежегодно се
провеждат курсове, в които участват докторантите от ФТТ, от други факултети на ТрУ,
както и преподаватели, и студенти от факултета.

Курсове „Методика на научните изследвания“, 2017 г.
и „Средства за автоматизация на научното
изследване“, 2018 г.

Откриване на учебната година
в Докторантското училище,
май 2018 г.

През 2018 г. придобиват ОНС „доктор“ първите подготвени във ФТТ докторанти
в самостоятелна форма на обучение, а през 2020 г. и 2021 г. – първите докторанти в
редовна форма на обучение.

Дигитализация на обучението
При обучението на студентите са използват иновативни средства, технологии
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и методи за обучение. За периода 2011 – 2021 г. са създадени електронни курсове в
Тракийски електронен университет по почти всички изучавани от студентите във ФТТ
учебни дисциплини. Периодично се актуализират публикуваните дигитални ресурси и
се създават условия за дистанционно обучение.
За административното обслужване на преподаватели и студенти е внедрена и
се използва Интегрирана управленска информационна система (ИУИС) на ТрУ.

Академичен състав
Учебните занятия се водят от висококвалифицирани преподавателски състав с
научна степен и/или научно звание. Към момента академичният състав е от 42
преподаватели на основен трудов договор, от които хабилитирани 21 (1 професор и
20 доценти), 11 главни асистенти, 8 асистенти и 2 преподаватели.
За десет годишния период успешно са придобили ОНС „доктор“ 23
преподаватели, успешно са приключили две процедури за заемане на академична
длъжност „професор“ и 18 процедури за академична длъжност „доцент“.

Образователна инфраструктура и оборудване
ФТТ притежава материална и техническа база за осигуряване на учебния
процес и за научноизследователска дейност на студенти и преподаватели.
В резултат на активното участие на преподавателите в инфраструктурни и
университетски научни проекти, факултетът подобрява материалната си база със
съвременни технически средства за обучение – мултимедийни проектори,
интерактивни дъски, документ камери, компютърни системи, 3D принтер, 3D скенер и
специализирано оборудване за практически занятия. През периода е осигурена
високоскоростна интернет връзка на цялата територия на факултета.
Изградена и дооборудвана със съвременна техника е следната инфраструктура
за учебна и научна дейност:
Катедра „Машинно инженерство“ – създадени са Лаборатория по
автотракторни експлоатационни материали, Лаборатория по метрология и технически
измервания, Лаборатория по климатични системи, Лаборатория по научни
изследвания в инженерните специалности; дооборудвани са Лаборатория по ДВГ,
Лаборатория по технология на облеклото и др.
Катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – създадена е
Лаборатория по компютърни мрежи и комуникации; направен е ремонт и е
дооборудвана „Лаборатория по микропроцесорна техника и програмируеми
контролери” и ремонт на „Лаборатория по електротехника и електроника”;
дооборудвани са Лаборатории по: Индустриална автоматизация и роботика;
Информационни технологии в прецизното земеделие; Електрически машини и
електрозадвижване; Електрически апарати и осветителна и инсталационна техника;
Индустриална автоматизация и роботика; Инженерно проектиране и мултимедия и др.
Катедра „Енергетика“ – създадени са 2 нови лаборатории и са дооборудвани
Лаборатория по техническа термодинамика и топло- и масопренасяне, Лаборатория
по отопление и отоплителна техника, Лаборатория по топло- и газоснабдяване и др.
Катедра „Хранителни технологии“ – изцяло е реновирана и дооборудвана
„Лаборатория по микробиология”, изграден е Лабораторен комплекс, включващ
„Лаборатория по анализ и контрол на храните” и „Технологична лаборатория“.
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Оборудвана е зала за обучение на докторанти с интерактивна презентационна
система и съвременна компютърна техника.
През десетгодишния период са реализирани дейности за подобряване на
образователната инфраструктура. През 2012 г. е саниран Спортният комплекс,
ремонтирани са учебни зали и кабинети в администрацията. Мащабни ремонтни
дейности се изпълняват във Факултета и през периода 2020 – 2021 г. Успешно
приключи проектът „Подобряване на образователната инфраструктура на Факултет
“Техника и технологии” - гр. Ямбол при Тракийски университет – Ст. Загора чрез пакет
от енергоспестяващи мерки”, финансиран от НДЕФ на стойност 894402,88 лв. (85% от
Зеления проект и 15% - съфинансиране от Тракийски университет – Ст. Загора).
Учебната сграда и студентският стол придобиват изцяло нов облик – санирани, със
съвременна осветителна и отоплителна инсталация, с подобрена енергийна
ефективност на сградите. Реновирани са учебни зали и кабинети за административно
обслужване на студенти, специализанти и преподаватели във ФТТ.
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Следдипломна квалификация и продължаващо обучение
Следдипломното обучение във ФТТ се извършва в следните основни
направления:
1. Специализации за придобиване на Професионална квалификация в
индивидуална и групова форма на обучение:
 Учител
 Инструктор за обучение на водачи на МПС
 Механизация на селското стопанство
 Транспортна техника и технологии
 Техника и технология на облеклото
 Производство и обслужване в заведенията за хранене
 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
2. Първоначално обучение в индивидуална и групова форма в курсове по:
 Безопасност на движението
 Автотехническа експертиза
 Иновативни средства за обучение
 Проектиране с AutoCAD – I част
 Проектиране с AutoCAD – II част
 Проектиране с Inventor – III част
 Проектиране със SolidWorks – I част
 Проектиране със SolidWorks – II част
 Проектиране със SolidWorks – III част
 Дигитални умения за начинаещи: работа с компютър, текстообработка,
електронни таблици
 Дигитална компетентност: Текстообработка и електронни таблици
 Дигитална компетентност: Обработка и съхранение на данни с електронни
таблици и бази от данни
 Дигитална компетентност: Информационна грамотност, работа в интернет,
онлайн сътрудничество и комуникации, ИТ сигурност и защита на данните
 Дигитална компетентност: Създаване на цифрово съдържание,
текстообработка и презентиране
 Дигитална компетентност: Разработване и управление на проекти. Онлайн
сътрудничество и комуникации
 Обектно-ориентирано програмиране
 Европейски сертификат за компютърни умения (ECDL) – базови модули:
Модул “Компютърни основи“; Модул „Текстообработка“
 Европейски сертификат за компютърни умения (ECDL) – базови модули:
Модул „Електронни таблици“; Модул „Мрежови основи“
 Иновативни средства за обучение
3. Периодично обучение на специалисти по:
 Периодично обучение на преподаватели за подготовка на водачи на
МПС
 Периодично обучение на председатели на изпитни комисии за провеждане
на теоретични изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС
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Периодично обучение на председатели на изпитни комисии за провеждане
на практически изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС
Допълнително периодично обучение на технически специалисти за
извършване на периодични прегледи за проверка на техническата
изправност на следните категории ППС - L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e,
L7e (I категория)
Допълнително периодично обучение на технически специалисти за
извършване на периодични прегледи за проверка на техническата
изправност на следните категории ППС – М1, N1, O1, G-M1G, N1G (II
категория)
Допълнително периодично обучение на технически специалисти за
извършване на периодични прегледи за проверка на техническата
изправност на следните категории ППС – M1, N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2,
O3, O4,G – M1G, M2G, M3G, N1G, N2G, N3G (III категория)

През 2015 – 2021 г. са проведени и следните обучения:
 „Периодично обучение на председатели на изпитни комисии към ДАИ“ по
Проект BG05SFOP001-2.006-0016-C01 „Подобряване на специализираните
знания и умения на служителите, извършващи практически изпити за
придобиване на правоспособност за управление на МПС и служителите,
извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"
 Проект BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица”, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд;
 „Иновативни средства за обучение“ на учители от ГСАГД „К. Фичето” –
Ямбол
 Сертифициране за „Европейски сертификат за компютърни умения"
Договор №168/17.04.2018 г. със сдружение „ЕЕИГ – България“
 Обучения по проект BG05М2ОР001 „Подкрепа за дуалната система на
обучение“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ – 2014-2020 г. с ПГТ „Алеко Константинов“ – Ямбол,
ПТГ „Иван Райнов“ – Ямбол, ПГЛПЕХТ – Ямбол, ПГХТ „Акад. Неделчо
Неделчев“ – Сливен

НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Приоритетните научни направления, в които работи ФТТ са в областта на
машинното инженерството, автотранспортната и земеделската техника, модният и
текстилен дизайн и технологии, електротехниката, електрониката и автоматиката,
компютърните и комуникационните технологии, енергетиката, хранителните
технологии, и инженерното образование.

