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Предговор 

 

Разбира се, следващият текст съдържа историята (и отчасти оценка за 

нея) на ФТС. За жалост, основната дейност на Факултета би могла да се опише 

с една дума: оцеляване. Е, добре е че, оцеляхме. Оцеляхме въпреки 

изключителната бюрократична (по скоро негативна) активност на МОН и 

стриктното подчинение на ръководството на УАСГ в тази посока. За жалост 

очевидно съм доста наивен в тази материя. Наистина наивно допусках, че 

ръководството на УАСГ ще е съпричастно към някои мои „наивни“ идеи от 

типа на напредък в електронизация на административното обслужване 

(прословутите електронни главни книги, сайта на УАСГ и др.) Дори Ректорът 

май се обиди, когато заявих, че УАСГ е мащеха на ФТС. Не бях прав – ами и 

УАСГ трябваше да оцелее все пак. И то в особено враждебната бюрократична 

среда; която МОН усложнява доста безсмислено и в наши дни. Това може би 

обяснява двугодишните усилия на деканското ръководство да се сдобие с 

нормална факултетна канцелария. Тревожно е също, че в бутиковия ни ВУЗ (и 

Факултет) има някои центробежни интенции. Е, да се надяваме, че изтърканото 

“разделяй и владей“ този път няма да проработи. Може да се обсъждат 

проблемите и в детайли, но както е казал Линкълн, нека проявим малко 

оптимизъм.  

Има и неща, които са признаци, че мотото на този отчет не е безпочвено 

Дори в известен смисъл постигнахме и някакъв напредък. Той далеч не постига 

целите, които първоначално имахме пред вид, но все пак ФТС постави 

началото на свой сайт, осъществи връзка и създаде нова специалност с 

Академията на МВР и остава надеждата да разширим обхвата на дейността на 

ФТС с по – обширна дейност по управлението на транспортната 

инфраструктура в РБ.  

 

1. Въведение 

  

Настоящият отчет, последен за мандата на сегашното деканско 

ръководство на ФТС, обхваща периода от март 2019 г. до средата на февруари 

2020 г. В него ще бъдат включени основни моменти от цялостния мандат (2016 

– 2020 г.), които са представени в предишните отчети, както и цялостната наша 

оценка за изминалия период.  Отчетният доклад е изготвен според изискванията 

на чл. 26, ал. 5, т. 4 от Закона за висшето образование, като засяга всички 

основни дейности на ФТС.  

Измина и четвъртата, последна, година от мандата на ръководството на 

Факултета по транспортно строителство на УАСГ,  който, въпреки че е „най-

младият” факултет (само на 32 години) в най-старото българско Висше 

строително училище, притежава традиции и авторитет, утвърдени във времето. 

Факултетът е създаден, поради необходимостта от подготовка на 

квалифицирани специалисти по транспортно строителство и успява да запази 
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своето място като водещ национален център за подготовка на кадри и 

научноизследователска дейност в областта на транспортната инфраструктура.  

През изминалите четири години всички ние, които сме част от Факултета 

по транспортно строителство – студенти, преподаватели и служители, 

преживяхме не малко проблеми и трудности, които обаче със сигурност ни 

накараха да станем по-силни и по-осъзнати. За това наше осъзнаване и 

навлизане в проблемите на Университета като цяло, може би говори и фактът, 

че на последните избори нашият факултет имаше най-много кандидати за 

ректори на УАСГ и за членове на Академичния съвет. За съжаление 

тенденцията все по-малко млади хора да избират инженерното образование, все 

по-малко от тях да желаят да работят „на пътя“, а не в уютния офис, вероятно 

ще продължи още много години. Съчетано с погрешната държавна политика за 

делегирани бюджети (плащане на брой студент), това ще ни изправя пред нови 

трудности и предизвикателства.  

Деканското ръководство се стараеше през тези години да разрешава 

проблемите и да прави всичко възможно, за да привлича нови студенти в нашия 

факултет. Основна наша задача беше и остава да съхраним факултета в 

неговата цялост и да осигурим на студентите, преподавателите и служителите 

относително спокойствие и сигурност, за да могат всички да изпълняват своята 

основна дейност – учене, преподаване, изследователска и административна 

работа. Считаме, че в рамките на нашите възможности и правомощия успяхме 

до голяма степен да изпълним това си задължение и се надяваме това да бъде 

приоритет и на следващия мандат и в бъдеще ръководството на факултета ще 

продължи успешно да защитава интересите на факултета. 
 

2. Структура на факултета, кадрово и финансово състояние, 

материална база 
  

2.1. Структура 
 

През изминалия мандат във ФТС се извърши преструктуриране, 

инициирано от катедрите „Пътища“ и „Транспортни съоръжения“, които се 

сляха през 2017 г. Сливането на катедрите формално се наложи от липсата на 

кандидати за попълване на състава на катедра “Транспортни съоръжения”. 

Считаме, че оценката на това решение е положителна за обучението на 

студентите, но към момента вероятно създава известни проблеми пред 

академичното израстване на младите преподаватели, поне докато е в сила 

неписаното правило 50% от състава на дадена катедра да е от нехабилитирани 

преподаватели. 

Към настоящия момент Факултетът по транспортно строителство 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 “Пътища и транспортни съоръжения”, кат. 

„Железници”, кат. „Геотехника“, както и специализирани учебни зали към кат. 

„Геотехника“ и към кат. “Пътища и транспортни съоръжения”.  
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На 04.10.2019 г. в УАСГ тържествено беше открит и новият учебно-

изследователски център „Безопасни пътища“ към катедра „Пътища и 

транспортни съоръжения“ на Факултета по транспортно строителство. Към 

момента центърът се оборудва със съвременна апаратура и компютри, като ще 

предостави нови възможности за обучение на студентите, също и за 

изследвания, свързани с проектирането, строителството и поддържането на 

транспортната инфраструктура. 

 

2.2. Кадрово състояние 

 Като цяло през изминалата година личният състав на факултета се е 

запазил и дори леко е нараснал. Към момента преподавателите на основен 

трудов договор във Факултета са 51. 

Кат. „Пътища и транспортни съоръжения“ запазва стабилно през годините 

броя на преподавателите, но това е и за сметка на асистенти, назначени на 4 и 

по-малко часа. От една страна увеличаването на броя на нехабилитирани 

преподаватели дава възможност за хабилитация на преподаватели, които са 

готови за това, но от друга страна непълната заетост с преподавателска и научна 

работа едва ли ще даде добри и достатъчно възможности на самите асистенти, 

назначени на непълен работен ден, да се усъвършенстват, да запишат и 

завършат в срок своите докторантури, съгласно изискванията на ЗВО и ЗРАСБ. 

Същото се отнася и за главните асистенти на непълен работен ден, които е 

редно да се хабилитират, но трябва да имат и достатъчно преподавателски 

часове. 

Катедра „Железници“ запазва практически неизменен броя на 

преподавателите, като положителната тенденция е, че асистентите успешно са 

защитили дисертации и вече са главни асистенти. 

