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1. Въведение 

  

Настоящият отчет е за периода март 2017 г. – февруари  2018 г. и е 

изготвен според изискванията на чл. 26, ал. 5, т. 4 от Закона за висшето 

образование, като засяга всички основни дейности на ФТС.  

Измина втората година от мандата на ръководството на Транспортния 

факултет на УАСГ, обхващаща периода от март 2017 г. до февруари  2018 г.  

Транспортният факултет, като „най-младият” факултет в най-старото 

българско Висше строително училище с традиции, авторитет и утвърдени във 

времето (от над 30 години) позиции. Факултетът създава и развива кадри в една 

от основните и градивни сфери на националното стопанство (транспортна 

инфраструктура) и има за цел да се   утвърди като водещ национален център за 

подготовка на кадри и научноизследователска дейност в областта на 

транспортната инфраструктура. Транспортният факултет има потенциала да 

дава на своите студенти и специализанти образование и професионална 

реализация, сравними с тези на престижните образователни центрове.  

 

1.1. Нещо лично 

1. Като споменах в предишният отчет, „кариерното” ми развитие НЕ Е 

причина да се кандидатирам за Декан. Споменах също така, че причината да се 

опитам, е да реализирам една стара идея за нови специалности във ФТС, както 

и обновяване на административното обслужване на ФТС. До сега тези неща не 

се случиха. 

2. Предполагах също така, че от позицията „Декан” човек може да се 

опита да „пораздвижи“ спящата структура на УАСГ (ВИАС)-признавам, доста 

наивно. Оказва се, че за тази цел трябва да се „пораздвижи“ и не спящата 

структура на МОН. Очевидно това надхвърля влиянието на който и да е Декан. 

3. Последната година ме убеди, че е доста важно УАСГ и в частност ФТС 

„да погледне по – отблизо“ реалността. Имам пред вид, че „сплавта“ между 

бизнес и образование е добре да се усили. Това предполага по – малко 

„академично“ отношение към целите на обучението в УАСГ и ФТС в частност. 

Изглежда, че за доброто развитие на ФТС е добре да се „приземим“, в смисъл, 

че би било полезно научните разработки да имат по – приложен характер, 

съобразен от нуждите на бизнеса. Възможно е това да изглежда като „пречка“ 

на професионалното развитие на колегите. Ако това е така, то може би налага 

промяна в някои критерии за кариерно израстване – все пак сме ПРИЛОЖЕН 

ВУЗ.  

4. Позитивните емоции към УАСГ (които декларирах в миналия отчет) си 

остават. Тъжно е обаче да се гледа как от едно бутиково (и в миналото – 

престижно) Висше училище, което би трябвало да се крепи на своето единство, 

УАСГ е на път да се обърне в група не много големи и общуващи с неприязън 

помежду си факултети. Е, класическият принцип divide at impera действа – с 

помощта на чиновниците от МОН и за удоволствие на нашите бюрократи.  
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2. Структура на факултета, кадрово състояние и материална база 
  
2.1. Структура 

Факултетът по транспортно строителство е един от 5-те факултета на 

УАСГ. В края на изминалия период се извърши важна структурна промяна във 

факултета. С решение на АС на УАСГ, въз основа на решение на ФС на ФТС, се 

пристъпи към “сливане”  на катедри „Пътища“ и „Транспортни съоръжения“, 

като се формира катедрата “Пътища и транспортни съоръжения”. Сливането на 

катедрите формално се наложи от липсата на кандидати за попълване на състава 

на катедра “Транспортни съоръжения” (ръководството на УАСГ изглежда не се 

замисля ЗАЩО това е факт) и е на база на съвместно решение на двете катедри. 

От друга страна, то може би е добра идея, която би трябвало да се реализирана 

по – рано. Това е добре поне в смисъл на разпределението на студентите по 

специалности: изборът става по – лесно. 

Сега факултетът се състои от 5 катедри: „Пътища и транспортни 

съоръжения“, „Железници“, ,Геотехника“, „Математика“ и „Обществени 

науки“. Традиционно се обучават студенти от специалност „Транспортно 

строителство”. Факултетът има лаборатории към, катедра „Железници” – 1 бр., 

като. „Геотехника“ – 2 бр. и специализирани учебни зали към кат. „Геотехника“ 

и към кат. “Пътища и транспортни съоръжения”. Подготовката за създаването 

на още една лаборатория към кат. “Пътища и транспортни съоръжения” е към 

края си. 

 

2.2. Кадрово състояние 

 

 През изминалата година Факултетът по транспортно строителство отново 

преживя трудности и промени в кадровия състав. Те са (по мое мнение) 

следствие от донякъде хаотичното поведение на МОН и, разбира се, 

„принципите“, към които ръководството на УАСГ се стреми (неясно защо) да 

спазва. Към момента преподавателите на основен трудов договор във Факултета 

са 49.  