Проектна дейност
Академичният състав, докторанти и студенти от ФТТ през последните 10 години
работят по общо 78 проекта, финансирани от националния бюджет:
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научноизследователски, инфраструктурни, за съфинансиране на научни форуми и
издаване на научно списание.
Приключили проекти
 Проект BG051PO001–3.1.07–0032 Връзката с бизнеса – устойчива
реализация на инженерите, обучавани във Факултет „Техника и технологии”;
 Проект BG051PO001–3.1.09–0015 Изграждане на устойчива система за
квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет;
 Проект BG051PO001-3.1.08-0009 Усъвършенстване на системата за
управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в
Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научноизследователската дейност;
 Проект BG051PO001-4.3.04-0026 Развитие на Център за електронни форми
на дистанционно обучение в Тракийски университет;
 Проект „Развитие на капацитета на научноизследователска и развойна
дейност на ТрУ”, ръководен от ТрУ. Полученo е лабораторно оборудване за всички
професионални направления във ФТТ.
Текущи проекти
 Международен проект по програма на Европейски съюз Еразъм+, КА203
„Стратегически партньорства във висшето образование“ 2020-1-DE01-KA203-005657
Fashion DIET „Програма по устойчива мода в университетите с обучение по текстил в
Европа – разработване, прилагане и оценяване на обучителен модул за
преподаватели“. Университети-партньори по проекта: Педагогически университет –
Фрайбург, Германия – координатор; Университет на Ройтлинген, Германия;
Технически университет „Георге Асаки“ – Яш, Румъния; Тракийски университет –
Стара Загора, България;
 През 2021 г. стартира изпълнението на проект по договор BG05M2OP0012.016-0009-C01 „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова
трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от
висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС,
Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)“;
Преподаватели от ФТТ участват при изпълнение на дейностите по национални
научни програми, в които ТрУ оглавява или участва в консорциуми от висши училища
и институти:
 Национална програма „Интелигентно животновъдство“ - ИНТЕ-ЖИВО с
консорциум, оглавяван от ТрУ;
 Национална програма „Интелигентно растениевъдство“;
 Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика
и качество на живот“ и др.;
 Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, чиято цел е
финансово стимулиране на младите учени и постдокторанти за научно развитие и
изграждане на успешна научна кариера. През отчетния със средства на програмата е
финансирана дейността на 2 млади учени и 8 постдокторанти от ФТТ.
Научни публикации
През годините нараства дяла на публикациите в научни издания, реферирани
и индексирани в Scopus и Web of Science, което от своя страна води и до повишаване
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на броя на цитиранията на публикациите на преподавателите от ФТТ в двете бази
данни. През последните две години са публикувани 77 публикации в научни издания,
реферирани и индексирани в Scopus и Web of Science и 67 публикации в издания с
научно рецензиране, 23 статии с чуждестранни съавтори, 143 цитирания в издания в
Scopus и Web of Science, 127 цитирания в издания с научно рецензиране. Повишената
цитируемост рефлектира в усреднените стойности за 2021 г. на h-индекс в Scopus и
Web of Science, съответно h-индекс в Scopus = 0,76 и h-индекс в Web of Science = 0,5.
Организиране и провеждане на научни конференции
Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“
ICTTE се организира от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол ежегодно от 2013 г.
В първото издание на Международната научна конференция „Техника,
технологии, образование“ ICTTE 2013, 30-31.10.2013 г., участваха над 77 учени от
13 държави от 3 континента: Азербайджан, Великобритания, Гърция, Египет, Литва,
Македония, Португалия, Русия, Сърбия, Словакия, Турция, Чешка република и
България. В международния научен комитет на конференцията влизат учени от 9
страни. Изданието на конференцията беше съфинансирано от Министерството на
образованието и науката. В рамките на ICTTE 2015 беше проведена Студентска
научна конференция с международно участие „Техника, технологии и
образование" SCTTE 2013. 26 студенти представиха 15 научни съобщения.
Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“
ICTTE 2014, 29-30.10.2014 г., беше посветена на 50 години висше образование в
Ямбол. В рамките на ICTTE 2014 е проведена Кръгла маса „Безопасност, сигурност и
екология на автомобилния транспорт“. В ICTTE 2014 участваха учени от Австралия,
Гърция, Холандия, Чешка република, Египет, Сърбия, Русия, Полша, Турция, Украйна,
Македония и Саудитска Арабия – 13 държави от 4 континента. Представени бяха 126
доклада.

Откриване на ICTTE 2014

Кръгла маса „Безопасност,
сигурност и екология на
автомобилния транспорт“

Откриване на ICTTE 2016

В Международната научна конференция "Техника, технологии,
образование" ICTTE 2016, 17-18.11.2016 г., 92 участници от пет държави са
представили 62 научни доклада.
В Международна научна конференция „Техника, технологии и
образование“ ICTTE 2017, 19-20.10.2017 г., са представени 81 научни доклада от
учени от България, Египет, Македония, Полша, Сърбия, Турция, Украйна и Чехия.
На Международна научна конференция „Техника, технологии и
образование“ ICTTE 2018, 18-19.10.2018 г., бяха представени 59 научни доклада от
учени от Азербайджан, Казахстан, Македония, Русия, Сърбия, Турция, Украйна, Чехия
и България. Пленарната сесия беше на тема „Предизвикателства пред развитието на
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науката и образованието в Европейския съюз“. По време на конференцията беше
организиран Ден на Отворени врати - представяне на фирмите-партньори на
Факултет „Техника и технологии“.
Международна научна конференция "Техника, технологии, образование"
ICTTE 2019, 16-18.10.2019 г., се проведе от под мотото „55 години висше образование
в Ямбол“. Изданието на конференцията беше съфинансирано от Фонд „Научни
изследвания“ към Министерството на образованието и науката, и в него взеха участие
учени от 13 държави: Азербайджан, Бразилия, Индия, Казахстан, Македония,
Молдова, Португалия, Румъния, Сърбия, Турция, Украйна и Чехия и България.

ICTTE 2019

ICTTE 2021

През 2020 и 2021 г. съорганизатори на Международна научна конференция
"Техника, технологии, образование" ICTTE са Съюз на учените в България, клон
Ямбол; Балканска асоциация на текстилните инженери BASTE; Академичната
общност по компютърни системи и информационни технологии АОКСИТ, а почетен
председател на Организационния комитет: доц. д-р Добри Ярков, Ректор на Тракийски
университет. Международният научен комитет включва изявени учени в научните
направления на конференцията от Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция,
Египет, Индия, Румъния, Русия, САЩ, Словения, Сърбия, Украйна, Чешка република.
Международна научна конференция "Техника, технологии, образование"
ICTTE 2020, 4-6.11.2020 г., привлече над 200 участници от 23 държави от 4
континента: Австрия, Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Германия,
Гърция, Египет, Индия, Молдова, Китай, Полша, Португалия, Република Южна
Африка, Румъния, Русия, САЩ, Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция,
Швейцария, и Украйна. За участие бяха подадени 196 доклада. Британското
издателство IOP Publisher публикува 128 доклада (след рецензиране от организатора
ФТТ – Ямбол и издателството) в изданието им IOP Conference Series: Materials Science
and Engineering, което се реферира и индексира в Scopus, и реферира в Web of
Science.
Международна научна конференция "Техника, технологии, образование"
ICTTE 2021, 3-5.11.2021 г., беше посветена на 10 години Факултет „Техника и
технологии“ – Ямбол. З участие в конференцията, бяха получени над 100 доклади с
автори от 15 държави: Албания, България, Германия, Гърция, Индия, Китай,
Португалия, Румъния, Русия, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна и Япония.
Приетите след рецензиране доклади ще бъдат публикувани в IOP Conference Series:
Materials Science and Engineering, издание, реферирано в Web of Science.
В първите 10 години от своето съществуване Факултет „Техника и технологии“
– Ямбол е съорганизатор на Научните конференции с международно участие,
посветени на 20 и 25 години Тракийски университет, проведени през 2015 и
2020 г.; Втората студентска научна конференция с международно участие,
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организирана от Студентския съвет при Тракийски университет, Стара Загора,
октомври 2012 г.; Международна научна конференция „Мениджмънт и качество”
за млади учени с главен организатор Съюза на специалистите по качеството в
България с издания, проведени във ФТТ през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

Втората студентска научна конференция, Стара Загора, 2012 г. и Студентска
конференция SCTTE 2013

Международна научна конференция „Мениджмънт и качество”
за млади учени 2017 г. и 2018 г.

Научно списание
От 11.05.2013 г. Факултет „Техника и технологии“ издава списание ARTTE
Applied Researches in Technics, Technologies and Education. Списанието излиза на
английски език, 4 пъти годишно. От създаването си досега, в ARTTE са публикували
автори от Европа, Азия, Африка и Австралия. Списанието е включено в базите данни
Sherpa Romeo, Index Copernicus, DOAJ, и ERICH PLUS. Поддържа се изискването на
базите данни за международна редакционна колегия. Половината от членовете на
редакционната колегия са от България, включени са и учени от Германия, Гърция,
Египет, Португалия, Румъния, Русия, Чешка република.
Международно сътрудничество и мобилност
Тракийски университет има сключени 27 двустранни договори за мобилност по
програма Еразъм+, чрез които преподаватели, служители, докторанти и студенти от
Факултет „Техника и технологии“ могат да реализират мобилности. Освен по програма
Еразъм, ФТТ поддържа двустранни договорни отношения за образователна и научна
дейност с наши партньори-университети от страната и чужбина.
За периода 2011-2021 г. 11 студенти от ФТТ са реализирали мобилности по
програма Еразъм+: 9 студенти от специалности „Автотранспортна и земеделска
техника”, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”, „Автоматика и
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информационно управляваща техника”/”Автоматика и компютърни системи” се
обучаваха в университети в Германия, Гърция и Северна Македония, и 2 студенти от
специалности „Автотранспортна и земеделска техника” и „Автоматика и
информационно управляваща техника” проведоха студентските си практики във
Великобритания. Двама чуждестранни студенти реализираха мобилност с цел
обучение
в
специалност
„Автоматика
и
информационно
управляваща
техника”/”Автоматика и компютърни системи”, ОКС „бакалавър”. Двама чуждестранни
студенти реализираха мобилност с цел обучение в специалност „Безопасност и
качество на храните”, ОКС „Магистър”.
През периода преподаватели от Факултет „Техника и технологии“ са
реализирали Еразъм+ мобилности с цел образование или обучение в Германия,
Гърция, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Северна Македония, Словения,
Турция и Чешка република. Преподаватели от Португалия, Румъния, Северна
Македония, Турция и Чешка република реализираха мобилности във Факултет
„Техника и технологии“ – Ямбол.

ПРАЗНИЦИ, РИТУАЛИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
През 10 годишния период продължава взаимодействието на Факултет „Техника
и технологии“ със структурите на местната власт, националните и регионални
институции, обществени организации, фирми и училища, чийто представители
участват в академични ритуали и празници.
Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол се включва в инициативите на
община Ямбол и традиционно участва в тържествата по случай 24 май – Ден на
българската просвета и култура и славянската писменост, 3-ти март Национален
празник на България, 1-ви ноември – Ден на народните будители и др. През 2012
година ФТТ е символичен домакин и поведе тържественото шествие посветено на 24
май.
Факултет „Техника и технологии“ е активен участник във всички мероприятия на
университета и организира чествания на празници и академични ритуали – откриване
на учебната година, промоции на абсолвенти, празника на Факултета – 11 май „Св.
Св. Кирил и Методий“, дни на специалностите, ден на отворени врати, съвместни
мероприятия с бизнеса и училища в региона.

