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1. Въведение 

  

Настоящият отчет е за периода март 2018 г. – февруари  2019 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 третата година от мандата на ръководството на Транспортния 

факултет на УАСГ. Транспортният факултет е „най-младият” факултет в най-

старото българско Висше строително училище с традиции, авторитет и 

утвърдени във времето. 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 докторанти образование и професионална 

реализация, сравними с тези на престижните образователни центрове.  

 

1.1 Малко песимизъм.  

 

Не бих искал 1.1 да се схваща буквално. Факт е, че административните 

изисквания се увеличават приблизително с полиномиална скорост, която е на 

път да придобие експоненциален характер. Примери за това има в изобилие. 

Например деканата се товари с растящи във времето несвойствени функции: 

отговаряне за закупуване на малоценни и малотрайни неща, като хартия за 

принтери, химикалки, маркери и др. Изисква се информация, която може лесно 

да бъде открита и без съдействието на деканата и т.н.  

      Всичко това несъмнено затруднява дейността по основните проблеми, които 

сме си поставили – доразвиването на сайта на Факултета, утвърждаването на 

бакалавърската специалност и др. Често тези неестествени „правила“ са 

самоинициатива на нашите си бюрократи, но като правило се „спускат“ от 

МОН. Една от тези „самоинициативи“ е например решението за 

самостоятелните бюджети на Факултетите. То е може би добро за университети 

с много факултети и по мое мнение е решително за УАСГ. Впрочем за сега 

начина на действие по т.н. „кръстосано плащане“ между Факултетите е далеч 

от решение. По – неприятното е, че самата идея следва наивната ни 

народопсихология която продължава да фаворизира дадена специалност доста 

след като тя вече не е „модна“. 

      Не бих искал казаното по – горе да се възприема като „оправдание“ от 

страна на ръководството на Факултета. Надявам се, че е направена поука от 

всяка наша грешка и сме взели съответните мерки. 
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2. Структура на факултета, кадрово и финансово състояние, 

материална база 

  

2.1. Структура 

 

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“ – 2 бр., както и специализирани учебни зали 

към кат. „Геотехника“ и към кат. “Пътища и транспортни съоръжения”.  

На финала е създаването на още една специализирана лаборатория към 

кат. “Пътища и транспортни съоръжения”, решението за създаването на която е 

утвърдено от АС. 

Частичен проблем представляват така наречените “собствени” зали на 

Факултета (например 812 и 912), които понякога се ползват и от други 

факултети и се включват в техните разписи. Това създава трудности при 

разпределението на часовете и съставянето на разписите, но ако наистина има 

такива зали, то тяхното разпределение трябва да се реши от АС, поради което 

този въпрос ще бъде поставен на заседание на АС, за което нека съдействат и 

членовете на АС от нашия факултет.     

 

2.2. Кадрово състояние 

 

 Като цяло през изминалата година личният състав на факултета есе е 

запазил. Към момента преподавателите на основен трудов договор във 

Факултета са 47, колкото са били и през предишния период (2017 – 2018 г).  

Катедрата „Пътища и транспортни съоръжения” има  общо 16 

преподавателя на основен трудов договор, от които - 2 професора,  5 доцента, 5 

гл. асистента и 4 асистента. Часове водят и хонорувани преподаватели.  

 Катедра „Железници” има 3-ма професора, 3-ма главни асистенти и 1 

асистент, общо – 7 човека. 

 В катедра „Геотехника” към м. 03.2019 г. има 9 преподавателя на основен 

трудов договор, от които – 2-ма професори, 4-ма доценти, 3-ма главни 

асистенти.  Ползват се услугите на хонорувани преподаватели и докторанти. 

 Катедра „Математика” се състои от 9 преподавателя, от които 3-ма 

професора, 4-ма доценти и 2-ма главни асистенти. Както и през изминалите 

години, така и през този период са ползвани услуги на хонорувани 
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преподаватели.  

 Катедра „Обществени науки” има 2-ма хабилитирани преподаватели 

(доценти), трима главни асистенти и 1 асистент, общо – 6 човека. Има обявен 

конкурс за главен асистент по Философия на културата, политиката, правото и 

икономиката. 