Катедрата „Пътища и транспортни съоръжения” има  общо 16 

преподавателя на основен трудов договор, от които - двама професори,  6 

доценти, 4 гл. асистента, 4 асистенти. Часове водят и 4-ма хонорувани 

преподаватели.  

 Катедра „Железници” е в състав 3 хабилитирани, един главен асистент и 3 

асистенти, общо – 7 човека. 

 В катедра „Геотехника” има 9 преподавателя на основен трудов договор, 

от които – 2-ма професори, 4-ма доценти, 1 главен асистент и двама асистенти.  

Поради изтичане на срока на договора, и съгласно изискванията (по наше (мое) 

мнение, -необмислени) на закона за „развитие“ (по – прилича на „разпадане“) 

на академичния състав, скоро ще бъдат прекратени трудовите правоотношения 

и с двамата асистенти. Това затруднява изключително работата на катедрата, 

налага се назначаване на хонорувани преподаватели. Обявени са конкурси за 

главен асистент по Земна механика и за асистент по Инженерна геология и 
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хидрогеология.  

 Катедра „Математика” се състои от 11 преподаватели, от които 3 

професори, 5 доценти и 3-ма асистенти. През 2017 г. се ползват услугите на 10 

хонорувани преподаватели –един професор и 9 асистенти.  

 Катедра „Обществени науки” има 2 хабилитирани преподаватели (двама 

доценти), един главен асистент и 3 асистенти, общо – 6 човека. Един от 

нехабилитираните членове на катедрата е доктор. Имаше обявен конкурс за 

един преподавател по Икономика на строителството, на който се явиха 2-ма 

кандидата, но не бяха одобрени от журито и в момента има подадена жалба от 

единия участник в конкурса, която се разглежда от специално назначена за 

целта комисия. 

 
Кадрово състояние към 01.03.2018 г. по данни от катедрите 

 

Катедра професори доценти 
гл. 

асистенти 
асистенти общ брой 

Железници 3 - 1 3 7 

Пътища и 

транспортни 

съоръжения 

2 6 4 4 16 

Геотехника 2 4 1 2 9 

Математика 3 5 - 3 11 

Обществени науки - 2 1 3 6 

Общо за факултета 10 17 7 15 49 

 

2.3. Материална база 

 

2.3.1. Ремонти и оборудване 

Като цяло през изминалия период материалната база на Факултета няма 

сериозно обновяване. Факултетът не е самостоятелно звено във финансово 

отношение, така че ползва планирани средства от Университета, средства, 

привлечени по различни научни и практически проекти, както и спонсорски 

средства.  

Поради ограничените финансови ресурси на Университета, през 

последната година не се е закупувало оборудване за катедрите, учебни зали и 

факултетната канцелария. От катедра “Геотехника” със средства от научни 

проекти е закупено оборудване за докомплектуване на триаксиалната апаратура 

към лабораторията и за хидрогеоложки проучвания. 

Идеята за нова лаборатория към кат. Подготовката за създаването на още 

една лаборатория към кат. “Пътища и транспортни съоръжения” е към края си. 

 

2.3.2. Компютърна техника 

 

Състоянието на компютърната техника във Факултета продължава да е  
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под всякакви, дори и минимални изисквания за качество. Повечето компютри са 

на възраст над 10 години и с прекалено остарял софтуер (ако си позволя 

известно тъжно чувство за черен хумор – това, което спасява нещата е супер 

старото административно обслужване във УАСГ; вземете прословутата 

програма „Студент“ например. Тъжна гледка, достойна за всеки музей).  

Неколкократните доклади до Ректорското ръководство за закупуване на 

нова техника и софтуер се сблъскват с откази по „финансови причини“ или 

безразличие; или още по зле – остават без отговор.  

 

3.Учебна дейност през отчетния период 

 

3.1. Специалности и популяризиране на дейността на факултета 

През изминалия период работата в Университета по архитектура, 

строителство и геодезия отново се характеризира с множество промени, 

„актуализации“ и напрегната обстановка. Тази ситуация се отразява и върху 

учебната дейност на Факултета по транспортно строителство, но независимо от 

това, деканското ръководство се старае да  създаде  условия за сравнително 

ритмично и спокойно провеждане на учебния процес.  

Основният проблем стоящ не само пред нашия факултет е ниският брой 

студенти и отливът на кандидати за специалностите, които предлага Факултетът 

по транспортно строителство. Във връзка с това, през изминалата година, 

голяма част от усилията на деканското ръководство бяха насочени към 

рекламиране и популяризиране на Факултета сред потенциалните кандидат-

студенти. За целта бяха събрани средства в размер на 5000 лева от спонсори, 

които бяха вложени в масирана рекламна кампания, специално за Факултета.  