В катедра „Математика“ броят на преподавателите е стабилен, даже леко 

се е увеличил през последната година, като преобладават хабилитираните 

преподаватели. Преместването на гл. ас. Данаил Брезов в кат. „Дескриптивна 

геометрия“ на ГФ даде възможност на нашия млад колега да се хабилитира, 

като сега, след като кат. „Дескриптивна геометрия“ престана да съществува, 

този перспективен млад учен трябва отново да намери своето място в състава на 

катедра „Математика“. 

В катедра „Геотехника“ общият брой на преподавателите също е намалял 

и то през последната година, като също така хабилитираните преподаватели са 

мнозинство. В тази катедра също вероятно трябва да бъдат назначени нови 

асистенти. 

В катедра „Обществени науки“ броят на преподавателите и 

съотношението хабилитирани – нехабилитирани е стабилно през годините. 

Катедрата имаше значителни проблеми с броя на преподавателите през 2017 г., 

също с обявяването и провеждането на конкурси за нови преподаватели, но се 

надяваме, че нещата са улегнали и развитието на катедрата и преподавателите 

ще бъде в положителна посока. 
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Кадрово състояние на ФТС за периода 2016 – 2020 г.  

Преподаватели Професори Доценти Гл. асистенти Асистенти Общо 

Учебна година 
16/

17 

17/

18 

18/

19 

19/

20 

16/

17 

17/

18 

18/

19 

19/

20 

16/

17 

17/

18 

18/

19 

19/

20 

16/

17 

17/

18 

18/

19 

19/2

0 

16/

17 

17/

18 

18/

19 

19/

20 

Катедра                                         

Пътища - до 2017 г. 1 - - - 3 - - - 3 - - - 2 - - - 9 - - - 

Транспортни съоръжения - 

до 2017 г. 
1 - - - 3 - - - 1 - - - 2 - - - 7 - - - 

Пътища и транспортни 

съоръжения 
- 2 2 2 - 6 5 5 - 4 5 5 - 4 4 4 - 16 16 16 

Железници 3 3 3 3 -  -  - - 1 1 3 3 3 3 1 1 7 7 7 7 

Геотехника 2 2 2 2 4 4 4 4 1 1 3 3 2 2 - - 9 9 9 9 

Математика 3 3 3 3 7 5 4 4 1 - 2 3 2 3 -  1 13 11 9 11 

Обществени науки - - - - 2 2 2 2 1 1 3 4 3 3 1 1 6 6 6 7 

Всичко за факултета 10 10 10 10 19 17 15 15 8 7 16 18 14 15 6 7 51 49 47 50 

 

Както се вижда от горната таблица, като цяло броят на преподавателите  

остава стабилен, даже леко е нараснал през 2019 г., главно заради новите 

преподаватели в кат. „Математика“ и „Обществени науки“, като също така има 

израстване на асистентите в главен асистент, особено през 2018 г.  

Въпреки сравнителната стабилност, анализът на данните по отделните 

катедри показва някои негативни тенденции през периода 2016 – 2019 г.  

Първата е, че няма нито една нова хабилитация на преподавател от нашия 

факултет през изминалия период. Броят на доцентите и професорите е 

приблизително същият, даже има известно намаление, поради пенсиониране на 

преподаватели.  Причините за това са комплексни, но най-важните вероятно са 

следните: 

- изминалите години, съпроводени с много притеснения за 

преподавателите, определено не създадоха добри условия за научно-

изследователска дейност и публикации, което е основното изискване при 

хабилитацията; 

- изискването за 50% хабилитирани и нехабилитирани преподаватели 

в катедрите създава технически трудности, които блокират хабилитацията на 

по-младите колеги, докато някой от по-възрастните не се пенсионира или не 

напусне Университета по една или друга причина. Към момента условия за 

хабилитиране на преподаватели, без да се наруши изискването за 50 процентно 

съотношение, има само в кат. „Пътища и транспортни съоръжения“ и в кат.  

„Обществени науки“; 

новите изисквания в ЗРАСБ, който беше създаден и променен единствено 

с политическа цел и интереси, поставят бариери пред хабилитацията, също и 

пред регистрацията на вече хабилитираните колеги. Последната причина е 

свързана и с втората негативна тенденция в нашия факултет, а именно ниският 

брой на регистрирани в НАЦИД хабилитирани преподаватели от факултета – 

само 4 човека. Това са доц. Анета Маричова – кат. „Обществени науки“, проф. 

Михаил Константинов -  кат. „Математика“ (пенсиониран), доц. Симеон 
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Стефанов - кат. „Математика“ и доц. Станислава Стоилова – също от кат. 

„Математика“.  Общо от нашия Университет са регистрирани 28 преподавателя, 

което вероятно ще се превърне в проблем за целия УАСГ. И това не е чудно; 

вероятно доста колеги изчакват нова промяна на сегашните почти абсурдни 

изисквания на МОН, поради което е нормално да изчакват поредното 

„хрумване“ на министерството.  

Като цяло регистрацията в НАЦИД, с необходимите точки, определено е 

разработена по западно-европейските критерии, където университетите са и 

научни средища. Вероятно и в България трябва да стане така, но този процес ще 

е много бавен и труден и ще изисква нова държавна политика, което едва ли ще 

стане в близко време. Към момента изискванията за точки в ЗРАСБ са 

разработени предимно за научни работници от научните институти, чиято 

основна дейност са строго научните разработки и писането на публикации. За 

съжаление в областта на строителното инженерство нещата са много по-

практически насочени, трудно е да се провеждат фундаментални изследвания, 

които да бъдат многократно цитирани, но това засега не е отчетено в закона. 

Това се вижда и от малкото преподаватели-строителни инженери от УАСГ, които 

са регистрирани в НАЦИД. 

Въпреки това, за да бъдем в крак с времето, всички хабилитирани 

преподаватели от ФТС ще трябва да положат усилия за регистрация в НАЦИД и 

това трябва да бъде една от основните задачи на новото деканско ръководство. 

 

2.3. Финансово състояние  

 

След приемането през 2018 г. на спорната Методиката за формиране на 

годишните бюджети на факултетите в УАСГ, независимо от всички трудности, 

през изминалия период, ръководството на ФТС се постара да спазва бюджетна 

дисциплина. 

За 2018 г. при заложен в бюджета на ФТС дефицит около 4200 лева, в 

действителност към началото на 2019 г., бюджетният дефицит на факултета 

беше около 100 000 лева. Разликите се получиха, поради по-малко записали 

студенти през втория семестър, съответно по-малко внесени такси (около 20 000 

лева) и поради увеличението на заплатите в УАСГ след подписване на 

колективния трудов договор (около 80 000 лева).  

За 2019 в бюджета на ФТС беше заложен даже излишък от около 74 000 

лева, главно за сметка на многото часове, водени от наши преподаватели в 

другите факултети и предимно в строителния, където приемът на студенти е 

нараснал. Към момента успяваме да спазваме изпълнението на бюджета на 

факултета. 

