
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 
 
 

А Н А Л И З  
 

На акредитационното състояние на Технически университет -Варна за 2017 год. 
 
          
 
  Анализът на акредитационното състояние на професионалните направления, 
специалностите и докторските програми в ТУ-Варна към края на 2017 год. ни показва следната 
ситуация. 

Технически университет-Варна е получил програмна акредитация в три области на 
висшето образование - Социални, стопански и правни науки; Технически науки; Аграрни науки 
и ветеринарна медицина. В тях са акредитирани  осем професионални направления и три 
специалности от регулираните професии, като данните за тях са следните: 

• 3.4. Социални дейности – оценка 8.90, валидна акредитация до 11.10.2021г.; 
• 5.1. Машинно инженерство – оценка 8.79, акредитация валидна до 15.05.2019 г.; 
• 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – оценка 9.33, акредитация валидна до 

02.10.2021г.; 
• 5.3. Комуникационна и компютърна техника – оценка 9.27, акредитация валидна до 

22.11. 2022 г.; 
• 5.4. Енергетика – оценка 9.03, валидна акредитация до 24.04.2021г.; 
• 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация – оценка 9.02, валидна акредитация до 

25.04.2019г.;  
• 5.13. Общо инженерство – В момента е в ход процедура за акредитация на това 

професионално направление. През м.декември бяхме посетени от ЕГ на НАОА и 
очакваме решение от ПКТН ; 

• 6.1. Растениевъдство – В момента е в ход процедура за акредитация на това 
професионално направление. През м.декември бяхме посетени от ЕГ на НАОА и 
очакваме решение от  ПКАНВМ. 
 
Специалности от регулираните професии, от професионално направление 5.5. 

Транспорт, корабоплаване и авиация: 
• Корабоводене – В момента е в ход процедура за акредитация на тази регулирана 

специалност. През м.декември бяхме посетени от ЕГ на НАОА и очакваме 
решение от  ПКТН; 

• КММ – С протокол 19/27.07.2017 г., получена оценка – 9.06 с валидност на 
акредитацията до 19.07.2023 г. и капацитет равен на 400 студента редовно и 
задочно обучение за ОКС ‚бакалавър‘ и 200 студента за ОКС ‚магистър‘;  

• Електрообзавеждане на кораба – оценка 8.69, срок на валидност на акредитацията 
пет години до 10.11. 2021 год. 

Програмната акредитация обхваща следните образователно-квалификационни степени 
(ОКС): 

• професионален бакалавър – 7 специалности ; 
•  бакалавър –34 специалности ; 
•  магистър след средно образование (регулирани професии) – 3 специалности. След 

промяната през м. май 2015 година на нормативната база, регулиращи тези специалности 
и те ще преминат на двустепенна структура – ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър; 

• магистър след бакалавър – 59 специалности. 
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Както е известно институционалната акредитация на ТУ-Варна е с оценка 9.18  и е 
валидна до 24.07.2020 г. 

Към момента в ТУ – Варна са акредитирани 29 докторски програми за обучение за 
придобиване на ОНС „Доктор“ в седем професионални направления – 3.4 Социални дейности, 
5.1 Машинно инженерство, 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, 5.3 
Комуникационна и компютърна техника, 5.4 Енергетика, 5.5 Транспорт, корабоплаване и 
авиация и 5.13 Общо инженерство. В повечето случаи оценките на докторските програми са над 
9, а срокът на валидност на акредитацията е 5 и 6 години която изтича през 2018 и 2019 год.   

През 2017 год. са открити процедури  за програмна акредитация на 2 докторски програми –   
„Социална работа, психологически изследвания и социална политика“ от професионално 
направление 3.4 Социални дейности, и „Електрически машини и апарати“ от професионално 
направление 5.2 Електротехника, електроника, автоматика. Съвместно с акредитацията на  
професионално направление 5.13 Общо инженерство е в ход и акредитацията на докторската 
програма „Организация и управление на производството (индустрия)” . 