На 21.11.2014 г. в Голямата зала на Община Ямбол тържествено са отбелязани
50 години висше образование в Ямбол и 3 години от преобразуването на Факултет
„Техника и технологии“ при Тракийски университет. Връчени са награди на Факултета,
Декана и преподаватели. Ректорът на Тракийски университет проф. Иван Въшин
връчи Почетен плакет на Тракийски университет на Факултет „Техника и технологии".
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Кметът на община Ямбол удостои ФТТ с Почетния знак „Герб на община
Ямбол”. Проф. Пламен Даскалов връчи Плакет на Русенски университет.
Представена бе фотоизложба, отразяваща важни етапи от развитието на висшето
училище.

С почетното звание „Доктор хонорис кауза“ е удостоен проф. д.т.н. Георги
Тасев за приноса му в развитието на ФТТ и Тракийски университет.

През ноември 2016 г. са отбелязани 5 години от преобразуването на Факултет
„Техника и технологии“ – Ямбол.
През май 2017 г. е организирана Кръгла маса „Наука – бизнес – образование“ с
участие на над 30 фирми от Югоизточен регион на България. Традиционно с бизнеспартньори на факултета се организират срещи. Експерти изнасят публични лекции и
уебинари, на които представят дейността си и иновации в различни области на
индустрията. В подкрепа на обучението по различни специалности студенти и
преподаватели посещават фирмите-партньори на ФТТ.
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Кръглата маса „Наука – бизнес – образование“, 2017 г. и Дни на отворени врати, 2018 г.

През май 2019 г. тържествено се отбелязва 55 години висше образование в
Ямбол чрез редица мероприятия, състезания и конкурси, в които се включват
студенти и ученици от професионални гимназии от гр. Ямбол и страната. Открита е
музейна експозиция „Компютърна техника и технически средства за обучение”,
организирани са кръгла маса „Иновации в земеделската техника” и популярна
лектория „Компютърни системи за управление”.

През 2020 и 2021 г. Факултетът отбелязва всички празници и ритуали, в
подходящ формат, съобразен с епидемичната обстановка – традиционни състезания
и конкурси по случай Празника на факултета – 11 май, Св. Св. Кирил и Методий;
фотоконкурс „Моята красива България”, организиран по случай 8 декември и др.
Организирани са мероприятия от кандидатстудентската кампания на факултета и
университета – Дни на виртуални отворени врати, Фестивал на знанието, Панорама
на Тракийски университет и др. Официално са връчени дипломите за висше
образование на студентите, успешно приключили обучението си във ФТТ.
Дипломираните абсолвенти с отличен успех са наградени с почетния знак на ФТТ.
През 2020 г. те за пръв път записват имената си в създадената Почетна книга на
факултета.
Всички събития от академичния живот на ФТТ намират пълно отражение в
интернет сайта на факултета, в медиите, във Фейсбук страницата, Фейсбук групата и
в YouTube канала на факултета. Актуална информация за всички събития се
публикува и в сайта и Фейсбук страницата на университета. През 2021 г. са
изработени рекламни клипове за всички специалности с участие на настоящи и
успешно реализирани студенти.
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Фестивал на знанието и Панорама на Тракийски университет, 2021 г.

СТУДЕНТИ
Студентите активно участват в академичния живот на ФТТ, в
научноизследователската дейност, в научни форуми, при организиране и провеждане
на Празника на факултета, промоцията на випуска, състезания, конкурси и спортни
събития, общоградското шествие за 24 май и други мероприятия на ТрУ. През 2021 г.
за първи път студенти и преподаватели от факултета участваха в тържественото
шествие по случай 24 май и в Стара Загора като част от блока на ТрУ.
В подкрепа на практическото обучение на студентите се реализира проект
BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по ОП „Развитие на
човешките ресурси“ и проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза
2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“, в които се включват над 200 студенти от ФТТ.
Студентите активно участваха и в реализирането на проект BG051PO0013.1.07-0032 „Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани
във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол".

През 2014 г. е учреден „Алумни клуб“ от випускници на ФТТ – Ямбол, в който
участват възпитаници на факултета и приятели с академична, професионална,
бизнес, научна, или емоционална връзка с факултета.
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Особен интерес проявяват студентите към професионалните и спортни
състезания, организирани съвместно със Студентските съвети на ТрУ и ФТТ.

КАТЕДРИ И СПЕЦИАЛНОСТИ
КАТЕДРА „Машинно инженерство“
Ръководители на катедрата:
доц. д-р инж. Илия Гинков – мандат 2011–2015 г.
доц. д-р инж. Диана Балабанова – мандат 2016–2019 г.
доц. д-р инж. Красимир Трендафилов – от 2020 г.
Академичен състав на катедрата през периода 2013 – 2021 година
Катедрата е сформирана с решение на АС на ТрУ с Протокол
№ 12/19.12.2012 г.
Проф. д-р инж. Красимира Георгиева
Работи на трудов договор от 1986 г. до 2018 г.
Преподавател – 1986 г.
Старши преподавател – 1989 г.
Главен асистент – 1996 г.
Доктор по „Селскостопански и хидромелиоративни машини“ – 1998 г.
Доцент по „Селскостопански и хидромелиоративни машини“ – 2001 г.
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Професор по „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – 2015 г.
Ръководител катедра „Техника и технологии” – 1991–1992 г.
Ръководител квалификационна дейност и НИС – 1992–1998 г.
Заместник-директор по учебната и научна дейност на Технически колеж – 1999–
2007 г.
Директор на Технически колеж – 2008–2011 г.
Декан на Факултет „Техника и технологии” – 2011–2018 г.
Област на научни интереси: приложна геометрия и инженерна графика;
машинознание и машинни елементи; селскостопански и хидромелиоративни машини;
автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли);
подпластова сеитба; конструиране и експериментиране на комбинирани земеделски
машини; автоматизация на системите за диагностика на болестите по лозови
насаждения; ферментационни процеси; системи с променлива структура, моделиране
и управление; механизация и електрификация на растениевъдството; проектиране на
технологии в земеделието; системи за управление на качеството.

Проф. д.т.н. инж. Георги Тасев
Работи на трудов договор от 2009 г. до 2014 г.
Доктор по Техническо обслужване и ремонт на машините – 1980 г.
Доктор на техническите науки по Надеждност, динамика и якост на машините –
2001 г.
Доцент по Техническо обслужване и ремонт на машините в Русенския
университет – 1984 г.
Старши научен сътрудник II ст. по Механизация на растениевъдството – 1987г.
Доцент по Машини и технологии в горското стопанство – 1996 г.
Професор по Механизация и електрификация на растениевъдството – 2003г.
Професор по Приложна математика и моделиране – 2006 г.
Доктор хонорис кауза на Тракийски университет” – 2014 г.
Област на научни интереси: трактори, автомобили и машини в земеделието
и в горското стопанство; експлоатация и ремонт на машините; надеждност на
машините, общо машиностроене и оптимизиране на процесите, техническо
обслужване и ремонт на машините, методика на научните изследвания, статистически
методи за научни изследвания, управление на качеството.

Доц. д-р инж. Илия Гинков
Работи на трудов договор от 1986 г. до 2018 г.
Асистент – 1986 г.
Доктор по „Механизация и електрификация на растениевъдството” – 1999г.
Доцент по „Механизация и електрификация на растениевъдството” – 2001 г.
Заместник-директор по учебна и производствена практика на Технически
колеж – 2001–2008 г.
Ръководител на катедра „Техника и технологии” и „Машинно инженерство и
енергетика”– 1999–2013 г.
Ръководител на катедра „Машинно инженерство” – 2013–2015 г.
Област на научни интереси: трактори и автомобили, двигатели с вътрешно
горене, оптимално управление на земеделски трактори по горивна икономичност.

Доц. д-р инж. Станчо Станчев
Работи на трудов договор от 1987 г. до 2016 г.
Асистент – 1987 г.
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Доктор по „Механизация и електрификация на растениевъдството” – 2007 г.
Доцент – по „Механизация и електрификация на растениевъдството” – 2008 г.
Заместник-директор по учебната дейност – 2008–2009 г.
Заместник-директор по квалификационната дейност 1986–1991 г.
Ръководител на катедра “Техника и технологии” – 1997–1998 г.
Ръководител на СДК и ЦПО – 2007–2016 г.
Област на научни интереси: изследване приложимостта на растителните
масла като алтернатива в хидравлични задвижвания на земеделски машини;
автотехническа експертиза; горива и смазочни материали в автотранспортната и
земеделска техника; автоматизирани системи в автомобила.

Доц. д-р инж. Петър Казаков
Работи на трудов договор от 1985 г. до 2021 г.
Преподавател – 1985 г.
Старши асистент – 1990 г.
Главен асистент – 2002 г.
Доктор по „Двигатели с вътрешно горене” – 2015 г.
Доцент по „Двигатели с вътрешно горене” – 2016 г.
Заместник-директор по учебна практика – 1992–1994 г.
Област на научни интереси: двигатели с вътрешно горене; горива и масла.

Доц. д-р инж. Митко Стоянов
Работи на трудов договор от 1988 г.
Преподавател – 1988 г.
Старши асистент – 1990 г.
Главен асистент – 2002 г.
Доктор по „Механизация и електрификация на растениевъдството” – 2010 г.
Доцент по „Двигатели с вътрешно горене“ – 2011 г.
Област на научни интереси: двигатели с вътрешно горене, автотракторни
експлоатационни материали, диагностика и ремонт на автотранспортна и земеделска
техника, управление на МПС.

Доц. д-р инж. Галя Долапчиева
Работи на трудов договор от 1986 г.
Преподавател – 1986 г.
Старши асистент – 1990 г.
Главен асистент – 1993 г.
Доктор по „Технология на текстилните материали” – 2004 г.
Доцент по „Технология на шевното производство” – 2007 г.
Област
на
научни
интереси:
конструиране
и
облеклото; проектиране на технологични линии.