Продължаваме да застъпваме мнението, че формирането на отделни 

бюджети на факултетите е неправилно, тъй като УАСГ обучава студенти по едно 

професионално направление, а приносът на факултетите с много студенти е 

неясен за тяхното привличане и за качеството на обучение. Именно тук трябва 

да се постави на обмисляне въпросът за общ прием на студенти в инженерните 
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факултети на УАСГ и общо обучение поне до 3-ти курс, след което да се 

извършва разпределянето по специалности, а може би чак в 4-ти курс да се 

извършва и разпределението по специализации. Едно такова решение, по наше 

мнение, ще запази факултетите като специализирани звена на УАСГ, а 

същевременно ще спомогне за единството на УАСГ, намалявайки вътрешните 

дразги, относно бюджетите на база приети студенти, като ще предостави и 

възможност на младите хора за по-осъзнат избор, след като вече имат 

първоначални познания по строително инженерство. Тази идея съществува 

отдавна и трябва да бъде обмислена от новото деканско ръководство и от новите 

членове на Академичния съвет. 

Но засега отделни бюджети на факултетите ще се формират и ще създават 

значителни проблеми пред факултета в бъдеще. Затова ще трябва да държим 

сметка за разходите и там, където е възможно, разходите трябва да се 

оптимизират и обмислят, включително при назначаване на нови хора, 

командировки, конференции и др. 

 

2.4. Материална база 

 

2.4.1. Ремонти и оборудване 

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 отделните 

бюджети, всеки ремонт или всяка доставка е за сметка на факултетния бюджет, 

което още повече свива обновяването на материалната база.  

Поради ограничените финансови ресурси, през изминалата година от 

Университета не е закупувано централизирано оборудване за катедрите, 

учебните зали и факултетната канцелария. Със средства от научни проекти е 

закупена специализирана апаратура от някои от катедрите на факултета, а със 

средства от дарения е закупена и предстои да се закупи нова компютърна 

техника и оборудване.  

Ремонтът и оборудването на новия Център по пътна безопасност и новата 

учебно-изследователска лаборатория към кат. “Пътища и транспортни 

съоръжения” е изцяло за сметка на дарения. 

Дарение от студент, възстановяващ студентските си права, позволи да 

закупим и монтираме нов климатик в заседателната зала на факултета. 

 

2.4.2. Компютърна техника и оборудване 

 

Състоянието на компютърната техника във Факултета продължава да е  

лошо. Повечето компютри са на възраст над 10 години, с прекалено остарял 

софтуер. През м. 02.2019 г. благодарение на дарение от наш студент, 

възстановяващ правата си, за Деканата на ФТС бяха закупени два нови 

компютъра и мултифунционален лазерен принтер, които да сменят безнадеждно 

остарелите компютри и принтери, ползващи се практически непрекъснато. 
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Благодарение на друго дарение момента в текуща обществена поръчка на УАСГ 

са включени три компютърни конфигурации, които да бъдат предоставени на 

катедри „Математика“, „Геотехника“ и „Обществени науки“, които имат най-

належаща нужда от нови компютри.  

В бюджета на УАСГ има внесено и още едно дарение за ФТС, на стойност 

1800 лева, с което ше бъдат закупени още три компютърни конфигурации – за 

катедри „Пътища и транспортни съоръжения“, „Железници“ и за зам. деканския 

кабинет, където няма компютърно оборудване. 

 

3.Учебна дейност през отчетния период 

 

3.1. Учебни планове и програми, акредитация 

 

От началото на своя мандат деканското ръководство пристъпи към 

осъвременяване на учебните планове и програми, каквато  беше и цялостната 

политика на новото ръководство на УАСГ. Учебните планове бяха приведени в 

съответствие с наредбата за Степените на висше образование и Наредбата за 

студентските кредити. Учебните програми бяха осъвременени, благодарение на 

усилията на всички преподаватели и в момента винаги може да бъде направена 

справка за тях, тъй като копия се съхраняват и в Деканата. 

През 2018 г. успешно бяха акредитирани от НАОА докторските програми 

по специалностите във факултета, като беше акредитирана и новата програма 

по „Транспортни съоръжения“, предложена  от катедра „Пътища и транспортни 

съоръжения“. 

През м. февруари 2019 г., внесохме в НАОА пълния комплект документи 

за акредитация на специалността “Транспортно строителство” – редовно и 

задочно обучение, като от част регулираната професия „Инженер в 

инвестиционното проектиране" по части „Транспортно строителство и 

транспортни съоръжения, „Конструктивна за транспортни съоръжения" и 

„Организация и безопасност на движението". 

През м. юни 2019 г. експертни групи от НАОА посетиха УАСГ с цел 

оценка на внесените проекти за специалност „Транспортно строителство“ на 

ФТС и специалност „ВКПВ“ от ХТФ като регулирани професии.  

Преди Коледа на 2019 г. в УАСГ се получи официално писмо от НАОА, 

че проектът на нашия факултет единодушно е получил положителна оценка. 

Това означава, че нашият факултет пълноправно обучава студенти по 

специалност „Транспортно строителство“ в съответствие с изискванията на 

регулираните професии, което със сигурност ще бъде осъзнавано във все по-

голяма степен като изискване за получаване на пълна проектантска 

правоспособност и в бъдеще би трябвало да привлече повече кандидати за 

нашите специалности. 

Искаме да изкажем нашата благодарност на всички преподаватели, които 

взеха участие в подготовката на проекта за специалността като регулирана 
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професия (Доклада за самооценка) и специално на проф. Стойо Тодоров, който 

състави основата на проекта, без която изготвянето му щеше да е невъзможно. 

Факултетът се представи отлично и на срещата са Експертната група на 

НАОА, относно институционалната акредитация на УАСГ, която е най-важната 

акредитация за ВУЗ и на базата на която се формира общата оценка на учебното 

заведение, от което до голяма степен зависи и бюджетът на УАСГ.  

Също така трябва да благодарим и на доц. Евелина Иванова, която всеки 

семестър сама съставя учебните разписи, отделяйки дни от личното си време и 

контактувайки многократно с представители и преподаватели от различни 

факултети, като се опитва да се съобрази с всички претенции, пише доклади за 

промени и изобщо губи цели седмици в безсмислени и безрезултатни 

разправии.  

Тук е мястото да се каже, че тази дейност изобщо е изоставена от Учебен 

отдел, експертите от който само попълват таблата със залите, без да имат 

никакви ангажименти за координация на разписите между различните 

факултети. В резултат разписите се променят многократно, понякога до средата 

на семестъра. Нашите нови членове на Академичния съвет трябва да поставят 

сериозно този въпрос пред АС, като или Учебен отдел трябва да изпълнява 

своите задължения при съставяне на разписите или да се създаде Комисия по 

разписите с участието на представители от всички факултети, Учебен отдел и 

студенти от всички факултети, които да съставят разписите заедно, а не всеки 

да работи изолирано, както е сега.  Експертите от Учебен отдел взимат не 

малки възнаграждения без да са ангажирани с разписите, а хората, съставящи 

разписите, ги преправят многократно, изпълнявайки тази отговорна и трудна 

работа безвъзмездно.  

Също така, веднъж направен разписът за семестъра, трябва да се 

превърне в закон и промяната му да се извършва само по много уважителни 

причини, а не по желание на този или онзи преподавател или на студентите. И 

за да не се получават такива промени, трябва да има координация между 

Учебен отдел, факултети и студенти. 

