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РЕЗЮМЕ

Колеги и студенти скъпи, 
Часът за избори настъпи. 
Решен съм в паметния ден 
пред вас да бъда откровен.

Над тридесет години вече 
"пламтя" в транспортния ни сектор. 
Мечтата ми е да осъмна 
след изборите като ректор.

Да сложа РЕД наместо ХАОС,
да живне Университета, 
а не сред вузовете родни 
все в "златната среда" да крета.

Не петокурсникът да стене 
пред неизправна главна книга. 
Дошло е вече крайно време 
на тоз позор да кажем: "Стига!"

Не разписите да са пълни 
с "прозорци" 01 ло два-три часа, 
в кои то времето се гу би 
край старата билярдна маса1.

Не по заверките да киснат 
унили хора на цимента, 
а после ла тръбиме гръмко, 
че правим всичко за студента.

11е да надуваме помпозно 
предизборните си балони, 
а в общежитията вече 
да пада] старите балкони.

Не най-големите "фантоми" 
в облагите да бъдат първи.
11е всеки изпит да е битка, 
в която "се проливат кърви".

Не бизнесът да ни диктува 
и да написва правилата, 
а ние само да мълчиме, 
за да не сбъркаме играта.

Не по различните съвети 
да ни заливат с фрази празни, 
а наболелите въпроси 
да се пречу пват в точка "Разни".

Мечтая всички факултети 
като юмрук да са сплотени, 
а не да имат вечни дрязги 
и спорове неразрешени.

Мечтая пак да се напълнят 
с усмивки светлите ни зали 
и лекторите да са бодри, 
а не бездушни и заспали.

Успея ли да свърша всичко 
в действителност, а не на книга, 
ще кажа най-чистосърдечно: 
"Благодаря! Това ми стига."

23 . 11.2019 а  

Юлиан Тошев

Намира се в кафето на втория етаж
/



РЕД вместо ХА ОС

Уважаеми преподаватели, служители и студенти,

Основният ми мотив да се кандидатирам за ректор е желанието ми да 
разчистя дребните камъчета", които ни пречат да поддържаме правилната посока, 
ежедневно нагнетяват напрежение помежду ни. вгорчават живота и убиват любовта 
към учебния процес.

Крайнаia ми ne.i с да се завърне академичният дух, а с него и студентите, в 
аудиториите на нашия у ниверситет.

Основните приоритети в моята работа ще бъдат насочени към подобряване 
на учебната дейност, уеднаквяване на критериите при взимане на решения, 
изглаждане на отношенията вътре в катедрите и между факултетите, подпомагане 
израстването на младите и стимулиране на милеещите за учебната работа 
преподава 1 ели, освобождаване на студентите от несвойствени за тях, изнервяши 
аш ажименш, както и извършването на някои неотложни ремонти по наличпата 
материална база, пряко свързани със здравето на хората. В сферата па научно- 
изсделоваiелската и на международната дейност ще бъде продължен курсът за 
стимулиране и подпомагане участието на отделните преподавателите, каго 
акцентът ще падне вьрху тяхната по-добра информираност и коордииираност със 
съответните цен :рове.

Основните принципи, на които ще подчиня усилията си, са:
^  пъдна прозрачност на дейността в университета;
^  спазване на правилниците и законите от всички членове на колектива;
S  запазване и надфаж дане иа положителните фадиции, установени в нашия 

университет;

S  запазване на сегашната структура на УАСТ (пет факултета със съответното 
едностспенно/дв} степепно обучение по различните специалности) с опция за 
разкриване на актуални нови специалности и магистърски програми;

У равнопоставеност между отделните факултети;
У съпричастност и активна позиция към проблемите на всеки един 

преподавател и сту дент;
у  тясно сътрудничество със студентите и синдикатите, като нито един 

преподавател не трябва да забравя , че
НИЕ СМЕ ТУК ЗАРАДИ СТУДЕНТИТЕ  
И БЛАГОДАРЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ!

О сновните проблеми пред нашата институция са именно силно намалелият 
брой студенти, както и ограничените ресурси за трудови възнаграждения и
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Концепцията ми за увеличаване приема на студенти се свежда до 
максимата:

НАЙ-ДОБРАТА РЕКЛАМА ЗА УАСГ  
СА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТУДЕНТИ!

От този гледна точка акцентът в политиката за привличане на младите хора 
на първо място ще се постави върху подобряване на обучението и атмосферата във 
вуза. Голяма част от средствата, отделяни за медийни реклами, ще бъдат 
пренасочени за закупуване на лекционна техника и за дооборудване на 
библиотеката (в т.ч. набавянето на търсени дефицитни учебници и ръководства). 
НДс продължат и мероприятията със завършващите средното си образование 
ученици (срещите с тях и посещенията им в УАСГ през последните години дадоха 
известен положителен резултат).

От успешната реализация на дипломиралите сс в УАСГ студенти до голяма 
степен зависи и желанието на следващите поколения да следват при нас. В това 
о I ношение шс се гьрсят възможности за придаване по-голяма тежест на 
инженерните дипломи, още повече, че вече и на държавно ниво сс отчита всс по- 
задълбочаващата сс липса на квалифицирани кадри за страната ни в това 
направление.

С цел подобряване па работата и издигане престижа на УАСГ, смятам за 
удачно в университета да се въведат следните конкретни мерки:

У 11а гласуване да се подлагат само писмени предложения.
г  Стриктно съблюдаване на сроковете за внасяне на материалите преди 

съответния сьвет.
г  Въвеждане па електронна система за гласуване (па първо време за 

Академичния съвег). Това е най-справеддивият начин даден преподавател 
свооодно да изрази собственото си мнение.