 

Кадрово състояние към 01.03.2019 г.  

 

Катедра професори доценти гл. асистенти асистенти общ брой 

Учебни години 
2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

Железници 3 3 - - 1 3 3 1 7 7 

Пътища и транспортни 

съоръжения 
2 2 6 5 4 5 4 4 16 16 

Геотехника 2 2 4 4 2 3 1 - 9 9 

Математика 3 3 5 4 - 2 3 - 11 9 

Обществени науки - - 2 2 1 3 1 1 4 6 

Общо за факултета 10 10 17 15 8 16 12 6 47 47 

 

2.3. Финансово състояние  

 

Съгласно изискванията на Закона за висше образование, през м март 2018 

година след дълги спорове и преговори, беше приета Методика за формиране на 

годишните бюджети на факултетите в УАСГ и на база на тази методика, беше 

съставен бюджет на ФТС за 2018 г. Заложеният в бюджета дефицит беше около 

4200 лева, докато в действителност към началото на 2019 г., бюджетният 

дефицит на факултета е около 100 000 лева. Разликите се получават, 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).  

Формирането на отделни бюджети на факултетите е по наше мнение е 

неправилно, тъй като УАСГ е ВУЗ, обучаващо по едно професионално 

направление, а приносът на факултетите с много студенти е неясен за тяхното 

привличане и за качеството на обучение. Но въпреки нашето мнение, отделни 

бюджети ще се формират и ще създават значителни проблеми пред факултета в 

бъдеще, ако по някакъв начин не увеличим приходите си, т. е. броя на нашите 

студенти, така че да получаваме повече средства от държавната субсидия.  

В същото време трябва да държим сметка и за разходите и там, където е 

възможно, разходите трябва да се оптимизират. Например назначаване на нов 
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човек в катедра трябва да се прави ако има поне двойно повече от норматива 

свободни часове. При по-малко часове, те могат да се разпределят между 

преподавателите в катедрата и да се хоноруват. През изминалата година 

значителни са разходите за командировки и конференции, което вероятно има 

положителен за науката ефект, но по принцип трябва всеки такъв разход да е 

добре обоснован.  

За всички допълнителни разходи, които не се разглеждат на Факултетен 

съвет, трябва да се уведомява Декана и той да ги разрешава, след преценка на 

необходимостта им. За съжаление това не винаги се случва. 

 

2.4. Материална база 

 

2.4.1. 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 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 на Университета, през 

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

факултетната канцелария. Със средства от научни проекти е закупена 

специализирана апаратура от някои от катедрите на факултета. 

Подготовката за създаването на новата лаборатория към кат. “Пътища и 

транспортни съоръжения” е към края си. 

 

 

2.4.2. Компютърна техника 

 

Състоянието на компютърната техника във Факултета продължава да е  да 

е много лошо. Повечето компютри са на възраст над 10 години и с прекалено 

остарял софтуер. Отново бюджетният дефицит на факултета създава 

затруднения за закупуване на нова техника.  

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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3.Учебна дейност през отчетния период 

 

3.1. Популяризиране на дейността на факултета 

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 изминалата година, 

голяма част от усилията на деканското ръководство бяха насочени към 

рекламиране и популяризиране на Факултета сред потенциалните кандидат-

студенти. За целта отново бяха събрани около 5000 лева от спонсори, от 

деканското ръководство и от преподаватели от факултета, които бяха вложени в 

рекламна кампания.  

През м. май беше организирана реклама на ФТС в Столичното метро чрез 

рекламни плакати, разлепени във влаковете. 

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 месец юни 2018 г. МОЛ София, както и през 2017 г., предостави 

безплатно място на централния си вход, на което беше монтиран рекламен 

плакат на ФТС. 

Сайтът на Факултета се поддържа винаги с осъвременена информация, 

съгласно най-новите изисквания и тенденции във висшето образование, въпреки 

че смяната на личния състав на катедрите не може да бъде отразена веднага. 