В началото на 2017 г. официално беше стартиран новият модерен сайт на 

факултета, както и Фейсбук-страницата, които имат стотици последователи и 

посещения и в които се публикува актуална информация за факултета. 

Бяха изработени рекламни плакати, които чрез разпространителска фирма 

бяха разпратени и разлепени във всички (над 30) специализирани строителни и 

технически средни училища в страната, съпроводени от информационни писма 

до директорите. Плакати  бяха разлепени и в 90 столични училища, също 

съпроводени с писма до директорите. 

През месеците май и юни беше организирана целева рекламна кампания 

във Фейсбук, насочена към аудиторията, на възраст от 18 до 30 години, както и 

към родителите на абитуриентите, като посланието достигна до над 7000 

човека. 

През м. Юни по БНР беше излъчвана периодична реклама на Факултета, 

ориентирана към младежката аудитория. 

През целия месец юни 2017 г. МОЛ София предостави безплатно място на 

централния си вход, на което беше монтиран билборд с реклама на ФТС. 

За съжаление, тези мерки не привлякоха допълнителен брой студенти, но 

поне запазихме броя на кандидатите от предишната 2016 г. 

Въпреки всичко, надяваме се, че текущата информация в сайта на 
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факултета, Фейсбук-страницата и новата рекламна кампания, която ще 

организираме и тази година, ще повишат броя на нашите студенти. Вижданията 

на ръководството и рекламните фирми, с които работим, са тази година 

рекламната кампания да бъде насочена повече към родителите на бъдещите 

кандидат-студенти. 

Друга насока в работата, в която активно се включват и преподаватели от 

катедрите с разумни, конкретни и точни предложения, е осъвременяването на 

учебния процес и откриването на нови, надяваме се привлекателни, 

специалности. 

През миналата година, по инициатива на преподаватели от кат. “Пътища” 

се поднови идеята за преподаване на немски език в нашия факултет и към 

“събуждане” на отношенията с ТУ – Виена. Идеята беше подкрепена от водещи 

преподаватели от ТУ – Виена, специално от проф. Блаб, поради  което комисия 

от всички катедри на ФТС подготви учебен план за откриване на специалност 

“Транспортно строителство и мениджмънт на инфраструктурата” с обучение на 

немски език, ОКС “Бакалавър”. На АС от 10.01.2018 г. новата специалност беше 

приета, като на следващия АС ще бъде внесен за отделно гласуване и учебния 

план, тъй като, независимо, че беше приложен към доклада на Декана на ФТС 

за новата специалност, не беше разгледан от АС на заседанието от 10.01.2018 г. 

Продължават и преговорите с Академията на МВР, като вече сме на 

финалния етап, преди подписване на споразумение между двата университета. 

Съгласно това споразумение наши бакалаври от “Организация и управление на 

движението” ще бъдат приемани в магистратура по “Противодействие на 

престъпността и охрана на обществения ред” в АМВР, със специализация по 

контрол на движението по пътищата към факултет “Полиция”. Също така наши 

преподаватели ще водят лекции в АМВР на студенти, обучаващи се в 

магистратурата. Надяваме се, това да е за добро. 

 

3.2. Актуализиране на Учебните планове и програми 

 

През настоящата 2018 г., най-късно до края на м. май, предстои внасяне 

на документи в НАОА за акредитация на специалността “Транспортно 

строителство” – редовно и задочно обучение. Поради тази причина предстои 

огромна работа, която всъщност вече започна, по изготвяне на проект (доклад 

за самооценка), по актуализиране на учебните планове за „Транспортно 

строителство“ и привеждането им в съответствие с Наредбата за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование в образователно-

квалификационна степен „магистър" по специалности от регулираната 

професия „Инженер в инвестиционното проектиране", част „Транспортно 

строителство и транспортни съоръжения“.  

В тази връзка очакваме от преподавателите от всички катедри да 

помогнат при изготвянето на този проект. 
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3.3. Учебен процес 

 

3.3.1. Редовно и задочно обучение 

Основна цел на деканското ръководство през изминалия период беше 

осигуряване на един сравнително спокоен учебен процес за студентите и 

преподавателите. 

Учебният процес през отчетния период протичаше съобразно утвърдения 

учебен график. Към м. март 2017 г. във ФТС са се обучавали 340 студента, от 

които 327 човека - редовно обучение и 13 - задочно обучение.  

Към настоящия момент (03.2018), според регистрите на програма 

„Студент“ имаме записани по държавна поръчка 272 студента и 8 човека 

платено обучение в магистърските програми. По държавна поръчка са записали 

към момента около 150 човека - редовно обучение и 9 - задочно обучение. 

Останалите бройки се формират от студентите, записали различни 

магистратури, както и от презаписалите от минали години.  