 

3.2. Учебен процес 

 

3.2.1. Редовно и задочно обучение 

 

Основна цел на деканското ръководство през целия мандат беше 

осигуряване на един сравнително спокоен учебен процес за студентите и 

преподавателите. Учебният процес през отчетния период, а и през четирите 

години на мандата, протичаше съобразно утвърдения учебен график. Като цяло 

Факултетът изпитва големи затруднения с попълване на необходимия брой 

студенти. Това се отразява не само на учебния процес, а и на фирмите, 

работещи в областта на транспортното строителство, може би най-бързо 

развиващия се и най-добре финансиран строителен бранш. Многократно сме се 

опитвали да анализираме причините за това, включително чрез разговори със 
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студенти, с ученици, с родители и с работодатели. Причините за това 

положение може би са следните, дадени по значимост: 

1) Всеобщото намаление на математическото образование в средното 

училище създава истински страх у младите хора от математиката, която се 

изучава в УАСГ, а транспортното строителство е една от най-отговорните 

специалности, изискваща добри и много математически познания. Практически 

нищожното изучаване на математика в АФ е и една от причините при тях 

винаги да има много кандидат-студенти. За съжаление по същия път върви и 

ГФ, който в последните си планове намали изучаването на математика. 

Следващото ръководство на факултета трябва да помисли дали да следва същата 

тенденция като другите факултети или напротив, да продължим да създаваме 

добре математически подготвени специалисти, които да могат да намират и 

нестандартни решения на проблемите, тъй като математиката, както и 

философията, обучават точно на това – да погледнеш проблема от различни 

ъгли и да потърсиш дори нестандартни решения. 

2) Политиката на УАСГ, продиктувана от погрешната държавна политика 

и насочена към безконтролно разширяване на приема на студенти в 

специалностите на АФ и СФ, с цел приемане на повече студенти и по-високо 

бюджетно финансиране (това е разбираемо), която дава възможност да те 

приемат почти сигурно в специалностите на СФ. 

3) За съжаление в средните училища и специализираните строителни 

гимназии, учителите до голяма степен, ако са възпитаници на УАСГ, са от СФ 

или АФ, като дори неволно насочват учениците към специалностите от тези 

факултети, пренебрегвайки транспортното строителство като „много трудно“. 

Учебен отдел на УАСГ също допринася за това отрицателно отношение, като 

има свидетелства, че кандидат-студенти, които са искали да запишат 

специалност „Транспортно строителство“ са били насочвани към други 

специалности. 

4) Други висши училища, в които обучението по почти същата 

специалност е на много по-ниско ниво, но също дават диплома за висше 

образование,  също е една от причините за намалелия интерес. Надяваме се това 

постепенно да се разреши след положителната оценка на нашата специалност 

като съответстваща на изискванията за регулирана професия. 

5) Кандидат-студентите и техните родители са наясно, че инженерът по 

транспортно строителство не работи предимно в офиса пред компютъра, за 

разлика от своите колеги от други специалности. Той най-често е на обекта, а 

транспортните обекти рядко са в градовете, обикновено те са извън градове и 

села. Самите обекти са трудни, много отговорни и изискват големи познания и 

чувство на отговорност. Оказва се, че само млади хора, които наистина харесват 

предизвикателствата на транспортното строителство, които са склонни да 

поемат отговорности и да вземат решения, кандидатстват, успешно завършват и 

впоследствие се реализират по специалността „Транспортно строителство“.  

6) Завършилите нашата специалност трудно могат да си създадат своя 

фирма и да започнат да работят сами, „без началник“, което е погрешно 
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насадената в обществото мечта на много млади хора. Нашите випускници 

трябва да започнат работа в някоя от големите фирми за инфраструктурно 

строителство, което им дава огромен шанс за трупане на опит, израстване и 

развитие. Но те искат да работят сами… 

7) Демографската криза в обществото и намаляването на броя на 

учениците като цяло също допринасят за намалелия брой кандидати. 

Данните за броя на студентите във факултета за периода 2016 – 2020 г. са 

представени в следващата таблица. 

 
Студенти във ФТС за периода 2016 – 2020 г. 

Учебна 

година 

Студенти 
Новоприети 

редовно 

обучение 

Новоприети 

задочно 

обучение 

Общ брой, 

обучавани в 

магистратури 

Общ брой 

дипломанти Общ 

брой 

От тях 

редовно 

обучение 

От тях 

задочно 

обучение 

2016/2017 340 327 13 30 20 20 109 

2017/2018 272 263 9 33 6 8 82 

2018/2019 146 130 16 31 2 10 41 

2019/2020                 

(I-ви 

семестър) 

143 120 23 32 10 6 39 

 

Въпреки негативните тенденции в обществото и в техническото 

образование въобще, Деканското ръководство положи всички усилия за 

увеличаване или поне за запазване на броя на приетите кандидат-студенти, 

което беше споменато и по-горе. Рекламните кампании, акредитирането на 

специалността като регулирана професия са насочени основно към това. 

Въпреки всичко, както беше казано по-горе, може би новото ръководство трябва 

да обедини усилията си с други факултети и да се постарае да придвижи нещата 

в посока на общ прием на студенти в инженерните факултети на УАСГ. 

Проблем, който се проявява всяка година в инженерните факултети на 

целия Университет е, че от записалите се през зимния семестър първокурсници, 

към летния семестър отпадат поне 10 – 15 %, което за нашия малък брой 

студенти е значително число. Тези студенти успяват да изкарат едва един 

семестър в Университета и се отказват. 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.  

Отпадане на студенти има и в горните курсове по различни причини, 

което довежда до това, че в някои специализации в четвърти и пети курс се 

обучават по 2 - 3 студента. Това също представлява голям проблем и ще трябват 

значителни усилия или структурни промени в специализациите, за да бъде 

преодолян. Идеята за еднакви коти за разпределение на студентите по 

специализации не беше приета от ФС на ФТС и може би наистина не беше 

правилна, но трябва да се помисли, относно необходимостта от разпределяне на 

студентите по специализации изобщо. Дали трябва да се обединят трите 

специализации в една обща – „Транспортно строителство“ или разпределянето 

да е след 3-ти или дори след 4-ти курс, когато студентите вече имат сериозна 
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подготовка и могат правилно да преценят каква специализация да придобият. За 

последния семестър трябва да се оставят наистина специалните дисциплини. 

Страхът на преподаватели, водещи специализиращи дисциплини, че часовете 

им ще намалеят е неоснователен, тъй като част от техните предмети ще бъдат 

водени на целия поток, което ще премахне редукцията на часовете при по-

малки групи. Преценката и извършването на тази реформа ще трябва да бъде 

основно задължение на новото деканско ръководство. Успоредно с това нашите 

членове на АС на УАСГ и новото деканско ръководство трябва да работят и за 

осъществяване на идеята за общ прием на първокурсници в инженерните 

специалности на УАСГ и разпределение по специалности след 2-ри или 3-ти 

курс. 

Прекъсналите студенти от всички курсове, (редовно и задочно обучение) 

към момента (02.2019 г.) са 11 (7 + 4) човека, някои от които се предполага, че 

ще възстановят студентските си права.  

Във връзка с кандидатстудентските кампании през изминалите години 

Факултетът участва активно в организираните от Университета мероприятия. 