Тези мерки повишиха малко броя на студентите, в сравнение с 2017 г., но 

въпреки това считаме, че тези рекламни мерки, ако успеем да ги финансираме 

всяка година, ще окажат своето влияние за популяризиране на факултета и 

постепенно ще повишат броя на нашите студенти. Призоваваме и колегите от 

нашия факултет, които имат финансови възможности, да се включат в 

ежегодното спонсорирането на рекламната кампания. 

За съжаление новите специалности за бакалаври, които създадохме не 

привлякоха нови студенти през изминалите години  и през учебната 2018/2019 г. 

те отпаднаха от Справочника на УАСГ. Може би в бъдеще ще има възможност за 

тяхното подновяване. 

В рамките на настоящата кандидатстудентска кампания делегации от 

Факултета (за собствена сметка) посетиха Босилеград и Димитровград, където 

презентираха Университета пред випускници от българските общности. 

Предстоят традиционните срещи с абитуриентите от Софийската строителна 

гимназия, на която основно разчитаме за подготвени кандидат студенти. За 

целта Деканата поддържа постоянни контакти с преподавателския екип и 

ръководството на гимназията.  
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3.2. Актуализиране на учебните планове и програми 

 

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". 

Надяваме се НАОА да оцени положително нашия проект, като по този 

начин ние ставаме третият факултет в УАСГ с акредитирано обучение, 

съгласно изискванията на Наредбата за регулираните професии. 

 

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 2018 г. във ФТС са били записани по държавна 

поръчка 272 студента и 8 човека платено обучение в магистърските програми..  

Към 28.02.2019 г., според регистрите на програма „Студент“ имаме 

записани по държавна поръчка 146 студента и 10 човека платено обучение в 

магистърските програми. От тези студенти 130 човека са редовно обучение и 16 

- задочно обучение.  

Проблем, който се прояви през миналата година за втори път е, че от 

записалите се през зимния семестър на 2018 – 2019 учебна година 

първокурсници, към сегашния летен семестър отпаднаха шест 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. През миналата 

година броят на отпадналите още след първия семестър е 7 човека. 

Отпадането на студенти през семестрите създава и един административен 

проблем, свързан до голяма степен с отделните бюджети на факултетите. В 

първи курс броят на студентите в първа група след отпадането на техните 

колеги е 15 човека, а във втора група – 12 човека. По този начин групите стават 

единични. Дилемата пред ръководството беше дали да прехвърли студенти от 

втора група в първа, за да я направи двойна и така да има часове за трима 
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преподаватели или да остави две единични групи и така да останат часове само 

за двама преподаватели с цел икономия.  

Прекъсналите студенти от всички курсове, редовно и задочно обучение) 

към момента са 5 (3 + 2) човека, някои от които се предполага, че ще 

възстановят студентските си права.  

Все още имаме и 4-ма семестриално завършили студенти от 

немскоезично обучение, които предстои да се дипломират. 

Във връзка с кандидатстудентската кампания за 2018-2019 г. 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. Нашият Факултет беше символичен домакин на събитието на 13 

април 2018 г., където изнесе презентация гл. ас. Ирена Сулай.  

Също през м. април 2018 г. преподаватели и студенти от нашия 

факултет посетиха столичната Гимназия по строителство, архитектура и 

геодезия „Христо Ботев“, където представиха пред дванайсетокласниците 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.  

 

 

 

3.3.2. 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.  

Както и през по-миналата година, през 2018 г. административните 

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

незаверени лекции и упражнения започнаха да се явяват масово при 
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преподавателите, за да изкарат невзетите си лекции и упражнения. Това 

разбира се стана причина за конфликти, тъй като някои преподаватели 

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, но засега не се взимат мерки. Проблемът беше прехвърлен на 

Деканите на факултетите, които трябваше да предложат решение, но засега 

такова решение няма. 

Дипломните защити протичат регулярно в регламентираните две сесии – 

лятна и зимна. През периода 03.2018 – 03.2019 г. в нашия факултет, на двете 

дипломни сесии (06.2018 и 01.2019), се явиха 44 студента, от които успешно се 

дипломираха 41 студента.  Към катедра „Пътища и транспортни съоръжения – 

23 студента - ПС и 9 студента - СТС, към кат. „Железници“ – 4 студента (явили 

се 7 човека), в немскоезично обучение – 1 студент и в магистратури към 

Факултета 7 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 03.2019 г. 