технология

на

Доц. д-р инж. Златинка Казлачева
Работи на трудов договор от 1993 г.
Асистент – 1993 г.
Главен асистент – 1999 г.
Доктор по “Ергономия и промишлен дизайн” – 2008 г.
Доцент по „Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки
изделия, облекла и обувки” – 2009 г.
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Заместник-декан по международната, научната и административната дейност
– 2011 – 2016 г.
Заместник-декан по научна и международна дейност – от 2020 г.
Област на научни интереси: моден дизайн; разработване и усъвършенстване
на системи за конструиране и моделиране на облекло; CAD проектиране; устойчива
мода.

Доц. д-р Здравка Джандармова
Работи на трудов договор от 1986 г. до 2021 г.
Преподавател – 1986 г.
Старши преподавател – 1988 г.
Главен асистент – 1991 г.
Доктор по „Икономика и управление на селското стопанство“ – 2001 г.
Доцент по „Икономика и управление на селското стопанство“ – 2008 г.
Ръководител на катедра „Обща педагогика и общообразователна подготовка” –
2007–2013 г.
Област на научни интереси: икономика.

Доц. д-р Виолетка Вътева
Работи на трудов договор от 2013 г.
Доктор по „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“ – 2005 г.
Доцент по „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“ – 2009 г.
Област на научни интереси: растениевъдство; общо земеделие; фуражно
производство; ливадарство; екологизация на земеделието; биологично земеделие;
агрохимия;
агрометеорология;
почвознание; механизирани
технологии
в
земеделието; технологии и технологични процеси при обработка на почвата и при
отглеждане на едногодишни земеделски култури, при създаване и отглеждане на
трайни насаждения; първична преработка и съхранение на земеделски
продукти; начини на съхранение; контрол на качеството на земеделска продукция;
методи и средства за борба със складови неприятели; технологии за съхраняване на
зърното и зърнените продукти; ерозия на почвата.

Доц. д-р инж. Красимир Трендафилов
Работи на трудов договор от 2013 г.
Асистент в Аграрен факултет на Тракийски университет – 1999 г.
Старши асистент – 2003 г.
Главен асистент – 2006 г.
Доктор по „Механизация и електрификация на растениевъдството” – 2009 г.
Доцент по „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – 2013 г.
Ръководител на катедра „Машинно инженерство” – от 2020 г.
Заместник-декан по учебна дейност – от 2020 г.
Област на научни интереси: земеделски машини; експлоатация на
земеделската техника.

Доц. д-р инж. Румен Русев
Работи на трудов договор от 2014 г. до 2019 г.
Доктор по „Структурен и метричен синтез на механизми за тъкачни машини”–
2003 г.
Доцент по “Машини и съоръжения за леката промишленост” – 2005 г.
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Област на научни интереси: текстилни машини и технологии, анализ и синтез
на механизми за текстилни машини, автоматизация и роботизация на текстилното
производство, мехатроника, роботика.

Доц. д-р инж. Диана Балабанова
Работи на трудов договор от 1991 г.
Асистент – 1991 г.
Старши асистент – 1994 г.
Главен асистент – 2001 г.
Доктор по „Машини и съоръжения за леката промишленост” – 2014 г.
Доцент по „Машини и съоръжения за леката промишленост” – 2015 г.
Ръководител на СДК и ЦПО – 2016 – 2019 г.
Ръководител на катедра „Машинно инженерство” – 2016 – 2019 г.
Област на научни интереси: шевни машини и технологии, текстилни
технологии, дизайн на плетива, конструиране и моделиране на облекло.

Доц. д-р инж. Невенка Иванова
Работи на трудов договор от 2012 г.
Асистент – 2012 г.
Главен асистент – 2016 г.
Доктор по “Механизация и електрификация на растениевъдството” – 2015 г.
Доцент по “Механизация и електрификация на растениевъдството” – 2019 г.
Област на научни интереси: земеделска техника, логистична система.

Гл. ас. д-р инж. Георги К. Георгиев
Работи на трудов договор от 2012 г.
Асистент – 2012 г.
Главен асистент – 2017 г.
Доктор по „Метрология и метрологично осигуряване“ – 2016 г.
Област на научни интереси: метрология и метрологично осигуряване,
безопасност на движението, организация на транспортните процеси.

Гл. ас. д-р инж. Жулиета Илиева
Работи на трудов договор от 2012 г.
Асистент – 2012 г.
Главен асистент – 2017 г.
Доктор по „Ергономия и промишлен дизайн“ – 2016 г.
Област на научни интереси: моден и текстилен дизайн; проектиране на
облекло с CAD системи.

Гл. ас. д-р инж. Драгомир Драгоев
Работи на трудов договор от 1990 г.
Асистент – 2015 г.
Главен асистент – 2019 г.
Доктор по “Механизация и електрификация на растениевъдството” – 2018 г.
Област на научни интереси: експлоатация и ремонт на автомобили, трактори
и земеделска техника; обучение на водачи на МПС; диагностика на транспортна и
земеделска техника.
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Гл. ас. д-р инж. Петя Динева
Работи на трудов договор от 2015 г.
Асистент – 2015 г.
Главен асистент – 2020 г.
Доктор по „Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки
изделия, облекла и обувки” – 2019 г.
Област на научни интереси: моден дизайн, конструиране и моделиране на
облекло.

Ас. д-р инж. Красимир Георгиев
Работи на трудов договор от 2010 г.
Асистент – 2010 г.
Доктор по „Автомобили, трактори и кари” – 2014 г.
Област
на
научни
интереси: технически
движението; организация на движението.

науки; безопасност

на

Ас. инж. Георги С. Георгиев
Работи на трудов договор от 1986 г. до 2018 г.
Преподавател – 1986 г.
Старши преподавател – 1988 г.
Главен асистент – 1991 г.
Област на научни интереси: безопасност на движението, автомобилни
превози.

Ас. Светослава Яновска
Работи на трудов договор от 1985 г. до 2018 г.
Преподавател – 1985 г.
Старши преподавател – 1988 г.
Главен асистент – 1990 г.
Асистент – 2014 г.
Област на научни интереси: психология, педагогика, методика.

Ас. инж. Катя Бюзюкева
Работи на трудов договор от 1987 г. до 2016 г.
Преподавател – 1987 - 1994 г.
Ръководител на База за учебна практика по Техника и технологии на облеклото
– 1994 – 1996 г.
Преподавател – 1996 г.
Старши асистент – 1999 г.
Главен асистент – 2002 г.
Асистент – 2015 г.
Област на научни интереси: конструиране и изработване на облекло

Ас. инж. Петър Михалев
Работи на трудов договор от 2010 г. до 2014 г.
Асистент – 2010 г.
Област на научни интереси: технологии за отглеждане на земеделски
култури, техническо обслужване и ремонт на трактори, автомобили и земеделски
машини.
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Ас. инж. Миглена Казакова
Работи на трудов договор от 2014 г.
Асистент – 2019 г.
Област на научни интереси: моделиране и симулиране на обекти и
процеси; автоматизация на земеделското производство; прецизно земеделие;
иновативни образователни технологии.

Ас. инж. Димитър Кадиев
Работи на трудов договор от 2020 г.
Асистент – 2020 г.
Област на научни интереси: механизирани технологии в земеделието,
трактори и автомобили, ремонт на автотранспортна и земеделска техника,
земеделски машини.
Катедра „Машинно инженерство” осигурява обучението в ОКС
„Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор” на студенти и докторанти в
Професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше
образование 5. Технически науки.

Специалности в образователно–квалификационна степен
„БАКАЛАВЪР”
Специалност „Автотранспортна и земеделска техника“
Инженерът по „Автотранспортна и земеделска техника“ притежава широко
обхватна подготовка и може да работи в инженерно-технически служби и организации
свързани с превоз на товари и пътници, диагностика и сервиз на транспортна и
земеделска техника, земеделски кооперации и други организации в областта на
транспорта и земеделието.
Инженерът по „Автотранспортна и земеделска техника“ осъществява
диагностика, обслужване и ремонт на автотранспортна и земеделска техника;
извършва ефективен избор на транспортни средства за превоз на товари и пътници;
организира и ръководи транспортни дейности; внедрява гаражни и сервизни
технологични съоръжения; прилага ефективни механизирани технологии в
земеделието; прави избор на земеделска техника, съставя машинно-тракторни
агрегати, извършва необходимите регулировки и организира механизираните
операции в земеделието; прилага съвременни информационни технологии в
транспорта и земеделието и др.
По време на обучението си студентите могат да получат допълнителни
професионални квалификации “Учител” и “Инструктор за обучение на водачи на
МПС”. Те дават възможност на завършилите да работят във фирми и организации, в
които се подготвят водачи на МПС и да извършват периодични технически прегледи
на МПС.
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Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната
индустрия“
Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”
предлага на студентите познания за мода и стил, знания и умения в дизайна,
конструиране, моделиране и изработване на облекла, тъкани и плетива. Завършилите
специалността познават техниките в модната графика, имат ключови умения за
изработване на дамски, мъжки и детски облекла, за проектиране по традиционни
начини и със специализиран графичен софтуер и CAD системи.
Инженерът по „Дизайн, технологии и мениджмънт в модната индустрия“ може
да работи като моден или текстилен дизайнер, конструктор-моделиер на облекло,
технолог в текстилното и шевно производство, десенатор на текстилни изделия,
организатор или мениджър на шевни, плетачни, тъкачни фирми и модни къщи.

Специалности в образователно–квалификационна степен
„МАГИСТЪР”
Специалност „Автотранспортна и земеделска техника”
Специалността дава знания в областта на проектиране и конструиране на
автотранспортна и земеделска техника, оптимизиране на производствените процеси
и оценка на ефективността им, фирмено управление и управление на екипи.
Магистър-инженерите могат да се реализират като ръководители на фирми,
извършващи проектантски, производствени, търговски дейности, свързани с
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експлоатацията, поддръжката и ремонта на автотранспортна и земеделска техника,
експерти във фирми и държавни институции, и преподаватели.