Представители от факултета проведоха срещи с ученици от приоритетни 

средни училища с цел привличане на кандидати за следващата учебна година.  

Проф. Стойо Тодоров посети редица средни училища в страната с цел 

рекламиране на Факултета и Университета. Организирано беше посещение  на 

ученици от Софийската гимназия по Строителство, архитектура и геодезия в 

рамките на дните на отворените врати. Координатор за Факултета е доц. Лазар 

Георгиев, а презентации на Факултета бяха изнесени от гл. ас. Ирена Сулай. 

Всеки април преподаватели и студенти от нашия факултет посещават 

столичната Гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, 

където представят пред дванадесетокласниците от всички специалности на 

Гимназията факултета, изучаваните специалности и начина на обучение. 

Използваме случая да се обърнем към всички колеги и студенти за 

съдействие в инициативата по набиране на кандидат-студенти за Факултета по 

транспортно строителство.  

 

3.2.2. 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. Именно това е причината, поради която нашият факултет успява 

да изпълнява бюджетните рамки, независимо от намалелия прием на студенти.  

Изпитните сесии през изминалия мандат преминаваха по план и без 

проблеми.  

Приетите от Академичния съвет през 2016 г. правила за административни 

заверки доведоха до това, че студенти от горните курсове с невзети изпити и 

незаверени лекции и упражнения започнаха да се явяват масово при 

преподавателите, за да изкарат невзетите си лекции и упражнения. Това 

разбира се стана причина за конфликти, тъй като някои преподаватели 



13 

 

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

предмет или се нуждаят от цялостно повторно обучение, за което 

преподавателят не получава никакво допълнително възнаграждение. 

Неколкократно сигнализирахме Ръководството на Университета за назряващия 

проблем, сигнали се подаваха и от другите факултети и в края на изминалата 

учебна година административните заверки бяха премахнати.  

Дипломните защити протичаха регулярно в регламентираните две сесии – 

лятна и зимна. През периода 03.2019 – 02.2020 г. в нашия факултет, на двете 

дипломни сесии, 06.2019 и 01.2020, която ще се проведе в периода 27.0 – 

31.01.2020 г.), се явяват общо 39 студента, от които през юни 2019 г. успешно се 

дипломираха 16 студента.  Предстои да се дипломират след няколко дни 13 

студента – ПС, 7 студента - ЖС и 3 студента – СТС. Успешно дипломиралите се 

през юни 2019 са разпределени, както следва: 10 студента – ПС, 1 студент - ЖС 

и 5 студента – СТС.   

 

3.2.3. Докторанти 

Обучението на докторанти през изминалия мандат протичаше нормално, 

като то е важно перо за стабилизиране на бюджета на факултета, освен това 

създава изключително подготвени специалисти за науката и практиката. 

Разпределението на докторанти през периода 2016 – 2020 г. по катедри е 

следното: 
Докторанти към катедрите на ФТС за периода 2016-2020 г. 

Докторанти Редовни Задочни 
Самост. 

Подготовка 

Отчислени с 

право на защита 

Отчислени без 

право на защита 

Успешно 

защитили 

Учебна година 
16/

17 

17/

18 

18/

19 

19/

20 

16/

17 

17/

18 

18/

19 

19/

20 

16/

17 

17/

18 

18/

19 

19/

20 

16/

17 

17/

18 

18/

19 

19/

20 

16/

17 

17/

18 

18/

19 

19/

20 

16/

17 

17/

18 

18/

19 

19/

20 

Катедра                                                 

Пътища - до 

2017 г. 
9 - - - 4 - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 

Транспортни 

съоръжения - 

до 2017 г. 

4 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - 

Пътища и 

транспортни 

съоръжения - 

след 2017 г. 

- 5 3 3 - 7 - 1 - 2 - - - 4 - - - 2 - - - 2 2 1 

Железници 1 1 1 - 1 1 1 1 2 2 - - - - - 1 1 - - - - 1 1 - 

Геотехника 1 1 1 2 - 1 1 1 - - - - - - - 1 - - 1 - 2 2 - - 

Математика - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 

Обществени 

науки 
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 

Всичко за 

факултета 
15 7 5 5 6 9 2 3 4 5 0 1 1 4 0 2 3 2 1 - 1 3 3 2 

През 2016 г. проф. Николай Михайлов от кат. “Пътища” получи научната 

степен “доктор на науките” в Икономическия университет във Варна. В 

началото на 2017 година, в катедра “Геотехника”, получи научната степен 

“доктор на науките” проф. Божидар Божинов, един от международно 

признатите експерти  в областта на геотехниката, който през тази година беше 

удостоен и с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ (Почетен доктор) на 

УАСГ. 
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3.3. Учебни помагала, книги, учебници, монографии 

 

През целия период от 2016 до 2020 година се запази положителната 

тенденция преподавателите да представят повечето от лекциите в електронен 

вариант, като почти всички курсове са качени в сайта на УАСГ. За съжаление е 

малък броят на нови учебници по различните дисциплини, независимо дали в 

електронен вариант или на хартия.  

През изминалите години от преподаватели от катедрите към ФТС са 

публикувани следните книги и монографии: 

 

През 2016 г. са издадени две ръководства за студентите от англоезично 

обучение: „Introduction to Linear Algebra and Analytic Geometry“ и “Applied 

Mathematics”, с автор гл. ас. д-р Данаил Брезов от катедра „Математика“. 

 

През 2017 г. са издадени: 

1) Монография “Конкуренция на строителния пазар“ с автор доц. д-р 

Анета Маричкова от катедра „Обществени науки“. 

2) Кратък речник железопътна терминология българо–английски, 

немски, френски, руски. Публикуван в Интернет, с автори проф. Д. Нитова и 

доц. Димитър Дичев. 

3) Книгата “Approximation with Positive Linear Operators and Linear 

Combinations, Developments in Mathematics” с автори Виджей Гупта и проф. 

Ганчо Тачев от кат. „Математика“. 

 

През 2018 г. са издадени: 

1) Монография “ Икономикс за строителни мениджъри“  

2) “Railway engineering” с автори доц. Златка Делчева и гл. ас. Кана 

Куцарова от кат. “Железници“. 

 

През 2019 г. са издадени: 

1) „Почвени анкери“ с автор доц. Андрей Тоцев от кат. „Геотехника“. 

2) „Пазарни структури и анализи“ с автор доц. д-р Анета Маричкова от 

катедра „Обществени науки“. 

 

3.4. Качество на обучението и атестация на преподавателите 

 

През изминалия период деканското ръководство се постара да спазва 

правилата в Университета, свързани с качеството на учебния процес и 

изисквани от критериите за акредитация, заложени в програмите на НАОА и 

Европейските политики. Приведохме Комисията по качество към ФТС в 

съответствие с изискванията и създадохме Комисия по  учебната дейност с 

председател доц. Лазар Георгиев, която, можем да се похвалим, е една от най-

добре действащите в Университета, което е отбелязано и от ръководството на 

Центъра по качество и акредитация към УАСГ. 
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В нашия факултет се проведоха успешно две атестации на преподаватели 

и предстои третата, като всички преподаватели досега са с положителна 

атестация. Нашият факултет е един от малкото, които редовно провеждат 

студентски анкети, необходими, както за атестацията на преподавателите, така и 

за да можем „да си сверим часовника“ спрямо мнението на студентите за начина 

на преподаване. Провеждането на анкетите чрез попълване на хартиени бланки 

се оказа за сега много по успешно от заложеното в правилника провеждане по 

електронен път. Идеята за това принадлежи на гл. ас. Николай Керенчев от кат. 