 

Катедра Редовни Задочни Самостоятелна 

подготовка 

Отчислени 

с право на 

защита 

Отчислени без 

право на 

защита 

Защитили 

успешно 

Геотехника 1 1 - - 1 - 

Железници 1 1 - - - 1 

Пътища и 

транспортни 

съоръжения 

3 - - - - 2 

Общо 5 2 - - 1 3 
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3. 4. Учебни помагала, книги, учебници, монографии 

И през изминалата 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 изминалата година от преподаватели от катедрите към ФТС са 

публикувани следните книги и монографии: 

Анета Маричова. "Икономикс за строителни мениджъри". Монография, 

Авангард Прима, 2018. ISBN 978-619-239-117-1. 

Dencheva Zl., Kucarova K. Railway engineering. УИК УАСГ. 2018. ISBN 

978-954-724-116-9 

 

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 Денислав Михайлов.  

За пореден път беше връчена и учредената към катедра „Железници“ 

стипендия за IV курс, на името на „Проф. Тодор Костов“ получи студентът 

Матей Илиев.  

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

връчена на Кристина Илиева. 

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:  

- Атанас Димитров Атанасов – специалност „Транспортно строителство“, 

специализация „Пътно строителство“; 

- Никол Любомирова Николова – специалност „Транспортно 

строителство“, специализация „Транспортни съоръжения“;  

- Кирил Добринов Ангелков – специалност „Транспортно строителство“, 

специализация „Железопътно строителство“;  

- Калоян Вичев Вичев – Хидротехнически факултет – немскоезично 

обучение; 

- Хайри Февзиев Ушев – Хидротехнически факултет. 
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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 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. Символичен домакин на 

олимпиадата е Факултетът по транспортно строителство, като предоставихме 

нашия сайт за създаването на подсайт на математическата олимпиада. 

Състезанието може да бъде отчетено като успешно за УАСГ, тъй като двама от 

участниците получиха бронзови медали. 

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. 

2. Национална студентска олимпиада по математика в Пампорово – 

спечелени 2 златни, 3 сребърни и 3 бронзови медала.  

3. Междууниверситетско състезание проведено през Декемри 2018 г. в 

София с домакин УАСГ. Спечелени бяха 2 златни и 1 сребърен 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. 

Бих искал да спомена във връзка с горепосочената дейност помощта на 

фондация “Трейс за хората” за редовното финансирането на нашите студенти за 

участието им в математически състезания.  

 

3.7. Учебни практики и стажове 

 

През изтеклата година продължават традициите по провеждане на учебни 

практики и стажове. Студентите от Факултета посещаваха всички големи 

транспортни обекти в София – строежа на новия метродиаметър, полагането на 

железен път по ул. Граф Игнатиев и др. Организирани бяха посещения на 

мостови и тунелни съоръжения по автомагистрала Хемус и на околовръстния 
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път в Габрово.  

През м. Ноември успешно приключиха дейностите по проект „Студентски 

практики – фаза 1“. Отчетът за дейностите бе верифициран от управляващия 

орган без непризнати разходи. Проектът беше финансиран от Европейския съюз 

по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-

2020 “ Функционален експерт  за Факултета бе проф. Нитова. През него 

преминаха 46 студенти 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 и 

стипендии извън финансираните по Оперативната програма.  Изискването за 

тях – положени всички изпити и минимален успех, може да се окаже пречка за 

включване на повече студенти.  

 

3.8. Академично израстване 

 

Към момента академичното израстване в Университета, като цяло е 

ограничено, поради приетото правило от 50% хабилитирани в катедра, но се 

надяваме израстването на младите колеги да върви ритмично, успоредно с 

пенсионирането на по-възрастни колеги.  

През изминалата година броят на главните асистенти във факултета се е 

увеличил от 8 на 16 човека, а броят на асистентите е намалял от 12 на 7 човека. 

Това говори, че колеги успешно са защитили дисертации и са получили 

възможност за назначаване на длъжност “Главен асистент”.  