Специалност „Организация и управление на транспорта”
Студентите получават знания в областта на транспортната техника и
инфраструктура, логистика на транспортните процеси, взаимодействие между
видовете транспорт, моделиране на технологични процеси в сервизната дейност;
превоз на опасни и специфични товари, системи за осигуряване на безопасността на
движението.
Завършилите могат да се реализират като инженери в транспортни и
спедиторски фирми за превоз на товари и пътници, във фирми, извършващи
поддръжка и ремонт на транспортна техника, в публичната администрация на
транспортната дейност, консултанти и експерти в неправителствени и браншови
организации, свързани с транспорта.

Специалност „Автотехническа експертиза”
Специалността дава знания в областта на правораздаването и
застрахователното дело, приложение на компютърни технологии при разследване на
пътно-транспортни произшествия, разследване и анализ на пътнотранспортни
произшествия и управление на екипи.
Завършилите могат да се реализират като автоексперти при разследване на
ПТП в съда, прокуратурата и полицията, оценители на автомобилна техника, вещи
лица при ликвидация на щети в застрахователни компании, преподаватели.

Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната
индустрия”
Студентите придобиват знания в областта на модния и текстилен дизайн,
приложението на съвременни компютърни технологии в модния дизайн,
конструирането и моделирането на облекло, съвременните текстилни и шевни
технологии, фирменото управление и управлението на екипи.
Магистър-инженерът в модната индустрия получава възможност да се
реализира като моден дизайнер, текстилен дизайнер, конструктор и моделиер на
облекло, технолог и мениджър в предачното, тъкачното, трикотажното и шевното
производство, директор в модни къщи, текстилни, трикотажни и шевни фирми.

Специалност „Дизайн и технологии на кожени изделия”
Специалността дава знания в областта на дизайна и технологията на кожено
облекло, обувки и аксесоари, приложение на съвременните компютърни технологии в
модния дизайн, конструирането и моделирането на кожени изделия, технологията на
кожено-обувното производство, машините за изработване на кожени изделия и
управлението на творчески екипи.
Магистър-инженерът по „Дизайн и технологии на кожени изделия“ получава
възможност да се реализира като моден дизайнер на кожени изделия, конструктор и
моделиер на кожени изделия, технолог и организационно управленски кадър в
производство на кожени облекла, обувки и аксесоари, директор в модни къщи и шевни
фирми за производство на изделия от кожи, експерт в държавни институции и
браншови организации.
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Специалност „Моден и текстилен дизайн и технологии”
Студентите придобиват високоспециализирани знания в областта на модния и
текстилен дизайн, съвременните компютърни технологии в модния дизайн,
конструирането и моделирането на облекло, иновативните текстилни и шевни
технологии и управлението на екипи.
Магистрите по „Моден и текстилен дизайн и технологии” може да се реализират
като модни дизайнери, текстилни дизайнери, конструктори и моделиери на облекло,
технолози и мениджъри в предачното, тъкачното, трикотажното и шевното
производство, директори на модни къщи, текстилни, трикотажни и шевни фирми.

Специалност „Организация и управление на шевна фирма”
Специалността дава широк спектър от теоретични и практически знания в
областта на процесите в шевното производство, проектирането на съвременни
текстилни и шевни технологии, изграждането на рекламни стратегии в модния бизнес,
фирменото управление, управлението на екипи в дейността на шевна фирма.
Магистър-инженерът по „Организация и управление на шевна фирма” получава
възможност да се реализира като ръководител в шевното производство, мениджър по
качеството, управител на модни къщи, трикотажни и шевни фирми, експерт в
държавни институции и браншови организации, технолог, конструктор и моделиер на
облекло.

Докторски програми в професионално направление
5.1. Машинно инженерство
 Механизация и електрификация на растениевъдството
 Двигатели с вътрешно горене
 Технология на шевното производство
 Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки
изделия, облекла и обувки

КАТЕДРА „Електротехника, електроника и автоматика“
Ръководители на катедрата:
доц. д-р инж. Веселинка Недева – мандат 2011–2015 г.
доц. д-р инж. Таня Пехливанова - Гочева – мандат 2016 -2019 г. и от
2020 г.
Академичен състав на катедрата през периода 2013 – 2021 година
Катедрата е сформирана с решение на АС на ТрУ с Протокол №
12/19.12.2012 г.
Доц. д-р инж. Ваня Стойкова
Работи на трудов договор от 1989 г.
Асистент – 1998 г.
Главен асистент - 2001 г.
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Доктор по „Автоматизация на области от нематериалната сфера“ – 2014 г.
Доцент по „Автоматизация на области от нематериалната сфера“ – 2016 г.
Научен секретар от 2016 до 2019 г.
Декан на ФТТ от 2019 г.
Област на научни интереси: компютърни системи и мрежи; информационни
технологии; иновационни образователни технологии; автоматизирани системи за
обработка на информация и управление.

Доц. д-р инж. Таня Пехливанова–Гочева
Работи на трудов договор от 1991 г.
Асистент – 1991 г.
Главен асистент – 1999 г.
Доктор по „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – 2010 г.
Доцент по „Механизация и електрификация на растениевъдството“
(Електротехника и електроника)“ – 2011 г.
Заместник-декан по учебна дейност – 2012 – 2015 г.
Председател на Общото събрание на ФТТ – 2012 – 2015 г.
Ръководител на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – от
2016 г.
Област на научни интереси: Дистанционно обучение и оценяване с
електронни тестове по техническите дисциплини, Хибридни електрически мрежи,
Автоматизирани системи за обработка на информация.

Доц. д-р Веселинка Недева
Работи на трудов договор от 1989 г.
Асистент – 1989 г.
Главен асистент – 1995 г.
Доктор по „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ – 2003 г.
Доцент по „Информатика“ – 2005 г.
Ръководител на катедра "Електротехника, електроника и автоматика" от 2012
до 2016 г.
Област на научни интереси: програмиране и програмни езици; бази от данни;
информационни системи; анализ на данни; електронно и дистанционно обучение;
съвременни технологии в обучението.

Доц. д-р инж. Красимира Керемидчиева
Работи на трудов договор от 1996 г.
Асистент – 2001 г.
Главен асистент – 2007 г.
Доктор по „Електрически мрежи и системи“ – 2012 г.
Доцент по „.Електрически мрежи и системи“ – 2016 г.
Област на научни интереси: електроенергетика, електрически мрежи и
системи, електрически апарати, електротехнически материали.

Доц. д-р инж. Златин Златев
Работи на трудов договор от 2011 г.
Асистент – 2011 г.
Главен асистент – 2016 г.
Доктор по „Автоматизация на производството“ – 2015 г.
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Доцент по „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
(по отрасли)“ – 2018 г.
Член на Контролен съвет при ТрУ – от 2020 г.
Област на научни интереси: методи за обработка на данни от сензори.

Доц. д-р Злотоели Дучева
Работи на трудов договор от 1989 г.
Асистент – 1989 г.
Главен асистент – 1999 г.
Доктор по „Теория на възпитанието и дидактика“ – 2014 г.
Доцент по „Педагогика на обучението по информационни технологии“ – 2021 г.
Ръководител на отдел „Продължаващо обучение“ – 2019 – 2021г.
Област на научни интереси: професионално обучение, професионална
адаптация, електронно обучение, качество на обучението, подготовка на инструктори
за обучение на водачи на МПС, дигитална компетентност.

Гл. ас. д-р Галя Шивачева
Работи на трудов договор от 2014 г
Асистент – 2014 г.
Главен асистент – 2019 г.
Доктор по „Информатика“ – 2018 г.
Секретар на Факултет „Техника и технологии“ от 2020 г.
Област на научни интереси: програмиране и програмни езици;
информационни системи; информационни технологии; електронно обучение;
автоматизирани системи за обработка на информация и управление; виртуални
лаборатории.

Гл. ас. д-р инж. Антоанета Димитрова
Работи на трудов договор от 2014 г
Асистент – 2014 г.
Главен асистент – 2019 г.
Доктор по “Електрически мрежи и системи“ – 2018 г.
Област на научни интереси: електрически
електротехника.

машини,

теоретична

Гл. ас. д-р инж. Мирослав Василев
Работи на трудов договор от 2014 г
Асистент – 2014 г.
Главен асистент – 2019 г.
Доктор по „Автоматизирани системи за обработка и управление (по отрасли)“ –
2018 г.
Област на научни интереси: идентификация на процеси, окачествяване на
хранителни продукти чрез съвременни безконтактни техники.

Ас. д-р инж. Атанас Атанасов
Работи на трудов договор от 2016 г.
Асистент – 2016 г.
Доктор по „Електрически системи и мрежи“ – 2020 г.
Област на научни интереси: хибридни електрически мрежи.
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Ас. инж. Андриан Минчев
Работи на трудов договор от 2021 г.
Асистент – 2021 г.
Област на научни интереси: системи за дистанционно обучение, изкуствен
интелект, криптография.

Проф. д-р инж. Пламен Даскалов
Работи на трудов договор от 2014 г. до 2016 г.
Асистент – 2016 г.
Доктор по „Технически науки” - 1992 г
Доцент по „Автоматизация на производството (в селското стопанство)“ – 2000 г.
Професор по “Автоматизация на производството” – 2021 г.
Област на научни интереси: идентификация и моделиране на процеси и
системи в селското стопанство; приложение на компютърни системи и
информационни технологии за управление на технологични процеси в прецизното
земеделие; автоматизация на процесите в животновъдни сгради и оранжерии;
оценяване на качеството на селскостопанска продукция чрез цифрови изображения
и спектрални характеристики.

Доц. д-р инж. Венелин Бочев
Работи на трудов договор от 1996 г. до 2021 г.
Доктор по „Радиоелектронно оборудване на летателните апарати“ – 1985 г.
Доцент по „Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление“ – 2001 г.
Ръководител на катедра - 2001 – 2012 г.
Председател на Общото събрание – 2002 – 2007 г.
Област на научни интереси: аналогова и цифрова схемотехника;
автоматизирани системи за обработка на информация и управление.

Доц. д-р инж. Калоян Янков
Работи на трудов договор от 2012 г. до 2020 г.
Доктор по „Роботи и манипулатори“ – 1992 г.
Доцент по „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране“ – 2012 г.
Област на научни интереси: компютърна графика; идентификация на
системи; моделиране и симулиране на обекти и процеси; автоматизирани системи за
обработка на информация и управление.