„Геотехника“ и е базирана на неговия опит при обучението му в ТУ – Виена. 

Бъдещото ръководство на факултета трябва да продължи и по възможност 

да развие в още по-голяма степен така създадените успешни практики и 

сътрудничеството с другите факултети в областта на качеството на обучението. 

 

3.5. Студентски стипендии и награди 

 

Продължава добрата традиция да се връчват специални стипендии на 

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

През изминалата година парична награда на името на „Проф. Михаил 

Събев“ за дипломант към катедра „Железници“,  представил се най-добре на 

дипломните защити, получи дипломантът Матей Илиев, който получи и награда 

за отличен успех от УАСГ.  

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

2019 г. беше връчена на Йордан Милчев, студент от IV курс в специалност ССС. 

Фондация „Трейс за хората“ за 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:  

- Адриан Георгиев – специалност „Транспортно строителство“, 

специализация „Пътно строителство“; 

- Васил Димитров – специалност „Транспортно строителство“, 

специализация „Транспортни съоръжения“;  

- Матей Илиев – специалност „Транспортно строителство“, 

специализация „Железопътно строителство“;  

- Данаил Йорданов – Хидротехнически факултет – специалност 

„Водоснабдяване и канализация“; 

- Ганка Димитрова – Хидротехнически факултет – специалност 

„Водоснабдяване и канализация“. 

Ежегодно се връчва и награда на КИИП София-град на отличил се 

студент с изявена професионална ориентация в областта на проектирането и 

много добър успех. Тази година наградата бе присъдена на студента Иван 

Чанев.  

 

3.6. Участие в математически олимпиади 

Важно допълнение към учебната дейност в нашия факултет е 

организирането на представителните отбори по математика на университета и 
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участието им в национални и международни математически състезания. С 

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

Стоилова и ас. Петър Стоев. Благодарение на тяхната инициативност УАСГ 

беше избран за домакин на мeждународната математическа олимпиада за 

студенти от югоизточна Европа SEEMOUS 2019, която се проведе от 11 до 

17.03.2019 г. в гр. Девин с над 100 участника. Символичен домакин на 

олимпиадата е Факултетът по транспортно строителство, като предоставихме 

наши сайт за създаването на подсайт на математическата олимпиада. 

През изминалата година наши студенти участваха в междууниверситет-

ско състезание по математика – 14.12.2019 г.  Участват състезатели от СУ „Св. 

Климент Охридски” – ФМИ, ТУ – Габрово, ЮЗУ „Неофит Рилски” и УАСГ. 

Трябва да се отбележат заслугите 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.  

Успешно приключиха дейностите по проект „Студентски практики – фаза 

1“. Проектът беше финансиран от Европейския съюз по оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 “ Функционален 

експерт  за Факултета бе проф. Нитова. В проекта взеха участие 46 студента от 

ФТС, които проведоха стажове в реална работна среда в редица строителни 

фирми и общинска администрация. Значителен брой студенти стажуваха в НК 

„Железопътна инфраструктура“, която е традиционен партньор на Факултета.  

Договорът за партньорство с компанията бе подновен, а от своя страна НКЖИ 

предложи допълнителни стажантски програми извън финансираните по 

Оперативната програма.  

По наше 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. Популяризиране на факултета 

Една от основните задачи в програмата на Деканското ръководство за 

изминалия мандат беше засилване на рекламната дейност и привличане на 

студенти във Факултета по транспортно строителство. Основният проблем, 

стоящ не само пред нашия факултет, е ниският брой студенти и отливът на 

кандидати от специалностите, които предлага Факултетът по транспортно 

строителство.  

Във връзка с това, през целия мандат, голяма част от усилията на 
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деканското ръководство бяха насочени към рекламиране и популяризиране на 

Факултета сред потенциалните кандидат-студенти. През всяка от 4-те години на 

мандата бяха събирани по около 5000 лева от спонсори, дарения от самото 

деканско ръководство и от преподаватели от факултета, които бяха влагани в 

рекламни кампании. В този доклад е редно да изброим и имената на нашите 

спонсори и да им благодарим: МОЛ София, проф. д-р. Владимир Попов, проф. 

д. ик. н. Николай Михайлов, доц. д-р инж. геол. Ивайло Иванов, гл. ас. д-р инж. 

Христо Грозданов.  

Ето и кратко изброяване на проведените рекламни кампании:  

- през 2016 г. се започна с изпълнението на първата задача, която си 

постави новото Деканско ръководство, а именно създаването на нов, модерен 

сайт на Факултета. Резултатът е налице и сега нашият факултет е единственият 

факултет в УАСГ със собствен модерен сайт (www. fte-uacg.bg), който се 

поддържа и обновява непрекъснато. Много от нашите кандидат-студенти са се 

записали именно през сайта, който предоставя тази възможност. 

- ежегодно, през м. май и юни, се организира платена рекламна 

кампания във Фейсбук, подготвена от наши партньори – голяма IT фирма (Пи 

Ес Пи Компютри ООД),  специализирана в хардуерната и софтуерната дейност, 

в изготвянето и поддръжката на сайтове. 

- през пролетта на 2017 г. беше направена реклама на факултета по 

Радио София, през 2018 г. рекламна  кампания във влаковете на Софийското 

метро, а през 2019 г. на входовете на гр. София бяха монтирани три билборда по 

основни магистрали и пътища – Тракия, Хемус и пътя от Видин и Монтана. 

- всяка година МОЛ София, освен парична сума, предоставя и 

безплатно място на централния си вход, за монтаж на рекламен плакат на ФТС. 

Трябва да отчетем, че ако тези мерки не повишиха много броя на 

новоприетите студенти, то поне успяхме да го запазим. Въпреки това считаме, 

че тези рекламни мерки  ще окажат своето влияние за популяризиране на 

факултета и постепенно ще повишат броя на нашите студенти в бъдеще. Ако 

централното ръководство на УАСГ беше проявило подобна на нашата 

инициативност и беше влагало средства в рекламни кампании на Университета, 

може би те щяха да са много по-ефективни и да привлекат нови студенти във 

всички факултети, но за съжаление това не се случи, независимо, че имаме 

специален Зам. Ректор по рекламната дейност.  

Надяваме се новото ръководство на ФТС да продължи рекламната 

дейност, като ще приветстваме и преподавателите, които биха желали да се 

включат. 

За съжаление новите специалности за бакалаври, които създадохме, не 

привлякоха студенти през изминалите години и отпаднаха от Справочника на 

УАСГ. Може би новото деканско ръководство ще трябва да преразгледа, да 

актуализира учебните планове на тези специалности и да ги поднови. Също 

така вероятно трябва да се помисли в бъдеще за създаване на бакалавърска 

специалност по общо транспортно строителство (името трябва да се уточни, 

така че да съответства на ЗВО и да не конкурира магистърската ни 
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специалност), което може да се окаже успешен ход за привличане на нови 

студенти, желаещи да се обучават по-кратко време и да се включат в 

транспортното строителство като технически ръководители или като ръководни 

изпълнителски кадри. 