След пенсионирането на доц. Валентин Николов, в кат. “Пътища и 

транспортни съоръжения” има възможност за обявяване на конкурс за доцент,  

при спазване на квотния принцип от 50% хабилитирани, но при това трябва да 

се има предвид броя свободни часове, финансовото състояние на факултета и 

възможността конкурсът да бъде спечелен от външен кандидат.  

Отделните бюджети на факултетите ще създадат проблеми и пред 

академичното израстване на колегите, тъй като трябва да се има предвид 

увеличаването на разходите за заплати при хабилитация или преминаване на по-

висока преподавателска длъжност. 

 

 4. Научноизследователска работа 

 

4.1. Участие в проекти, финансирани от МОН 

Научно изследователската дейност на Факултета се концентрира около 
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финансираните от МОН научни проекти, които се администрират от 

университетския център за научни изследвания и проектиране.  

През изтеклата година успешно приключиха три научно изследователски 

проекта, а други четири бяха одобрени за доразработване на втори етап. 

Резултатите от тях бяха представени на семинар „Научни изследвания 2018“, 

който се проведе на 27 и 28 февруари. Докладванията преминаха успешно и 

постигнатите резултати бяха оценени като значими за развитието на 

транспортната наука. За завършване на четирите проекта на втори етап бяха 

спечелени 22 400лв., които са около една четвърт от средсвата за целия 

Университет. Този резултат може да се счита като добър за нашия малък 

Факултет.  

Особен интерес предизвика проекта „Изследване на проблемът със 

снегонавяването по автомобилните пътища в България“ разработван от 

колектив с ръководител доц. Ев. Иванова. В разработката са привлечени 

участници от ТУ София, а като сътрудници и от СУ „Климент Охридски“. 

Проектът е представян в Министерсво на околната среда и водите и пред 

Агенция „Пътна инфраструктура“. Поради предизвикания интерес 

представители на Агенцията се включиха и в научния семинар в Университета.  

Резултатите за Факултета от тазгодишния 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“.  

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

финансиран за целия Университет, а общо четирите проекта получиха субсидия 

27 150лв. Това представлява около една трета от средствата разпределени за 

всички факултети.    

С привлечените средства общо около 50 000лв.  ще може да се закупи и 

оборудване за лабораториите на Факултета.  
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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. Последният такъв бе насочен към съвместни проекти с 

Австрия и Русия, какъвто би могъл евентуално да се инициира от катедра 

„Пътища и транспортни съоръжения“ заедно с дългогодишния партньор ТУ 

Виена.  

Неотдавна бе сключен договор за двустранно сътрудничество между 

нашия факултет с Петербургския държавен университет по пътища и транспорт 

Император Александър I. Предвижда се обмен на преподаватели, студенти и 

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

Във факултета гостува и делегация на Висшето техническо училище в 

Щутгард Германия. Заместник Ректора по учебната работа проф. Гаспър изнесе 

презентации за структурата на училището, учебните планове и програми, 

изучаваните дисциплини. Те бяха полезна обмяна на опит и дават насоки за 

осъвременяване на нашите учебни планове и програми и хармонизирането им с 

добрите европейски примери.  

 

4.2. Участие в международни проекти и програми 

 

Международната дейност на Факултета се развива основно в рамките на 

програма Еразъм. През изтеклата година четирима наши преподаватели 

гостуваха в чуждестранни университети за изнасяне на лекции. Проф. Нитова 

беше гост-лектор в университета в Биелско Бяла – Полша, проф. Вл. Тодоров 

изнася лекции в университета в Патра – Гърция, проф. Костов и доц. Божинова 

гостуваха като преподаватели в университета в Тампере-Финландия. 

През изтеклата година в нашия факултет са се обучавали трима 

чуждестранни студенти – от Италия, Германия и Испания, а двама наши 

студенти са били на обучение в ТУ Виена.  

По-малкият брой изходящи мобилности се дължи освен на намалелия 

брой студенти във Факултета, но и на езиковата бариера пред нашите студенти 

и затрудненията при признаване на положените изпити в чуждестранните 

университети. На университетско ниво се стигна до извода, че следва да се 

проявява по-голяма гъвкавост в признаване на семестрите и изпитите, за да 
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може мобилността да е от полза за обучението на студентите, а не да се 

превръща в причина за презаписване на семестър или учебна година.  