Гл. ас. инж. Красимир Николов
Работи на трудов договор от 1986 г. до 2020 г.
Асистент – 1986 г.
Главен асистент – 1991 г.
Област на научни интереси: автоматизация на технологични процеси,
технически средства за автоматизация.

Гл. ас. инж. Иван Янков
Работи на трудов договор от 1985 г. до 2012 г.
Преподавател - 1985 г.
39

Старши преподавател - 1988 г.
Главен асистент - 1990 г.
Област на научни интереси: електрически машини, електрозадвижване.

Ас. инж. Крум Виденов
Работи на трудов договор от 2016 г. до 2021 г.
Асистент – 2016 г.
Област на научни интереси: компютърни системи и мрежи.

Ас. инж. Светослав Атанасов
Работи на трудов договор от 2012 г. до 2016 г.
Асистент – 2012 г.
Област на научни интереси: влажност на почвата, цвят на листата, нелинейна
оценка, поемане на вода от растенията.
Катедра „Електротехника, електроника и автоматика” осигурява
обучението в ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор” на студенти и
докторанти в Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика и в Професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника в област на висше образование Технически науки.

Специалности в образователно–квалификационна степен
„БАКАЛАВЪР”
Специалност „Автоматика и компютърни системи“
Учебните планове и програми на специалността са съобразени с европейските
и национални изисквания за обучение в ОКС “Бакалавър“ и с потребностите на
дигиталната икономика.
Студентите, обучаващи се в специалност „Автоматика и компютърни системи“,
получават общотехническа и специализирана подготовка по микропроцесорна
техника, компютърни архитектури, операционни системи, компютърни мрежи,
алгоритми и структури от данни, обектно-ориентирано програмиране, бази данни, уеб
програмиране, теория на автоматичното управление, автоматизация на
технологичните процеси, технически средства за автоматизация, специализирани и
компютърни системи за управление, компютърното моделиране и симулиране на
процеси, индустриални мрежи и др.
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Завършилите "Автоматика и компютърни системи" успешно се реализират във
фирми за производство, поддържане и обслужване на компютърни системи и
съвременни системи за управление, във фирми с дейност изграждане, поддръжка и
обслужване на компютърни мрежи, в публичния и в ИТ сектора като програмисти,
системни администратори и др.

Специалност „Електротехника“
Бакалаврите по тази специалност получават фундаментална, общотехническа
подготовка и специализирана подготовка по електрически машини, електрически
апарати, електроенергетика, технологии в електротехниката, електрозадвижване,
преобразувателна техника, възобновяеми енергийни източници, осветителна и
инсталационна техника, електронното управление, диагностиката на електрическите
машини и използването им в бита или в областта на автоматизацията и
електротехнологиите и др.
Завършилите специалност „Електротехника“ получават широкопрофилна
подготовка и се реализират във фирми в областта на енергетиката, производството
на електрически машини и апарати, производството и сервиза на битова
електротехника, строителството, като специалисти по експлоатация и поддържане на
електротехническо оборудване в машиностроенето, транспорта, селското стопанство,
хранително-вкусовата, текстилната, химическата и друга промишленост.

Специалност „Компютърни системи и комуникации“
Теоретичната и практическа подготовка на инженерите по „Компютърни
системи и комуникации“ е насочена към създаване на умения за проектиране,
изграждане и управление на бази от данни, за разработване, администриране,
поддържане на информационни компютърни системи, както и на такива за измерване
и управление на различни обекти и технологични процеси. Обучението по дисциплини
в областта на компютърните мрежи цели завършилите да получат умения за
проектиране, изграждане, управление и осигуряване на сигурността на
комуникационни мрежи. Мултидисциплинарната подготовка дава възможност за
съчетание на познанията по компютърни системи и мрежи и системи за измерване и
управление, с уменията в областта на програмното осигуряване на компютърната и
комуникационна техника.
Завършилите успешно бакалавърска степен могат да се реализират в
публичния и ИТ сектори, консултантските компании и други фирми, чиято дейност е
свързана с регионалното и пространственото планиране, териториалното устройство,
проектирането и изграждането на комуникационни инфраструктурни системи; във
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фирми с основна дейност поддържане и обслужване на компютри, компютъризирани
технически средства и системи за управление; в структури, чиято дейност е
поддръжка и обслужване на компютърни мрежи за пренасяне на данни; системни и
приложни разработчици на програмно осигуряване - управление на бази данни, уеб
дизайн и компютърна графика и др.

Специалности в образователно–квалификационна степен
„МАГИСТЪР”
Специалност „Електротехника”
Студентите получават високоспециализирани знания по електрически мрежи и
системи, електроснабдяване и електрообзавеждане, проектиране на осветителни
уредби, приложение на компютърни технологии в областта на електротехниката,
фирмено управление и управление на екипи.
Магистър-електроинженерите се реализират като ръководители на фирми и
екипи, извършващи изследователски, проектантски, производствени, търговски и
други дейности, свързани с производство монтаж и експлоатация на електрически
уредби и съоръжения и изграждане на електрически инсталации.

Специалност „Автоматика и компютърни системи”
Завършилите специалност "Автоматика и компютърни системи" придобиват
умения да извършват и ръководят проучвателна, проектантска, конструкторска,
технологична,
производствена,
монтажна,
ремонтна,
експлоатационна
дейности, свързани с автоматизираните системи за измерване и управление в
производствените процеси. Мултидисциплинарната подготовка им дава умения по
програмиране, по администриране на бази от данни, практическа подготовка за
работа в областта на създаване, администриране и поддържане на информационни
и комуникационни системи.

Специалност „Информационни и комуникационни технологии в
бизнеса и публичната администрация”
Магистър-инженерите по специалността могат да ръководят, внедряват и
поддържат съвременни високотехнологични решения в бизнеса; да организират,
управляват и експлоатират информационни и комуникационни системи във фирми и
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организации; да извършват научноизследователска и приложна
съвременни направления на бизнеса, маркетинга, мениджмънта.

дейност

в

Специалност „Мултимедийни и компютърни системи и услуги“
Завършилите специалност „Мултимедийни и компютърни системи и услуги“
могат да намерят реализация в проектантски и развойни екипи, организации,
институции и фирми като разработчици на системно и приложно програмно
осигуряване, уеб програмисти и графични дизайнери; създатели и администратори на
бази от данни; специалисти по поддръжка и използване на мултимедийни и
компютърни системи.

Специалност „Информационни и комуникационни технологии в
образованието“
Магистър-инженерите от специалност „Информационни и комуникационни
технологии в образованието“ се реализират в области на стопанството и
образованието. Получените знания им позволяват да работят като преподаватели по
ИТ, като разработчици, ръководители на екипи, консултанти и експерт-оценители на
курсове, програми и проекти за обучение с използване на ИКТ.

Специалност „Компютърни системи и комуникации“
Основната цел на обучението е да се подготвят кадри за научноизследователски, проектантски, инженерингови фирми и организации по изграждане
на технически и организационни системи за администриране, управление,
внедряване, настройка и експлоатация на компютърни и комуникационни системи.
Студентите получават знания за разпределени системи, администриране на
компютърни мрежи, интелигентни сензори и системи, специализирани
микропроцесорни системи като в курса на обучение да избират специализиращи
дисциплини в областта на телемедицината, облачните мрежи, мрежовата и
компютърна сигурност, индустриални информационни системи и др.
Магистър-инженерът по компютърни системи и комуникации се реализира в
публичния и в ИТ сектора, в индустрията, в консултантски и изследователски
компании и други фирми, чиято дейност е свързана с изследователска,
производствена и с други инженерингови дейности в областта на компютърните
системи и комуникации.

Докторски програми в професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
 Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране (по отрасли)
 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
(по отрасли)
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КАТЕДРА „Енергетика“
Ръководители на катедрата:
доц. д-р инж. Иван Лазаров – мандат 2011–2015 г.
доц. д-р инж. Нели Георгиева – мандат от 2020 г.
Академичен състав на катедрата през периода 2013 – 2021 година
Катедрата е сформирана с решение на АС на ТрУ с Протокол №
12/19.12.2012 г.
Доц. д-р инж. Иван Лазаров
Работи на трудов договор от 1987 г. до 2019 г.
Асистент – 1987 г.
Гл. асистент – 1990 г.
Научен сътрудник ІІ степен по „Рязане на металите и инструменти (Рязане на
металите и металорежещи инструменти в специалното производство)” – 1988 г.
Доктор по „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата
и мебелна промишленост“ – 2007 г.
Ръководител на катедра „Енергетика” – 2013 – 2019 г.
Заместник-директор на Полувисш институт – Ямбол – 1992 – 1993 г.
Област на научни интереси: техническа безопасност, оценяване на риска за
безопасността и здравето при работа, технология на машиностроенето и
уредостроенето, материалознание и технология на машиностроителните материали,
заваряване на материалите, диагностика, поддържане и ремонт на машините и
съоръженията, топло- и газоснабдяване, топлинно стопанство, промишлена
вентилация, автоматизация на технологичните процеси, предприемачество и
мениджмънт, мехатроника.

Доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда
Работи на трудов договор от 1987 г. до 2016 г.
Асистент – 1987 г.
Старши асистент – 1990 г.
Главен асистент – 1995 г.
Доктор по „Теория на възпитанието и дидактика“ – 2001 г.
Доцент по „Теория на възпитанието и дидактика“ – 2006 г.
Ръководител на СДК и ЦПО към Технически колеж – Ямбол от 2008 г. до 2011г.
Заместник-директор по учебна и квалификационна дейност на Технически
колеж, Ямбол от 2009 г. до 2011 г.
Доцент по „Теория на възпитанието и дидактика“ в Педагогически факултет на
ТрУ – 2016 г.
Област на научни интереси: педагогика, теория на възпитанието, андрагогия,
педевтология, психология, аудиовизуални и информационни технологии в
обучението, училищно и професионално ориентиране.