 

4. Научноизследователска работа 

 

4.1. Участие в проекти, финансирани от МОН 

Научно изследователската дейност на Факултета се концентрира около 

финансираните от МОН научни проекти, които се администрират от 

университетския център за научни изследвания и проектиране. Резултатите за 

Факултета от последния конкурс за научни проекти са повече от задоволителни. 

Представените проекти бяха високо оценени и привлечените средства показват 

това. Научни колективи участваха с четири проектни предложения и всички те 

получиха финансиране.  

1. Колектив с ръководител проф. Стойо Тодоров – „Изследване на 

факторите, обуславящи безопасността на движението на влаковете при 

спирачен режим“; 

2.  Колектив с ръководител доц. Лазар Георгиев – „Изследване на пътни 

стоманени връхни мостови конструкции с ортотропна плоча в Република 

България“; 

3. Колектив с ръководител Николай Керенчев – „Изследване на 

сеизмичното реагиране и устойчивостта на хвостохранилищата в България 

посредством динамичен анализ по МКЕ“ 

4. Колектив с ръководител гл. ас. Николай Милев – „ Подобряване на 

сеизмичното реагиране на системата земна основа – фундаменти – връхна 

конструкция“.  

5. Доц. Ивайло Иванов е член на научен колектив, съвместно с колеги от 

кат. „ВКПВ“ на Хидротехнически факултет, за разработване на проект 

„Изследване поведението на алуминий във ВиК системата на гр. София“, с 

ръководител гл. ас. Ирина Ангелова. 

Със задоволство можем да отбележим, че първият проект беше най-

високо финансиран за целия Университет, а общо четирите проекта получиха 

субсидия 27150 лв. Това представлява около една трета от средствата 

разпределени за всички факултети. Докладването на резултатите от тези научни 

разработки предстои на университетски семинар, който ще се проведе през                

месец февруари.  

В текущия конкурс за финансиране на научни разработки от факултета 

са подадени общо 8 предложения, съответно 3 проекта на общо основание и 4 

проекта за подпомагане на докторанти и един за допълнително финансиране. 

Предстои проверка и оценяване на заявките от университетската комисия. 

Надяваме се те да получат добра оценка и тази година да привлечем във 

факултета достоен дял от общия бюджет на конкурса.    
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Конкурси за финансиране на научно изследователски проекти  

 

Задоволство буди постоянно нарастващият брой проектни предложения 

на научни колективи от факултета, както и факта, че през изминалите четири 

години няма отхвърлени такива. Също така ежегодно нараства размера на 

спечеленото финансиране.  

Разработването на всички тези проекти създава една солидна база за 

бъдещи участия на сформираните колективи в международни научни проекти. 

За целта е необходимо привличане на чуждестранни партньори от 

университетите, с които УАСГ има сътрудничество. Подготовката на такива 

участия изисква солидна административна подготовка и кандидатстване по 

обявени международни програми. За целта представители на Факултета 

редовно участват в семинари и представяния организирани от МОН и Фонда за 

научни изследвания. 

 

4.2. Участие в международни проекти и програми 

 

Международната дейност на Факултета традиционно е концентрирана 

около програмата Еразъм и приключилото съвместното обучение с ТУ Виена. 

През отчетния период за обучение от чужбина във нашия Факултет е постъпил 1 

студент. За преподавателски обмен са гостували двама преподаватели от 

Висшето техническо училище в Щутгарт, Германия.  

Изходящата преподавателска мобилност включва трима преподаватели -  

проф. Дарина Нитова в Техническия Университет в Лисабон, проф. Ганчо Тачев 

–  в гр. Сибиу - Румъния, както и проф. Вл. Тодоров, който гостува като лектор в 

университета в Патра - Гърция.  

Студентите, реализирали мобилност за обучение в чуждестранни 

университети са 2 дипломанти, които са провели дипломен семестър в ТУ 

Виена. Това за съжаление са последните студенти от немскоезичното обучение. 

Докторант от Факултета Марин Дончев продължават разработката на  

дисертация в ТУ Виена.  

Предстои сключване на договори за двустранно сътрудничество по 

програма Еразъм между нашия факултет и два руски университета – Русийски 

университет по транспорта и Московския пътно-строителен технически 

университет - МАДИ. Предвижда се обмен на преподаватели, студенти и 

докторанти, а надяваме се в последствие и съвместни научни разработки.  

Признание за факултета е избирането на проф. Нитова за постоянен 

 2016 2017 2018 2019 

брой одобрени проекти на общо 

основание 

 

2 

 

1 

 

4 

 

5 

брой одобрени проекти за 

подпомагане на докторанти 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

обща сума на финансиране 16000 21500 27500 49550 
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представител на България в програмния комитет на Рамковата програма на 

Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в 

направление „Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт“. 

Надяваме се заемането от член на факултета на тази висока позиция да даде 

тласък за участие на колективи от факултета в международните научни проекти, 

финансирани по Европейски програми.  

 

4.3. Конференции, организирани от Факултета 

 

За дванадесета поредна година в Несебър се проведе „Национална 

конференция по транспортна инфраструктура с международно участие“. 

Традиционни организатори на конференцията са УАСГ, катедра „Пътища и 

транспортни съоръжения“ и Институт по транспортно строителство и 

инфраструктура. В конференцията участваха над 400 делегата от България и 

чужбина, представители на научни организации, проектантски и строителни 

компании, държавни органи. Изнесени бяха над 40 доклада, които представиха 

съвременни постижения в областта на транспортното строителство. 

През м. май катедра „Геотехника“ организира юбилейна научна сесия, 

посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Гео Стефанов, един от 

доайените на геотехническото инженерство  България  която освен 

преподаватели взеха участие и студенти. 

Катедра „Транспортни съоръжения” отново организира станалата вече 

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

строителството и реконструкцията на мостовете у нас. 

 

4.4. Научни 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 за периода 2016 – 

2019 г. е дадено в следващата таблица.  За броя на публикациите на наши 

преподаватели за 2020 г. все още няма официални данни, но те са не по-малко 

от миналата година. 
 

Разпределение на публикациите по катедри за периода 2016 – 2019 г. 

 

Публикаци 

Научни доклади на национални и 

международни конференции и 

конгреси 

Статии в наши и чужди списания 

Учебна година 16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 

Катедра             

Пътища - до 

2017 г. 
4 - - 2 - - 

Транспортни 

съоръжения - до 

2017 г. 

6 - - - - - 

Пътища и 

транспортни 

съоръжения - 

след 2017 г. 

- 16 9 - 10 9 
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Железници 15 3 6 5 8 6 

Геотехника 5 11 5 2 2 5 

Математика 8 6 4 16 6 18 

Обществени 

науки 
5 3 3 5 8 9 

Всичко за 

факултета 
43 39 27 30 34 47 

 

5. Работа със Студентски съвет 

 

През изминалия мандат Деканското ръководство установи близки и 

ползотворни отношения с представителите на ФТС в Студентски съвет на УАСГ. 