г  Опростяване на процеду рата за внасяне и разглеждане на доклади, подадени 
от отделни преподаватели.

У Регламентиране на случаите, в които може да сс пристъпи към 
кореспондентио гласу ване.

х- Допълване на процедурните правила със следния текст: "В точка "Разни” 
може да се правят сьоощсния и предложения, да се провеждат дискусии по 
определени въпроси и т.н.. но не може да се взимат решения чрез гласуване".

>■ Въвеждане на електронно деловодство с възможност да се проследява в 
реално време движението на даден документ.

х- Засилване на обективността при избор на научни журита.

поддържане на сградния фонд.
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г  Хоноруваните часове да се възлагах на външни хора само след изричния 
отказ на редовните преподаватели към катедрата да ги поемат.

*  Да бъде прекратена порочната практика в някои факултети "Ако 
преподавателят се съгласи да те изпита, ще ти издадем протокол".

г  Да въведе контрол от страна на "Учебен отдел" върху справедливото 
разпределение на часовете в лабораториите, обучаващи студенти от различните 
факултети.

г  Даден преподавател ла може да заема само една административна длъжност. 
г  Мандатност и за ръководителите катедри.
'г Назначаването на половин щат да става по изключение, глапно в случаите на 

проблем с осигу ряване на минималния брой преподаватели в дадена катедра.
г  Стриктно ла се следи в новите разпием на учебните занятия да няма 

"прозорци". Графиците да сс изготвят на принципа "само сутрин или само след 
обяд", което допълнително ще даде възможност на финансово затруднените 
студенти да се подпомагат с работа на половин ден.

г  Редуцирането на часовете при по-малко от 8 сту денти е несправедливо. В 
това отношение е наложително нравилата за отчитане на натоварването в "Наредба 
за нормативи ата и надиормативпата заетост па преподавателите " да претърпят 
известни промени.

г  У величаване работното време на библиотеката.

Приоритетите в материално-техническо отношение ше бъдат:
- неотложно решаване на проблема с падащите фасадни плочки иа корпуси 

"А" и "Б";

- отстраняване на всички течове в общежитията (на първо място - от 
покривите);

- спешна реконструкция на балконите в общежитията, които са в аварийно 
състояние;

- ускорено извършване на ремонта на старата сграда с отпуснатите за целта 
средства от МРРБ (срокът е удължен с 24 месеца);

- осигуряване па допълнителни паркоместа нови сгради.
В зависимост от финансовите възможности на университета, ще бъдат 

отделени средства и за подмяна на дограмата в общежитията, за поддържане на 
базите и т.н.

Вярвам в по-доброто бъдеще на УАСГ!

26.11.2019 г. С уважение:
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ТВОРЧЕСКА
АВТОБИОГРАФИЯ

на проф. д-р инж. Ю ЛИАН ТОТЕВ

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1961 г„ гр.

ГРАЖДАНСТВО: българско 

СЕМЕЕН СТАТУС: женен, е едно дете 

КОНТАКТИ:

ОБРАЗОВАНИЕ:
Средно: 114' ; Английска езикова гимназия, София (днес l 'ua АЕГ)
Висше: г ., ВИАС, М агистър "Инженер по транспортно строителство

(профил "Ж елезопътно строителство")", златен медал 
Второ висше: \  , ВИАС, М агистър "Журналист--кореспондент"
OUC "Доктор": г., УАСГ

ТРУДОВ СТАЖ: 33 г. 10 месеца
януари г.: последователно асистент, ст. асистент и гл. асистент

към катедра "Ж елезници" във ВИАС (УАСГ)
, УАСГ - доцент към катедра "Железници"
, УАСГ - професор към катедра "Транспортни съоръжения"

: ръководител катедра „Транспортни съоръжения" 
в УАСГ

хоноруван преподавател във ВТУ "Тодор Каблеш ков", София 
хоноруван преподавател във ВСУ “Черноризец Храбър", 
гр. Варпа

МЕСТОРАБОТА:
катедра "Пътиша и транспортни съоръжения"
УАСГ
ip. София 1164. бул. "Хр. Смирненски" .Чу!

НАСТОЯЩ А ДЛЪЖ НОСТ:
професор по проектиране и строителство на тунели и въжени линии в УАСГ

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
Майчин език: български
Английски език: отлично (писмено и говоримо)
Руски език: отлично (писмено и говоримо)

Д О  11М  Н И Т Е Л Н И  У М Е Н И Я :
MS Office (WORD. EXCEL. POW ER POINT), AutoCAD. Photoshop. SAP 2000



П Р И Д О Б И Т И  С Е Р Т И Ф И К А Т И :
член на КИИП - София-град, сектор „ТСТС“ (ППП, per. .Y°13159)

П РО Ф Е С И О Н А Л  ЕН ОП ИТ:
г  преподавателска дейност

^  водещ проектант и ръководител на проектантски екипи в областта на 
тунелното строителство, въжените линии, железопътното и 
пристанищ ноiо строителство

Д РУ Г И  Е К С П Е Р Т Н И  Д Е Й Н О С Т И :

>  издадени учебници "Ту нели" 2006 и 2012 г. (в съавторство) и "Висящи 
въжени линии" 2014 и 2015 г.

г  автор на 32 бр. публикации

г  изгогвяне на технически експертизи в областта на тунелите и участие 
в съответните експертни съвети;

>  участие в експертни комисии за проверка състоянието на 
автомагистралните и железопътните ни тунели;

^  член на научно жури рецензент/ за присъждане на докторска степен в 
областта на тунелното строителство;

г  техническа редакция на книгата „Ръководство по тунелно 
строителство.Том I: Конструкции и методи“ (изд. БАГТС, дек. 2015 г.)

ноември 2019 г. jjqДПИС ■
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