Доц. д-р Валентин Бобилов
Работи на трудов договор от 2013 г. до 2016 г.
Асистент – 1988 г.
44

Старши асистент – 1990 г.
Главен асистент – 1993 г.
Преподавател на хонорар от 2014 г.
Доктор по „Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация,
акустика и осветителна техника” – 2001 г.
Доцент по „Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация,
акустика и осветителна техника“ – 2004 г.
Област на научни интереси: топлоенергетика; енергийна ефективност;
възобновяеми енергийни източници; парогенератори (енергийни, промишлени); парни
и газови турбини; кондензационни апарати и съоръжения; хладилна техника;
климатична техника; отоплителна техника; вентилационна техника; сушилна техника;
газоснабдяване.

Ас. инж. Стати Найденов
Работи на трудов договор от 1988 г. до 2014 г.
Асистент – 1988 г.
Старши асистент – 1995 г.
Главен асистент – 1996 г. до 2014 г.

Ст. пр. Огнян Николов
Работи на трудов договор от 1984 г. до 2014 г.
Преподавател – 1984 г.
Старши преподавател –1995 г. до 2014 г.
Област на научни интереси: физическо възпитание и спорт.

Доц. д-р инж. Нели Георгиева
Работи на трудов договор от 1999 г.
Асистент – 1999 г.
Главен асистент – 2010 г.
Доктор по „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“ –
2009 г.
Доцент по „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“ –
2010 г.
Заместник-декан научна и международна дейност – 2016 – 2019 г.
Декан на Факултет „Техника и технологии” – 2019 г.
Ръководител на катедра „Енергетика” от 2020 г.
Област на научни интереси: CAD-CAM производствени технологии;
фотограметрия, обратно инженерство; ресурсоспестяващи технологии; комбинирана
обработка на дълбоки отвори; възобновяеми енергийни източници, биомаса и методи
за трансформация; биоикономика; устойчиво използване на енергията и
оползотворяване на отпадъците; кръгова икономика; повишаване на качеството на
обучението; европейско пространство за висше образование; трансфер и технологии
във висшето образование.

Доц. д-р Красимир Кръстев
Работи на трудов договор от 1996 г.
Асистент – 1996 г. – 2005 г.
Главен асистент 2005 г. – 2014 г.
Доктор по „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – 2012 г.
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Доцент по „Математическо моделиране и приложение на математиката“ –
2014 г.
Заместник-декан на Факултет „Техника и технологии” – 2016 г. – 2019 г.
Област на научни интереси: приложна статистика; математическо
моделиране; лазерна физика.

Доц. д-р инж. Петко Цанков
Работи на трудов договор от 2018 г.
Доктор по „Механика на флуидите” – 2012 г.
Доцент по „Промишлена топлотехника” – 2018 г.
Област на научни интереси: механика на флуидите – газови течения в малки
хлабини, газостатични опори; вентилационни системи – характеристики,
аеродинамика на течения, числено моделиране; газоснабдяване – хидравлични
изчисления, газови елементи; хидро- и пневмо-задвижване на промишлени системи.

Доц. д-р инж. Иван Бинев
Работи на трудов договор от 2011 г.
Асистент – 2011 г.
Главен асистент – 2016 г.
Доктор по „Промишлена топлотехника“ – 2015 г.
Доцент по „Промишлена топлотехника“ – 2020 г.
Енергетик и отговорник ЗБУТ - 2013 г. – 2020 г.
Ръководител бази на ФТТ – 2020 г.
Област на научни интереси: енергийна ефективност
газоснабдяване, отопление; отоплителна и топлообменна техника.
.

на

сгради;

Гл. ас. инж. Красимир Иванов
Работи на трудов договор от 2017 г.
Асистент – 2017 г.
Главен асистент – 2021 г.
Доктор по „Промишлена топлотехника“ – 2020 г.
Област на научни интереси: енергийна ефективност на промишлени системи
и сгради; климатизация и климатична техника; хладилна техника; топлотехника.

Ас. инж. Сивелина Делчева
Работи на трудов договор от 2019 г.
Асистент – 2019 г.
Област на научни интереси: топлотехника; термодинамика; механика на
флуидите; моделиране и симулиране на топлинни (термодинамични) процеси; CFD
симулации; CAD системи.

Ас. Петър Петров
Работи на трудов договор от 2021 г.
Асистент – 2021 г.
Област на научни интереси: линейна алгебра; аналитична геометрия;
математически анализ; статистика.

Преподавател Евгени Иванов
Работи на трудов договор от 2019 г.
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Преподавател – 2019 г.
Област на научни интереси: физическо възпитание и спорт.

Специалности в образователно–квалификационна степен
„БАКАЛАВЪР”
Специалност „Топло- и газоснабдяване”
Енергийните инженери по специалност „Топло- и газоснабдяване” получават
знания и умения за провеждане на проучвания, проектиране, организиране и контрол
на изграждане, функциониране и поддръжка на енергийни процеси, промишлени
производствени системи, съоръжения и инсталации. Те изготвят програми за
координиране на производствените дейности и оценяват рентабилността и
безопасността.
Завършилите тази специалност имат възможност за получаване на ограничена
проектантска правоспособност, съгласно Наредбата за държавните изисквания за
придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“.

Специалност „Индустриално инженерство“
Инженерите от специалността са квалифицирани специалисти с
фундаментална общотехническа подготовка и задълбочени знания по управление,
контрол и оптимизация на технологични процеси в производствени фирми. Тази
специалност отговаря на разнообразни потребности в различни индустриални
направления, енергетиката и транспорта и съответства на динамиката на тяхното
развитие.
Широкопрофилната подготовка, придобитите знания и умения дават
възможност на бакалаврите успешно да се реализират в областта на
производствения мениджмънт, маркетинга, иновациите в производството, научноизследователската, преподавателска и административна дейност, която им
позволява бърза адаптация в съвременните динамични условия на икономиката.

Специалности в образователно–квалификационна степен
„МАГИСТЪР”
Специалност „Топло- и газоснабдяване”
Специалността дава знания, ориентирани към надеждността, контрола и
управлението на техническото състояние на топло- и газоснабдителни инсталации и
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елементи, тяхното проектиране, диагностика, ремонт, поддържане и сервиз;
неконвенционални енергийни източници; допълнителни специализирани теоретични
и практически знания и умения за управленска, научно-изследователска, проектноконструкторска и внедрителска дейност в областта на топлоенергетиката и
газоснабдяването.
Широкопрофилната подготовка и знанията в областта на топло- и
газоснабдяването дават възможност на инженерите от специалността успешно да се
реализират като предприемачи и мениджъри на фирми за изграждане на инсталации
и тяхното поддържане, ръководители по газоразпределение на помпени и
компресорни станции, контрольори на газопроводни магистрали и газови спасителни
служби, ръководители на лаборатории и ремонтни работилници за поддържане,
ремонт и регулиране на елементи от газови и топлотехнически уредби и инсталации.

Специалност „Енергийна ефективност“
Магистър-инженерът по специалност „Енергийна ефективност“ придобива
специализирани теоретични и практически знания в областта на: енергийните
характеристики и енергийната ефективност в сгради и промишлени системи,
системите за осигуряване на микроклимата в обитаемата среда; ефективните
системи за оползотворяване на енергийните ресурси, като комбинирани системи за
производство на топлина, студ и електричество, високоефективни генератори на
топлина и студ, съвременни материали и системи за управление на топлинни
процеси; влиянието на енергопотреблението върху околната среда и начините за
намаляване на вредния ефект от това; съвременни подходи, методи и алгоритми за
обработка и анализ на данни за технически, енергийни и екологични характеристики
на топлотехническите системи, съставните им елементи, режимните параметри и
параметрите на външната и вътрешната среда.
Магистър-инженерът по специалност „Енергийна ефективност“ придобива
умения за: самостоятелно разработване и проектиране на топлотехнически системи
и съоръжения; провеждане на теоретични и експериментални изследвания,
обобщаване и анализиране на резултатите от тях; извършване на експертна дейност
в областта на топлотехниката, хладилната техника, топлоснабдяването и
газоснабдяването, оползотворяването на енергия от възобновяеми източници.

Специалност „Индустриално инженерство“
Индустриалният инженер придобива високо специализирани практически и
теоретични знания в областта на: решаването на конструктивни задачи с използване
на съвременни технологии; приложението на компютърни технологии за управление
и оптимизация на технологични процеси в реални производствени условия;
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мениджмънт на процесите във фирмата и анализ на бизнес стратегиите; внедряване
на съвременни ресурсоспестяващи технологии за оптимизация на производствените
процеси и минимизиране на разходите в производството.
Тези знания му позволяват да проявява оригиналност в разработването и
прилагането на нови идеи и решения в професионалната област.

Специалност „Отопление, вентилация и климатизация“
Дипломираният магистър по „Отопление, вентилация и климатизация“
получава компетенции, в съответствие с държавните изисквания за специалност от
регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ по части
„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и
газоснабдяване“ и „Енергийна ефективност“, което дава възможност на завършилите
специалност „ОВК“ да придобият пълна проектантска правоспособност.
Дипломираният магистър по „Отопление, вентилация и климатизация“ може да се
реализира професионално като: специалист в конструкторски и технологични бюра
в областта на индустриалното производство, топлоенергетиката и газоснабдяването;
специалисти в индустриални предприятия за изграждане, настройка, диагностика и
контрол на техническото състояние на топлотехнически и газоснабдителни системи,
инсталации и елементи; управление на процесите на производство, разпределение
и потребление на енергия в предприятието; управленски кадри и специалисти в
индустриални предприятия; ръководство на проекти по енергийна ефективност.

КАТЕДРА „Хранителни технологии“
Ръководител на катедрата:
доц. д-р инж. Красимира Добрева – от 2013 г.
Академичен състав на катедрата през периода 2013 – 2021 година.
Катедрата е сформирана с решение на АС на ТрУ с Протокол №
12/19.12.2012 г.
Проф. д.м.н. Веселин Видев
Работи на трудов договор от 2013 г. до 2016 г.
Доктор по „Геометрия и топология“ – 1998 г.
Доктор на математическите науки по „Геометрия и топология“ – 2015 г.
Доцент по „Геометрия и топология“ – 2001 г.
Професор по „Геометрия и топология“ – 2015 г.
Ръководител на катедра „Математика и информатика“ на Стопански факултет
2007 г. – 2016 г. и от 2019 г.
Заместник-декан по научна и международна дейност на Стопански факултет от
2017 г. до 2019 г.
Област на научни интереси: диференциална геометрия, математическо
моделиране.