Трябва да отбележим изключително отговорната отлична работа на бившия 

Председател на студентския съвет – Иван Чанев и на сенатора Стоян Бъчваров, 

студенти в нашия факултет, чиято помощ беше изключително ценна в много 

аспекти, като някои от тях са:  

- организация на преброяване на резултатите от студентски анкети; 

- запознаване на първокурсниците са правилата и обучението в УАСГ и 

ФТС; 

- участие в дипломирането на нашите випускници; 

- участие в комисиите по приемане на учебните планове; 

- участие в комисиите по атестация на преподавателите и много други. 

Нашите студенти от Студентски съвет ни дадоха и ценни предложения 

във всички аспекти от обучението. Можем убедено да заявим, че между 

деканското ръководство на ФТС и студентите от Студентски съвет се разви 

истинско, изключително полезно за факултета, приятелство и се надяваме 

новото ръководство да продължи тези близки и ползотворни отношения.  

 

6. Приложна и допълнителна дейност във Факултета 

 

През месец Ноември 2017г. се проведе юбилейната международна 

конференция посветена на 75 годишнината на Университета. Факултетът бе 

представен в отделна секция „Транспортно строителство“, в която се изнесоха 

22 научни доклада, по-голямата част от които бяха на наши преподаватели.  

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 през 2018 г.. 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 

през 2018 г.  
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7. Факултетна канцелария 

 

През изминалите години факултетната канцелария имаше големи 

проблеми с личния състав, които са добре известни на колегите. Многократно 

деканското ръководство правеше опити да подобри работата в канцеларията, но 

това до голяма степен зависеше от Ректора. Назначаването на г-жа Снежана 

Котовска на половин работен ден се оказа неуспешно и положението в 

канцеларията не се подобри, а се влоши. През 2018 г., след назначаването на г-

жа Илка Гогова, която е с голям опит, канцеларията на ФТС започна да работи 

много по-пълноценно.  

За съжаление, през отчетния период във факултетната канцелария имаше 

и сериозни проблеми, които доведоха до назначаването на проверки, 

установили нарушения при воденето на главните книги, издаването на 

служебни бележки за успех на стипендианти и други. Голяма част от тези 

нарушения бяха допуснати от инспектор факултетна канцелария – инж. Ети 

Белова, като за тях деканското ръководство се наложи да напише няколко 

доклада до Ректора. През миналата година инж. Белова беше преназначена като 

секретар в кат. „Железници“, а като титуляр – инспектор факултетна канцелария 

се върна Мирослава Иванова. Можем да се похвалим, че сега работата във 

факултетната канцелария се изпълнява стриктно и отговорно, атмосферата е 

приветлива и приятна за студенти и преподаватели. 

Новото деканско ръководство трябва да продължава да следи за реда и 

изпълнението на задълженията от служителите в канцеларията, като по 

възможност създаде още подобрения в организацията, които да облекчат 

студентите и преподавателите в тяхната дейност.  
 

8. Какво не успяхме да направим 

 

Въпреки, че си поставихме като цел да организираме съвместна програма 

с Академията на МВР за обучение на бакалаври в специалност „Организация и 

управление на движението“ не можахме да постигнем таи цел. За новата 

специалност беше създаден учебен план, който обаче явно се нуждае от 

промени, тъй като специалността се оказа непривлекателна за студентите. С 

помощта на професор Румен Миланов проведохме многократни срещи с 

Ръководството на Академията на МВР, но така и не подписахме договор за 

съвместната специалност. Ако прецени, новото ръководство на факултета, може 

да положи усилия в тази област и да направи тази специалност по-интересна и 

привлекателна за кандидат-студентите.  

По подобен начин не можахме да постигнем и споразумение с ТУ – Виена 

за обучение на бакалаври по „Транспортно строителство“ на немски език, по 

учебен план, съгласуван с австрийския. Това също е трудна задача, работата по 

която може би си струва да бъде продължена. 

Със сигурност имаме допуснати и други пропуски и грешки, но се 

надяваме, че по-голямата част от нашата работа е била полезна за факултета. 
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9. Заключение 

 

В заключение може да се каже, че изминалият период от 2016 до 2020 

година, беше много труден в организационно и административно отношение и 

наситен с много събития, но това помогна на всички нас да се „събудим“ и да  

осъзнаем отговорността си за бъдещето на УАСГ и на нашия факултет.  

Считаме, че през тези години деканското ръководство положи всички 

усилия за реализиране на своята предизборна програма, чиято основна цел е да 

обезпечи спокойна и добра работна обстановка за студенти,  преподаватели и 

служители. И считаме, че се справихме успешно с тази задача.  

Точното прилагане на законите на България и на правилниците на УАСГ 

беше един от основните ни приоритети през изминалия период. Вярваме, че 

успешно изпълнявахме изискванията на нормативните документи и че 

практически всички преподаватели от ФТС са запознати с тези документи и 

правилата, уреждащи дейността на УАСГ и на ФТС. За това говори и желанието 

на много от нашите колеги да участват в Академичния съвет, както и фактът, че 

нашият факултет имаше двама кандидати за Ректор на УАСГ. Това означава, че 

наистина всички сме осъзнали нашата отговорност за бъдещето.  

Друга основна цел на деканското ръководство беше създаването на една 

модерна представа за инженерното образование по транспортно строителство, 

за популяризиране на дейността на Факултета и за привличане на нови 

студенти. Тази цел преследвахме неотклонно през изминалите години, 

отделяйки средства и усилия за реклама и за създаване на нови специалности. 

Ако не сме постигнали значителен успех сега, считаме, че тази дейност ще даде 

своите добри плодове в бъдещите години. 

Искаме да изкажем своята благодарност на всички преподаватели от 

нашия факултет за проявеното разбиране и за активната съвместна работа през 

изминалия мандат! Благодарим на всички служители от канцелариите и 

катедрите към факултета за тяхната самоотвержена работа, в много случаи при 

унизително ниско заплащане! Благодарим от сърце на нашите страхотни колеги 

от Студентски съвет за тяхната неоценима помощ!  

Надяваме се следващото ръководство на ФТС да продължи започнатите от 

нас, но недовършени или неизпълнени задачи, с основна мисъл за добруването 

на Факултета по транспортно строителство! 

 

Разбира се, моите (доста наивни) усилия за „оцеляването“ щяха да са 

безсмислени без съпричастието на колектива на ФТС. За щастие, 

„центробежните“ процеси в нашия Факултет са незначителни, а и „вътрешното“ 

напрежение, което е неизбежно в колектив от е  повече от един човек също е 

несъществено.  

Поради това е приятно задължение е да благодаря на много колеги: 

1) Без заместник – деканите доц. д-р Ивайло Иванов и проф. д-р инж. 

Дарина Нитова всякаква дейност на ФТС би била невъзможна.  
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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 

 

Зам. декан по учебната дейност: 

 доц. д-р инж. геол. Ивайло Иванов 

 

Зам. декан по научно-изследователската и  

международната дейност: 

 проф. д-р инж. Дарина Нитова 

 

 

 


