
                                                                                        

 

 

 

ИЗБОРНА ПЛАТФОРМА 

на проф. д. ик. н. инж. Николай Ганчев Михайлов 

РАЗВИТИЕ НА КАТЕДРА „ПЪТИЩА И ТРАНСПОРТНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ“ в периода до 2021 г. 

 

„Университет и  бизнес  работят  заедно  

за развитието на науката, което е  

полезно за всички участници в процеса.“ 

 

 Ние, преподавателите от катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ при 

УАСГ имаме редкия шанс да учим българските студенти в страна, която успя да 

съхрани строителния си бизнес. В съседните страни - Сърбия и Македония, в Чехия, 

Словакия, Босна и т.н. се настаниха мастодонтите в бранша, а в България водещите 

компании в строителството са български. Този факт ни прави още по отговорни и 

заинтересовани, така да обучаваме нашите бъдещи инженери, че те да знаят и могат 

повече от своите колеги в другите страни. Ние, имаме радостния дълг да дарим на 

бъдещето своя опит, да активираме умствената енергия на младите така, че те да 

изпитват професионално удовлетворение, гордост от построеното и да поддържат 

добър стандарт на живеене и комфорт. 

 Само преди дни ние, представителите на две катедри взехме решение да 

обединим усилията си с цел положителна промяна към развитието и просперитета на 

Катедрата, в полза на всички участници в образователния процес - студенти, 

преподаватели, бизнес. 

 Създаването на качествени и мотивирани специалисти, които да горят в работата 

си е сложна задача, ключът към отговорите обаче държи всеки един член на Катедрата. 

 И преди 8 години и сега инвестициите в инфраструктурното развитие на 

България са големи, и преди и сега бизнесът алармира за липсата на кадри, търсенето 

на инженерите и специалистите в строителството е и извън пределите на страната ни.  

 

  



                                                                                        

 

 

 Това, което не е същото е намаляващия интерес към нашите инженерни 

специалности и високата степен на заинтересованост на българските фирми и 

браншови организации към обучението и подготовката на студентите.  

 Опитът  ми като ръководител на Катедра „Пътища“  придобит през изминалите 

години, ми позволява да идентифицирам проблемите и да търся начини за 

отстраняването им. В годините Катедрата утвърди водещите си позиции не само в 

рамките на академичните общности, но и в бранша на транспортната и инженерна 

инфраструктура като инициатор и двигател на събития, които променят дневния ред на 

обществото и по безспорен начин определят мястото на науката в развитието на 

обществото. 

 Разнообразният по възраст и академични длъжности, но с отлична квалификация 

състав, десетките студенти, които ежегодно подготвяме за практиката и реализираните 

множество инициативи, съчетаващи наука - бизнес - обществен интерес, ме мотивират   

да се кандидатирам отново за престижната и отговорна позиция Ръководител на 

Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към УАСГ . 

 На открития катедрен съвет имах възможността да представя пред колеги, 

студенти, представители на бизнеса и на браншовите организации, пред медиите, част 

от задачите, които си поставяме в преследване на амбициозната цел: развитие на 

научноизследователскатата дейност и обучение на докторати.  

 Катедрата с помощта на бизнеса ще създаде Научноизследователски център 

към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, включващ всички звена за 

провеждане на научна дейност:  модерна лаборатория, компютърна зала с хардуер 

и софтуер, отговарящ на изискванията на инженерните програми, конструктивна 

работилница и всичко необходимо освен за обучението на студентите, и за 

подготовка на извънкурсови проекти, работа в реална среда, обучение на 

докторанти и преподаватели. Предоставянето на условия за развитие на научна 

дейност дава посока за развитие на младите хора, привлича докторанти, което решава 

проблема с хабилитацията на преподавателите и улеснява развитието ни в 

международната дейност.  

 През изминалите години беше покрит плановия прием на докторанти в редовна, 

задочна и самостоятелна форма на обучение. Приети бяха качествени, много добре 

подготвени и мотивирани колеги. Научноизследователският център ще обогати опита  



                                                                                        

 

 

на Катедрата в тази посока, ще мултиплицира научното знание; ще създаде 

конкурентна среда и ще даде възможност за създаване на научен продукт, който носи в 

себе си принадена стойност за Катедрата. 

   

Задачи и дейности , чието изпълнение гарантира просперитета на Катедрата :  

* Създаване на Научноизследователски център към катедра „Пътища и транспортни 

съоръжения“ с обособени: лаборатория, компютърна  зала, конструктивна работилница, 

работни помещения за служители и обучаващи се.  

Центърът ще бъде позициониран в помещенията на бившата печатница на УАСГ,  

инвестицията, на стойност 300 000 лв. ще бъде осигурена чрез външно финансиране от 

бизнеса, без финансово участие на УАСГ. Центърът ще се използва от студентите за 

изпълнение на извънкурсови проекти и дипломни работи. 

* Оптимизация на разходите и помещенията ползвани от Катедра „Пътища и 

транспортни съоръжения“.   

 

* Създаване на нови учебни програми според политиката на Университета по 

Архитектура, строителство и геодезия, които следва да бъдат в съответствие с най – 

съвременните европейски практики, нуждите на науката и бизнеса. 