Един проблем, който удря върху всички нас е това, че от записалите се 

през зимния семестър на 2017 – 218 учебна година първокурсници, към 

сегашния летен семестър отпаднаха седем човека, т. е. тези студенти успяха да 

изкарат едва един семестър в Университета и се отказаха. Причините за това са 

различни, но най-вероятната е, че това са хора, които са се записали само „да 

пробват“ и това не е техният Университет.  

Забележка: Съзнателно ще повторя, че по мое мнение немалкият брой на 

студентите, които се отказват, е следствие и от ужасно архаичното 

административно обслужване на нашите студенти. Представете си разговор 

между наш студент и студент от УНСС например. Представете си също, че сте 

студент от УАСГ, който буквално се бори с променящите се административни 

пречки.  

Прекъсналите студенти от всички курсове към момента са 6 човека, някои 

от които се предполага, че ще възстановят студентските си права. В 

магистърските програми към момента се обучават 6 студента, от които 4 човека 

са в процес на завършване, а 2 човека са новоприети.  

Все още имаме и незавършили 2-ма студенти, които са V-ти курс от 

немскоезично обучение. Като цяло идеята за немскоезично обучение, 

съвместно с ТУ – Виена беше добра, но за съжаление, изискванията на 

австрийската страна за двустепенно обучение – бакалавър в България и 

магистър в Австрия, за сега не можаха да бъдат осъществени, поради липсата 

на такова обучение у нас. Надяваме се, че новата бакалавърска програма по 

„Транспортно строителство и управление на инфраструктурата“ – 

немскоезично  обучение, ще привлече студенти, може би предимно от езикови 

гимназии, и ще спомогне за възстановяване на отношенията с ТУ – Виена, на 

един нов, по-съвременен етап. 

Във връзка с кандидатстудентската кампания за 2017 г. Факултетът 

участва активно в организираните от Университета мероприятия. Трима 

представители на факултета преминаха през обучение и проведоха срещи с 
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ученици от приоритетни средни училища с цел привличане на кандидати за 

следващата учебна година.  

Гл.ас. д-р инж. Николай Ангелов Керенчев представи Университета в 

Езиковата Гимназия, Образцовата математическа гимназия и Професионалната 

гимназия по архитектура, строителство и геодезия Пловдив. 

Ас. инж. Цветан Благоев презентира Университета в Гимназията с 

преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“.  

Отново с цел привличане на кандидат студенти бе организирано 

посещение  на ученици от Софийската гимназия по Строителство, архитектура 

и геодезия, а със съдействието на „Трейс груп“ беше организирано посещение 

на Университета от ученици от строителните гимназии в Стара Загора и Бургас, 

част от които сега са наши студенти. Предвижда се тези мероприятия да 

продължат и през новия семестър с посещения на групи ученици за провеждане 

на упражнения в лабораториите на катедри „Пътища“ и „Железници“. 

Във връзка с кандидатстудентската кампания за 2018 г. Факултетът ще 

участва  в организираните от Университета мероприятия. Координатор за 

Факултета е доц. Лазар Георгиев. Предвидени са 5 дни на отворените врати, на 

които ще се канят заинтересовани потенциални кандидати. Целта е да се 

запознаят на място с Университета и отделните факултети. Нашият Факултет 

ще е символичен домакин на събитието на 13 април, като презентация ще 

изнесе доц. Ирена Сулай. Използваме случая да се обърнем към всички колеги 

и студенти за съдействие в инициативата по набиране на кандидати за 

Факултета. Тази година Университета се отказва да финансира посещения по 

места в гимназии и средни училища, така че разчитаме на собствени 

възможности и контакти.  

 

3.3.2. Заверки, изпити и дипломни защити 

 

Преподаватели от ФТС водят лекции и упражнения във  всички 

факултети на УАСГ, съответно провеждат изпити по водените от тях 

дисциплини. Изпитните сесии преминаха по план и без проблеми. Записването 

на студентите за семестрите беше облекчено чрез административните заверки, 

като се имаше предвид, че рано или късно тези студенти, които са решили да се 

дипломират ще вземат всичките си изпити. За съжаление това доведе до едно 

отрицателно явление, а именно до това, че студенти от горните курсове с 

невзети изпити и незаверени лекции и упражнения по даден предмет започнаха 

да се явяват масово при преподавателите, за да изкарат невзетите си лекции и 

упражнения. Това разбира се стана причина за конфликти, тъй като 

преподавателите изведнъж се озоваха с 10 и повече студенти, които искат да 

изкарат съответния предмет, нуждаят се от цялостно повторно обучение, за 

което преподавателят не получава никакво допълнително възнаграждение. 