Проф. д-р Снежана Динева
Работи на трудов договор от 1994 г.
Доктор по „Екология и опазване на екосистеми“ – 1993 г
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Асистент – 1994 г.
Главен асистент – 1996 г.
Доцент по „Екология и опазване на екосистеми“ – 2006 г.
Професор по „Екология“ – 2020 г.
Секретар на ФТТ – Ямбол – от 2008 до 2015 г.
Област на научни интереси: екология; генетика; електронно обучение;
микробиология.

Доц. д-р инж. Антоанета Георгиева
Работи на трудов договор от 2000 г. до 2020 г.
Доктор по „Високомолекулярни съединения“ – 1992 г
Главен асистент – 2001 г.
Доцент по „Технология на плодовите и зеленчукови консерви“ – 2006 г.
Област на научни интереси: технология на консервирането.

Доц. д-р Емилия Димова
Работи на трудов договор от 1998 г.
Доктор по „Социология“ – 1991 г.
Главен асистент – 1998 г.
Доцент по „Социално управление” – 2013 г.
Почетен професор на Къзълордински държавен университет „Коркът Ата“, гр.
Къзълорда, Република Казахстан – 2018 г.
Област на научни интереси: социално управление, социализация на
младежта, организационна култура, бизнес комуникации, педагогическа работа в
мултикултурна среда.

Доц. д-р инж. Ира Танева
Работи на трудов договор от 2012 г.
Асистент – 2012 г.
Главен асистент – 2018 г.
Доктор по „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните,
етеричните масла и парфюмерийно – козметичните препарати“ – 2016 г.
Доцент по „Технология на храните” – 2020 г.
Научен секретар на ФТТ – 2021 г.
Област на научни интереси: технология на млякото и млечнокиселите
продукти; иновации в техниката и технологиите при производството на млечни
продукти; консервиране и хладилна технология; функционални храни; системи за
управление на качеството и безопасност на храните.

Доц. д-р инж. Красимира Добрева
Работи на трудов договор от 1998 г.
Асистент – 1998 г.
Главен асистент – 2001 г.
Доктор по „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните,
етеричните масла и парфюмерийно – козметичните препарати“ – 2009 г.
Доцент по „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните,
етеричните масла и парфюмерийно – козметичните препарати” – 2012 г.
Ръководител катедра „Хранителни технологии“ – от 2013 г.
Заместник-декан по учебна дейност от 2016 до 2019 г.
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Област на научни интереси: получаване; анализ и приложение на етерични
масла и екстракти от етеричномаслени и лекарствени растения; ароматизиране и
производство на здравословни храни и напитки; безопасност и качество на храните.

Доц. д-р Маргарита Пехливанова
Работи на трудов договор от 1984 г. до 2018 г.
Асистент – 1984 г.; Главен асистент – 1994 г.
Доктор по „Теория на възпитанието и дидактика“ – 2002 г.
Доцент по „Теория на възпитанието и дидактика” – 2012 г.
Заместник-директор по учебна дейност на ИППКУП от 1984 г. до 1997 г.
Научен секретар на ФТТ от 2011 г. до 2015 г.
Секретар на ФТТ от 2016 г. до 2018 г.
Член на контролния съвет на Тракийски университет от 2016 г. до 2018 г.
Област на научни интереси: професионална идентификация и
самоопределение на учителя с професията (работещи и бъдещи учители), проблеми
на образованието и в частност на професионалното образование, електронно и
дистанционно обучение, проява на агресия във взаимоотношенията "учител- ученици"
и преодоляването й и креативност в дейността на учителя и учениците.

Доц. д-р Митко Петев
Работи на трудов договор от 2005 г. до 2018 г.
Преподавател – от 2005 г. до 2006 г.
Доктор по „Овцевъдство и козевъдство“ – 2003 г.
Доцент по „Овцевъдство и козевъдство” – 2006 г.
Заместник-директор по научно-изследователска и административна дейност на
ТК от 2008 г. до 2011 г.
Председател на Общото събрание на ФТТ от 2008 г. до 2011 г.
Заместник-председател на Общото събрание на ФТТ от 2012 г. до 2015 г.
Член на Контролния съвет на Тракийски университет от 2012 г. до 2015 г.

Гл. ас. д-р инж. Иван Димов
Работи на трудов договор от 2009 г. до 2020 г.
Асистент – 2009 г.
Главен асистент – 2015 г.
Доктор по „Технология на преработката и съхранението на зърното, на
зърнените продукти и на смесите“ – 2014 г.
Научен секретар на ФТТ – 2020 – 2021 г.
Област на научни интереси: зърносъхранение, зърнопреработване, хляб,
хлебни и сладкарски изделия; системи за управление на качеството и безопасността
на хранителните продукти.

Гл. ас. д-р инж. Иво Ганчев
Работи на трудов договор от 2021 г.
Доктор по „Микробиология“ – 2019 г.
Главен асистент – 2021 г.
Област на научни интереси: биологично разнообразие на млечнокиселите
бактерии; ко-агрегация между клетки на различни микробиални видове; микробни
биофилми.

Гл. ас. д-р Милен Димов
Работи на трудов договор от 2019 г.
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Асистент – 2019 г.
Главен асистент – 2020 г.
Доктор по „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните,
етеричните масла и парфюмерийно – козметичните препарати“ – 2020 г.
Област на научни интереси: органична химия; методи за декструкция и
пиролиза на вулканизати; получаване и изследване на етерични масла.

Гл. ас. д-р инж. Станка Байчева
Работи на трудов договор от 2016 г.
Асистент – 2016 г.
Главен асистент – 2020 г.
Доктор по „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните,
етеричните масла и парфюмерийно – козметичните препарати“ – 2020 г.
Секретар на ФТТ – 2021 г.
Област на научни интереси: изследвания върху получаването, състава,
свойствата и приложението на ароматични продукти от етеричномаслени растения;
използване на технически средства за анализ на хранителни продукти; безопасност и
качество на суровини и готови продукти в ХВП.

Ас. инж. Тончо Колев
Работи на трудов договор от 2019 г.
Асистент – 2019 г.
Област на научни интереси: технология на хляба, хлебните и сладкарски
изделия; консервиране; мляко и млечни продукти.

Преподавател Елена Козелчикова
Работи на трудов договор от 2020 г.
Хоноруван преподавател – от 2019 г. до 2020 г.
Преподавател по английски език – от 2020 г.
Област на научни интереси: английски език.
Катедра „Хранителни технологии“ е профилираща в подготовката на
висококвалифицирани
специалисти
в
професионално
направление
5.12 Хранителни технологии в образователно-квалификационните степени
„бакалавър“ и „магистър“, и образователната и научна степен „доктор“.

Специалности в образователно–квалификационна степен
„БАКАЛАВЪР”
Специалност „Технология на храните“
Специалност „Технология на храните“ дава възможност на завършилите
студенти да се реализират в подотраслите на хранителната и ароматно-вкусовата
промишленост:
зърносъхранение,
зърнопреработване,
хлебопроизводство,
производство на хлебни, сладкарски и макаронени изделия, в областта на
месодобива и месопреработката, в добива и преработка на птиче месо, преработката
на мляко в млечни продукти и тяхното съхранение, маслодобивната,
маслопреработваща, етеричномаслената и парфюмерийно-козметичната индустрия,
в производството на стерилизирани плодово-зеленчукови консерви, сокове,
концентрати, замразени и сушени плодове и зеленчуци.
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С придобитите знания и умения, дипломираният инженер-технолог може да
изпълнява ръководни и технологични функции във фирми за производство на храни;
да се реализира като мениджър по качеството; ръководител на лаборатории за
химико-технологичен и микробиологичен контрол; ръководител или експерт в екипи
за разработване на нови продукти и технологии; да организира собствен бизнес за
производство на храни.

Специалности в образователно–квалификационна степен
„МАГИСТЪР”
Специалност „Безопасност и качество на храните“
Магистър-инженер технолозите могат да се реализират като: ръководители на
лаборатории, изследователски центрове и институти; ръководители на колективи за
разработване на нови хранителни продукти; изследователи; експерти и консултанти
при производството на безопасни и качествени храни; експерти по контрол на
качество и безопасност на храните в Българската агенция по безопасност на храните
(БАБХ); експерти в фирми и екипи за разработване на НАССР системи, в
министерства, ведомства и браншови организации; експерти при разработване на
национални и международни проекти; мениджъри по безопасност и качеството на
храните.
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Докторски програми в професионално направление
5.12. Хранителни технологии
 Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните,
етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати
 Технология на храните
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Списък на съкращенията
АИУТ - Автоматика, информационна и управляваща техника
АКС – Автоматика и компютърни системи
АС – Академичен съвет
АС на НАОА – Акредитационен съвет на Национална агенция за оценяване и
акредитация
АТЗТ – Автотранспортна и земеделска техника
БКХ – Безопасност и качество на храните
ДВ – Държавен вестник
ДТММИ – Дизайн, технологии и мениджмънт в модната индустрия
ЗДП – Закон за движението по пътищата
ИИ – Индустриално инженерство
ИУИС - Интегрирана управленска информационна система
КСК - Компютърни системи и комуникации
МПС – Моторни превозни средства
НАПОО – Национална агенция за професионално образование и обучение
ОКС – Образователно-квалификационна степен
ОНС – Образователна и научна степен
ОС – Общо събрание
ТК – Технически колеж
ТрУ – Тракийски университет
ТХ – Технология на храните
ФС – Факултетен съвет
ФТТ – Факултет „Техника и технологии”
ЦПО – Център за професионално обучение
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ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
Град Ямбол
ул. „Граф Игнатиев“ 38
п. код. 8600
ftt-yambol@ftt.uni-sz.bg
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