 

* Подпомагане на членовете на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ в 

създаването на нови съвременни учебници, ръководства и помагала, чрез външно 

финансиране. 

 

* Повишаване успеваемостта на студентите и навременно справяне с учебния процес 

чрез използване на съвременни форми за представяне на учебния материал; софтуерно 

обучение по проектиране на пътища, управление на проекти, икономически анализи 

 

* Учебният план и програма да бъдат организирани така, че да осигурят на студентите 

възможност за обучение на „терен“ - установяване на ефективна форма за връзка с 

държавните и общински администрации и частни фирми в бранша за провеждане на 

практики по специалността, посещение на работни обекти и старт в кариерата.  

 



                                                                                        

 

 

* Развитие на възможностите за стаж в страната и чужбина с цел развиване на ключови 

компетентности отнасящи се до работа, лидерство, групова динамика, изграждане на 

екип. Студентите се научават на ключови умения извън дисциплинарните ограничения 

на тяхната област на обучение. 

 

*Продължаване партньорството в процеса на нормотворчество с държавните 

институции, следвайки опита, който натрупахме в успешната реализация на         

Наредба №1 и Наредба №2 за Проектиране на пътища и Планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Важен аспект е 

участието на катедрата в национални и международни проекти от обществено 

значение, както и в съвместни научни разработки с наши и чуждестранни 

университети. Следва да бъдат потърсени нови инициативи в актуални направления 

 

* Създаване на електронно научно списание в партньорство със Сдружение „Български 

форум по транспортна инфраструктура“, което да е достъпно за студенти, докторанти и 

преподаватели от УАСГ, експерти браншови организации и строителни фирми. 

 

*Надграждане на сътрудничеството с браншовите организации и сдружения – 

Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ ( ББАПБ ), Българска браншова 

камара „Пътища“ ( ББКП ), Камара на строителите в България (  КСБ ), Сдружение 

„Български форум за транспортна инфраструктура“ ( СБФТИ ) и други. В партньорство 

с тях осигуряване на стипендии и различни допълнителни стимули за изследователска 

дейност на студенти и докторанти от Факултета по транспортно строителство. 

  

* Развитие на отношенията с компании, с които, УАСГ чрез  катедрата е сключила 

меморандуми за Партньорство – HTI България и АСО Academy. Подписване на 

меморандуми с още компании, които са готови да сътрудничaт за развитие на учебния 

процес и научноизлседователската дейност. Катедрата е колективен член на IABSE 

(International Association of Bridge and Structural Engineering). 

 

 



                                                                                        

 

 

* Организиране самостоятелно и в партньорство,  на конференции, семинари и форуми, 

участие в експертни съвети. Продължаване на добрите традиции и запазване мястото на  

научните конференции и форуми, в които Катедрата е основен организатор и 

инициатор или партньор като: „Национална конференция по транспортна 

инфраструктура с международно участие“, Конференция „Стратегическа 

инфраструктура“ съвместно с Градът Медиа Груп, Национална конференция по пътища 

на Република Македония заедно с дружеството за Пътища на Република Македония. 

Предстои стартиране на конференция в Република Сърбия съвместно с местни и 

български партньори.  

 

* Катедрата да заеме своето достойно място в International Conference on Bridges across 

the Danube чрез своите членове, които са част от Организационния комитет. Ежегодно 

провеждане на традиционната “Вечер на мостовете” в УАСГ. 

 

* Развитие на партньорските отношения с Университети, научни и изследователски 

институти от други държави. Катедрата е основен двигател на Меморандума за 

разбирателство между Факултета по строителство към Университета „Св.Св. Кирил и 

Методий“,Скопие и Университета по архитектура, строителство и геодезия, София. 

Катедрата има изградени отношения с Техническия Университет във Виена, 

Строителните факултети към университетите в Бреша и Пиза, Италия. Планира се и 

Партньорство с техническите университети в Република Сърбия, технически 

университети в Руската федерация. Обмен на студенти и преподаватели, съвместни 

научни проекти. 

 През последните две години успяхме да развием  международна мобилност на 

преподаватели за изнасяне на лекционни курсове и осъществяване на сътрудничество с 

други сродни висши училища в чужбина. Следва колективът на Катедрата периодично 

да бъде запознаван с актуалната информация по темата (програми, процедури, срокове 

и т.н.). Преподавателите, желаещи да използват тези възможности следва да бъдат 

подкрепени в тези свои инициативи. 

  

 



                                                                                        

 

  

 Катедрата е инициатор за създаване на Национален комитет в Република 

България към Световната пътна организация (World Road Association, PIARC). Това ще 

позволи достъп до информация и знания от фонда на Световната организация.                                            

 В заключение на  представената от мен платформа на кандидатурата ми за 

Ръководител на Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към УАСГ, ви уверявам,  

че осъзнавам отговорността и предизвикателствата, с които е обвързана подобна 

длъжност. Важното за екипа на Катедрата е да знае целта и посоката, Пътя ще го 

намерим сами. 

 В дух на уважение и професионално достойнство да продължаваме да създаваме 

среда, в която водещо е изпълнението на общата ни цел: създаване на качествени 

кадри, които имат разнообразие от възможности и избор, за да сбъдват мечтите си. 

 

 

 

 

/......................................../ 

Ръководител катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ 

проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов 