Неколкократно сигнализирахме Зам. ректора по Учебна дейност, качество и 

акредитация – проф. Славейко Господинов за назряващия проблем, но засега не 
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се взимат никакви мерки, а конфликтът се задълбочава, като за решаването му е 

нужно решение на университетско ниво. 

Дипломните защити протичат регулярно в регламентираните две сесии – 

лятна и зимна. През изминалия период в нашия факултет се дипломираха 82 

студента, от които към катедра „Пътища“ – 39 студента, към кат. „Железници“ – 

19 студента, към кат. „ТС“ – 16 студента, в немскоезично обучение – 2 студента 

и магистратури към Факултета 6 човека.   

 

3.3.3. Докторанти 

Обучението на докторанти през изминалия период протича нормално, 

като разпределението по катедри е следното: 

 
Докторанти към катедрите на ФТС към 03.2018 г. 

 

Катедра Редовни Задочни Самостоятелна 

подготовка 

Отчислени 

с право на 

защита 

Отчислени без 

право на 

защита 

защитили 

успешно 

Геотехника 1 1 - - - - 

Железници 1 1 2 - - 1 

Пътища 3 6 2 4 2 2 

Транспортни 

съоръжения 

2 1 - - - 1 

Общо 7 9 4 4 2 4 

 

Ас. М. Узунова е зачислена в самостоятелна форма на докторантура на 

немски език към Докторантското училище на ФаГИОПМ към Технически 

университет София. 

 

4. Учебни помагала, книги, учебници 

 

Положителна е тенденцията, че все повече преподаватели са подготвили 

лекциите си в електронен вариант, като почти всички курсове са качени в сайта 

на УАСГ. Издадени са и няколко учебника и ръководства, като за съжаление все 

още липсват нови учебници по различни дисциплини. Независимо дали в 

електронен вариант или на хартия, необходимо е да се подготвят по-съвременни 

учебници и ръководства по различните дисциплини.  

През изминалата година от преподаватели от катедрите към ФТС са 

публикувани следните книги, учебници, помагала и монографии: 

Доц. Анета Маричова. "Конкуренция на строителния пазар". 

Монография, Авангард Прима, 2017. ISBN 978-619-160-763-1. 

Проф. Д. Нитова и доц. Димитър Дичев. Кратък речник железопътна 

терминология българо – английски, немски, френски, руски. Публикуван в 

Интернет, ISBN 978-954-724-106-0. 
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Vijay Gupta and Gancho Tachev. Approximation with Positive Linear 

Operators and Linear Combinations, Developments in Mathematics, vol.50. Cham, 

Switzerland-Springer. ISBN 978-3-319-58794-3 

3.5. Стипендии 

 

Продължава добрата традиция да се връчват специални стипендии на 

студенти, отличили се в процеса на обучение по различни дисциплини. 

През изминалата година за пореден път беше връчена, учредената към 

катедра „Железници“ парична награда на името на „Проф. Михаил Събев“ за 

дипломант,  представил се най-добре на дипломните защити в специализация 

„Железопътно строителство“. Наградата бе присъдена на дипломанта Боян 

Георгиев.  

Към катедра „Геотехника“ стипендията на името на проф. Балушев беше 

връчена на Матей Илиев. 

Фондация „Трейс за хората“ за трета поредна година раздаде парични 

награди на трима студенти от ФТС и един от ХТФ, за висок успех на защита и 

разработване на дипломна работа,  както следва:  

- Андреан Георгиев Паронов – специалност „Транспортно строителство“, 

специализация „Пътно строителство“  

- Пламен Красимиров Славчев – специалност „Транспортно 

строителство“, специализация „Транспортни съоръжения“  

- Александър Иванов Иванов – специалност „Транспортно строителство“, 

специализация „Железопътно строителство“  

- Лилия Тодорова Смилкова – специалност „Хидротехническо 

строителство“. 

През настоящата година за първи път ГБС предложи стипендии за 

обучение за четирима студенти от 4 курс. Стипендиите се отпускат с условие за 

сключване на минимум 3-годишен договор за работа след дипломиране. На 

фирмата бе предоставено предложение за 7 изявени студенти, от които те да 

подберат стипендиантите. 

 

3.6. Участие в математически олимпиади 

Важно допълнение към учебната дейност в нашия факултет е 

организирането на представителните отбори по математика на университета и 

участието им в национални и международни математически състезания. С 

подготовката на студентите са ангажирани основно доц. д-р Станислава  

Стоилова и ас. Петър Стоев. През изминалата година наши студенти участваха в 

няколко състезания математически състезания, като спечелиха множество 

награди: 

1. Международна олимпиада по математика SEEMOUS в Яш - Румъния – 

4 участника, спечелен един бронзов медал. Като сравнение ще посоча, че 

отборът на професионалните математици от СУ също спечели само един 

бронзов медал. 
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2. Национална студентска олимпиада по математика в Пампорово – 

спечелени 2 златни, 3 сребърни и 3 бронзови медала.  