Със задоволство можем да отбележим, че нашият факултет предлага 

голям брой лекционни курсове разработени на чужд език за входящи студенти 

по програма Еразъм. Въпреки трудното отчитане и заплащане на тези часове 

колегите от катедри Обществени науки, Пътища и транспортни съоръжения и 

Геотехника са подготвили много дисциплини на английски език, дори такива 

извън плана на регулярното англоезично обучение. С напускането на инж. 

Маргарита Иванова отпаднаха преподаваните от нея такива на испански език. В 

катедра Железници предстои разработването на курс по Железопътно 

строителство и на испански език.  

Гл. ас Марин Дончев е пред завършване на дисертацията си в ТУ Виена. 

Съръководител на докторантурата от австрийска страна е проф. Блаб.  

 

4.3. Конференции, организирани от Факултета 

 

За единадесета поредна година 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 35 доклада, които представиха съвременни 

постижения в областта на транспортното строителство. В заключение 

делегатите на конференцията приеха Декларация, в която изразиха своите 

виждания, относно развитието на транспортната инфраструктура в България. 

Катедра „Транспортни съоръжения” организира станалата вече 

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

строителството и реконструкцията на мостовете у нас. Основните доклади бяха 

два – на проф. Илия Иванчев – анализ на причини за аварията на моста 

„Моранди“ в Генуа и на проф. Топуров, относно някои аспекти при проектиране 

на интегрални мостове. 

 

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 
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таблица.   

 

Разпределение на публикациите по катедри 

 

Катедра 

Научни доклади на 

национални и международни 

конференции и конгреси 

Статии в наши и 

чужди списания 

Пътища и транспортни 

съоръжения 
9 9 

Железници 6 6 

Геотехника 5 5 

Математика 4 18 

Обществени науки 3 9 

Общо за Факултета 27 47 

 

Докладите от Юбилейната научна конференция 75 години УАСГ бяха 

редактирани, рецензирани и публикувани в Годишника на Университета под 

ръководството на проф. Ст. Тодоров.  

 

5. Приложна и допълнителна дейност във Факултета 

 

Представители на ръководството на УАСГ и на ФТС бяха поканени на 

научно-практическа конференция, организирана от АПИ на тема “135 години 

Държавна пътна администрация – от Макадама до електронния ТОЛ в 

България”, като връчиха поздравигелен адрес от името на Факултета по 

транспортно строителство. 

 

Факултетът беше поканен от Българската асоциация на архитектите и 

инженерите – консултанти БААИК да вземе участие в международна 

конференция на тема „Пътни, железопътни и инфраструктурни проекти 2018-

2020 г“. Проф. Нитова представи Университета с доклад за проблемите на 

висшето строително образование в светлината на новите реалности.   

 

6. Факултетна канцелария 

 

През изминалата година Канцеларията на ФТС започна да работи много 

по-пълноценно, след назначаването на г-жа Илка Гогова, която е с голям опит. 

След последното дарение и снабдяването на канцеларията с нови компютри, 
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работата също се подобри значително. 

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 беше принудено да напише доклади до Ректора. Нито една от тези 

проверки обаче не доведе до някакво решение или до предприемане на 

дисциплинарни мерки от страна на ректорското ръководство. 

Инж. Ети Белова трябва да реорганизира изцяло своята работа във 

Факултетната канцелария, както и да бъде по – концентрирана в работно време; 

небрежното отношение по принцип е сериозно нарушение на трудовата 

дисциплина. Този проблем от години рефлектира както върху качеството на 

работата във факултетната канцелария, така и върху имиджа на факултета пред 

студентите и посетителите на канцеларията.  

Деканското ръководство ще продължава да следи за реда и изпълнението 

на задълженията от служителите в канцеларията и при необходимост ще 

предприеме крайни дисциплинарни действия.  

 

8. Заключение 

 

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

на Университета и специално на ФТС, 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. 

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. 

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 
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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 съдействие му 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 колегите от Студентския Съвет и спциално на 

представителите на ФТС в него за помоща им в дейността на Факултета.. 

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 