Следва да отбележа, че в Национална студентска олимпиада по 

математика отборите на УАСГ спечелиха златни медали във всички 

класирания – индивидуално, отборно и по ВУЗ. 

3. Междууниверситетско състезание проведено на 16. 12. 2017 в София с 

домакин УАСГ. Спечелени са 1 златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала. 

Трябва да се отбележи голямата заслуга на фондация “Трейс за хората” за 

редовното финансирането на нашите студенти за участието им в математически 

състезания.  

 

3.7. Учебни практики и стажове 

 

Практическото обучение на студентите е един от най-важните елементи в 

тяхното изграждане като специалисти. През отчетния период бяха положени 

усилия за подобряване на дейността по организацията и провеждането на 

учебните практики и стажове. Продължена бе традицията за сключване на 

договори с основни фирми, потребителки на кадри от факултета.  

През миналата година стартира нов етап на проекта „Студентски 

практики“ като част от приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“ 

на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-

2020г.“. Функционален експерт  за Факултета е проф. Нитова. За студенти от 

Факултета на квотен принцип са определени 64 места за практика. До момента 

практическо обучение по проекта са завършили 27 студенти, а още 7 са в процес 

на подготовка. Броят на провеждащите се в момента практики е 5.  

През предходната година може да се отчете намаляващ интерес на 

студентите към тази форма на практическо обучение. Като причина може да се 

посочи вече неатрактивния размер на заплащането. Много от студентите 

предпочитат в свободното си време да работят на друго място, съвсем 

несвързано със специалността, но да получават по-високо възнаграждение. В 

същото време фирмите-работодатели от бранша не проявяват интерес към 

програмата, заради необходимостта от специфично администриране на 

дейностите, както и наставничеството, което също не е добре заплатено.  

Въпреки гореказаното сме убедени в ползата от участие на студентите в 

този проект и използваме възможността да апелираме за по-голяма активност, 

особено на студентите от горните курсове и тези, които са пред дипломна 

работа.  

По мое мнение е полезно практиките и стажовете да бъдат увеличени, 

като се работи с реалния бизнес. Добре е представители на бизнеса да участват 

и като сътрудници на преподавателите.  

 

3.8. Академично израстване 

 

Към момента Академичното израстване продължава да е жертва на 
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догмите на ръководството на УАСГ. Там преобладава схващането, че е добре да 

има „принципи“ (т.е. аксиоми). Е, както знаят всички, „принципите“ изглежда 

не се спазват – защото е невъзможно. Ето защо академичното израстване на 

преподавателите в Университета, като цяло е ограничено поради приетия квотен 

принцип, който вероятно има своето (съмнително) правно основание, но се 

надяваме израстването на младите колеги да върви ритмично, успоредно с 

пенсионирането на по-възрастни колеги.  

Мое мнение: Интересен биологичен подход към „решаването“ на 

проблема – не е нов, има аналози в близкото минало. Разбира се, това, че се 

губи квалификация и опит тук няма особено значение. 

 

За съжаление изискванията на Закона за развитие на академичния състав 

и тази година ще доведат до отпадането на асистенти от кат. “Геотехника”.  

 

 4. Научноизследователска работа 

 

4.1. Участие в проекти, финансирани от МОН 

През отчетния период преподаватели и докторанти от  ФТС участваха в  

пет научни проекта финансирани от МОН. Общата сума на спечелените от 

Факултета проекти беше 30 000 лв. Всички проекти бяха финализирани и 

отчетени успешно, като резултатите от изследванията бяха представени на 

Научен семинар на 27 и 28 февруари.  

В тазгодишния конкурс за финансиране Факултета участва с 6 проектни 

предложения – 4 на общо основание и две докторантски теми: 

1. доц. д-р инж. Евелина Иванова Иванова - Изследване на проблема със 

снегонавяването по автомобилните пътища в България. Оценка на 

ефективността на вариантни решения на защитни конструкции. Анализ на 

приложимостта на постоянни снегозащитни съоръжения с инсталация от pv-

ПАНЕЛИ 

2. доц. д-р инж. Петър Василев Николов - Насоки към съдържанието на 

Наредба за проектиране на мостове в България 

3. проф. д-р инж. Лена Анастасова Михова - Оптимизиране на 

геотехническите укрепителни и усилващи конструкции на земното тяло на 

пътища в стръмни терени 

4. доц. д-р инж. Валентин Веселинов Николов - Изследване на физико-

механичните характеристики на стабилизираните с модифицирани хидравлични 

свързващи вещества материали. 

5. доц. д-р инж. Весела Тодорова Филипова, докт. инж. Борис Димитров 

Йоцов - Оптимизиране на методиката за оразмеряване на асфалтови настилки 

6. доц. д-р инж. Петър Василев Николов, докт. инж. Иван Тодоров 

Бръмбаров - Експериментално изследване на поведението на еластомерни 

лагери тип В 

Въпреки редуцирания бюджет и шестте проекта бяха одобрени за 

финансиране. Общия размер на спечелената субсидия е дори по-голям от 
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миналогодишния и възлиза на 31200 лв., което представлява приблизително 

15% от средствата за целия Университет.  

 

 

4.2. Участие в международни проекти и програми 

 

Международната дейност на Факултета традиционно е концентрирана 

около програмата Еразъм и съвместното обучение с ТУ Виена. През отчетния 

период за обучение от чужбина във нашия Факултет са постъпили 7 студенти 

съответно от университети в Испания, Белгия, Италия и Чехия. За 

преподавателски обмен са гостували професори по математика от университета 

в Патра – Гърция и от Румъния, а също така и преподавател от университета в 

Биелско Бяла – Полша.   

Изходящата преподавателска мобилност включва трима преподаватели -  

доц. Ася Божинова и проф. Владимир Костов, които посетиха университета в 

Тампере Финландия за изнасяне на лекции, както и проф. Вл. Тодоров, който 

гостува като лектор в университета в Патра - Гърция.  

Студентите, реализирали мобилност за обучение в чуждестранни 

университети са 4 съответно: в ТУ Виена и един студент в университета в 

Бърно - Чехия.  

Двама докторанти от Факултета Марин Дончев и Маргарита Иванова 

продължават обучението си и разработки на  дисертации съответно в ТУ Виена 

и в Университета в Гранада.  

С цел насърчаване на участия в международни научни колективи и 

запознаване със спецификата по кандидатстване бе организирана неформална 

среща-дискусия  на асистенти и докторанти от Факултета с инж. Ясен Марков 

от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

който пряко отговаря и участва в международни комисии по оценка на 

изследователски проекти. В негово лице като възпитаник на нашия Факултет 

може да разчитаме на консултант при евентуални бъдещи участия в 

международни проекти.  

 

4.3. Конференции, организирани от Факултета 

 

За десета година катедра „Пътища“ организира и проведе юбилейната 

„Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно 

участие“, която дава възможност за обмяна на идеи, опит и иновации между 

представители на държавната и общински администрации, български и 

чуждестранни учени и специалисти по актуални теми в областта на 

транспортната инфраструктура. Конференцията обхваща всички сектори на 

транспортната инфраструктура, като тази година имаше 320 участници от 20 

държави. Катедри „Пътища“ и „Железници“ участваха с 5 доклада. Значимостта 

на конференцията за развитие на транспортния сектор в България се доказа от 

присъствието на двама министри – на транспорта и информационните 



14 

 

технологии Ивайло Московски и на регионалното развитие и благоустройство – 

Николай Нанков.  

Катедра „Транспортни съоръжения” организира станалата вече 

традиционна „Вечер на катедрата”, която и тази година беше посветена на 

строителството и реконструкцията на мостовете у нас. Основните доклади бяха 

два – на доц. Димо Кисьов – за метода на конзолно бетониране при 

строителство на мостове и на проф. Дулевски за изграждането на нов 

железопътен надлез в Бургас. Доклад за мостовете по Транссибирската 

магистрала изнесе и инж. Иван Гогев от Национална компания „Железопътна  

инфраструктура“. 

 

4.4. Публикации 

 
 Като цяло във факултета може да бъде отчетен достатъчен брой публикации, 

включително в научни издания, сборници от наши и международни конференции. 

Разпределението по катедри е дадено в долната таблица.   

 
Разпределение на публикациите по катедри 

 

Катедра 

Научни доклади на 

национални и международни 

конференции и конгреси 

Статии в наши и 

чужди списания 

Пътища 9 9 

Железници 3 8 

Транспортни 

съоръжения 
7 1 

Геотехника 11 2 

Математика 6 6 

Обществени науки 3 8 

Общо за Факултета 39 34 

 

5. Приложна и допълнителна дейност във Факултета 

 

През месец Февруари 2018 г. Факултета  взе участие в 13-та Годишна 

конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2018 – кохезия и 

свързаност“, където се обсъди изграждането на Коридор № 8 и неговата 

важност в развитието на региона.  

Делегация на Факултета участва и в годишната конференция на 

дружество по пътища на Република Македония. Конференцията  беше 

проведена в Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Скопие, на която 

беше подписан Меморандум за сътрудничество с УАСГ.  

Катедра „Железници“ взе участие с доклад на конференция на 

Националното сдружение – общество на инженерите по железен път в Плевен.  

 

6. Факултетна канцелария 
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Практически и през изминалата година Канцеларията на ФТС е в криза, 

която имаме чувството, че се задълбочава, вместо да се подобри, след 

назначаването на половин ден на Снежана Котовска като инспектор. За 

съжаление това неразумно решение на Ректора, доведе до това, че всъщност в 

канцеларията на Деканата не може да се изпълнява пълноценно работата, за 

която са необходими двама души, а същевременно г-жа Котовска не може да 

изпълнява пълноценно и задълженията си като секретар на катедра 

„Геотехника“. Оставяме настрани финансовите проблеми, свързани с 

нарушенията на Кодекса на труда при това назначение, но работата в Деканата, 

вместо да върви, като че ли започна да куца повече… За съжаление на всичките 

писма, че е необходим инспектор на пълен работен ден, който да замести 

излязлата в отпуск по майчинство Мирослава Иванова, получаваме отрицателен 

отговор или мълчание от Ректорското ръководство. При сегашното (супер 

архаично) административно обслужване във Факултета (а и в УАСГ) 

необмислените (по мое мнение) и често пъти спорадични решения на Ректората 

поставят ФТС в състояние, близко до „критичното“. 

 

7. Финансови проблеми 

 

Предстоящото разпределение на финансирането на УАСГ по факултети 

според приноса, във връзка с изискванията на чл. 90 от ЗВО вероятно ще 

създаде бъдещи проблеми пред развитието на нашия факултет. Малкият брой 

наши студенти, независимо от това, че във факултета има катедри основно 

обучаващи студенти от други факултети, със сигурност ще доведе до 

ограничено финансиране, което ще може да покрива само основните ни нужди 

и заплатите на персонала, без възможност за добро развитие и израстване. За 

съжаление това е резултат от неправилната държавна политика и за нас остава 

да полагаме максимални усилия, за да направим нашите специалности по-

привлекателни и да повишим броя на студентите. 

Един проблем, който стои и пред другите факултети, е изключително 

ниското заплащане на секретарките на катедри, което през настоящата 2018 г., 

поради вдигането на минималната заплата, се изравни или стана дори по-ниско 

от заплащането на хигиенистките и портиерите в УАСГ. Може би ФТС трябва да 

поеме инициатива тази несправедливост да бъде премахната. 
 

8. Заключение 
 

В заключение може да се каже, че въпреки трудното финансово състояние 

на Университета и сложната обстановка, преподавателите от Факултета по 

транспортно строителство изпълняват съвестно своите задължения и полагат 

всички възможни усилия за нормално протичане на учебния процес. 

Деканското ръководство продължава да прави всичко възможно за 

реализиране на своята предизборна програма, с цел да обезпечи една по-

спокойна и добра работна обстановка, както за преподавателите, така и за 

студентите. 
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Основна ни цел ще продължи да бъде създаване на една модерна 

представа за инженерното образование по транспортно строителство, за 

популяризиране на дейността на Факултета и за привличане на нови студенти. 

Очакваме подкрепата на преподавателите от ФТС, както и на нашите студенти 

за изпълнение на тази задача. 

 

И още нещо лично: 

 

Приятно задължение е да благодаря на много колеги.  

1) Без заместник – деканите проф. д-р инж. Дарина Нитова и доц. д-р 

Ивайло Иванов дейността на ТФ би била невъзможна.  

2) Благодаря на ръководителите на катедри за помощта и разбирането, с 

което възприемат затрудненията на ФТС. 

3) Нормално е ФТС да търси спонсори. Такива има и сърдечно им 

благодаря – „Трейс за хората“ в лицето на проф. дин инж. Николай Михайлов, 

доц. д-р Ивайло Иванов и др. Благодаря специално и на проф. д-р инж. Румен 

Миланов за неоценимото му съдействие за осъществяването и развитието на 

отношенията между ФТС (надявам се и УАСГ) и Академията на МВР. 

4) Благодаря на уважаемия ФС на ФТС за позитивните решения и 

разбирането на проблемите на Деканата.  

5) Благодаря на всички сътрудници във ФТС, особено и на колегите от 

Канцеларията на ФТС, които преживяват доста  препятствия и въпреки всичко 

работата във факултетската канцелария за сега се върши успешно. Това обаче не 

бива да продължава и ще взема по – драстични мерки (даже нежелателни 

такива), за да се нормализира работата на факултетската канцелария. 

6) Благодаря на секретарите на катедрите към ФТС, които във враждебна 

административна среда и въпреки унизително ниското заплащане, равно или по-

ниско от това на хигиенистките и портиерите на УАСГ, продължават да 

изпълняват съвестно своите задължения и да обслужват безупречно своите 

катедри. 

7) Бих искал също така да благодаря на всички сътрудници от ФТС, които 

се отнасят позитивно към проблемите на Факултета и допринасят за решението 

им.  

 

 

 

 

 

Декан на ФТС:                                    

проф. д-р  Владимир Тодоров 