През януари 2019 год. изтича програмната акредитация на  23 докторски програми от 
няколко професионални направления в Университета. Съгласно правилата на НАОА, 
документите за следващата програмна акредитация трябва да се представят през месец януари 
2018 г. Създадена е организация и вече е в завършващ етап, разработката на документите за 
акредитация на посочените докторски програми, в която участват катедри от всички факултети. 
  През 2017 година е получена програмна акредитация на регулираната специалност  
„КММ“  - с протокол 19/27.07.2017 г., ПКТН към НАОА присъди  оценка 9.06 и капацитет 
равен на 400 студента редовно и задочно обучение за ОКС ‚бакалавър‘ и 200 студента за ОКС 
‚магистър‘ . Срокът на валидност на акредитацията е шест години до 27.07.2023 год. 
 През  декември 2017 година, Университетът бе посетен от  три ЕГ на НАОА по 
процедури за програмна акредитация  на професионални направления  5.13 Общо инженерство  
и 6.1 Растениевъдство, както и за програмна акредитация на специалността от регулираните 
професии „Корабоводене“ от професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и 
авиация. По тези процедури се очаква финално решение в началото на 2018 г., като имаме 
основание да очакваме високи оценки по тях.  

През 2017 година, в съответствие с графика на Постоянната комисия по САНК на 
НАОА, бяха реализирани успешно две процедури за САНК по изпълнение на препоръките, 
формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело  при 
програмната акредитация на професионални направления 5.1 Машинно инженерство и 5.5 
Транспорт, корабоплаване и авиация в Технически университет – Варна, в рамките на 3 и 
съответно 4 годишен следакредитационен период. Решенията и по двете процедури са 
положителни с изключение на неизпълнението на препоръка № 1 „Да се увеличи участието на 
преподаватели и студенти от специалност „Транспортна техника и технологии в международни 
проекти“. Бяха разработени мерки за изпълнението на посочената препоръка, чието изпълнение 
е в ход. 

През 2017 година, след получено решение на АС на НАОА (от 08.12.2016 г.) по процедура 
по САНК на ПН 6.1 Растениевъдство и последвало възражение от наша страна от 08.02.2017 г., 
по отношение на намаление на капацитета на професионалното направление, е получено ново 
решение на АС на НАОА,  с което неговият капацитет беше определен на 240 студента. 
Надяваме се, че при успешно завършване на процедурата по програмната акредитация на 
професионално направление 6.1 Растениевъдство проблемът с неговия капацитет ще бъде 
решен положително в полза на Университета. 

През отчетния период на базата на получената положителна оценка от НАОА на проект 
за откриване на Филиал на Технически университет – Варна в град Добрич (Протокол 
№1728.07.2016 год.), беше поискано от МОН с писмо Изх. № 4575/27.09.2017 год. внасяне в 
МС на проект за решение за това. С писмо № 0414-123/7.11.2017 год. на Министъра на 
образованието и науката бяхме информирани, че той отказва да внесе такъв проект за решение, 
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като основният аргумент за това, е приетото на заседание на Съвета на ректорите решение за 
мораториум върху откриване на нови структури на висшите училища.  

 Акредитационният съвет на НАОА, на свое заседание на 22.06.2017 год. след 
разглеждане на доклада на ПК по САНК е решил, че ТУ-Варна през учебната 2016/2017 год. не 
е превишил, съгласно данните от Регистъра на МОН, определения  от Акредитационния Съвет 
на НАОА капацитет за броя на обучаваните студенти и докторанти.  
 В заключение следва да се отбележи, че акредитационното състояние на ТУ-Варна е 
много добро. Едновременно с това трябва да констатираме, че съществува ресурс за 
акредитирането на още няколко професионални направления  в Университета, което ще създаде 
възможност за привличане на студенти в желани и търсени специалности.  Всичко това би 
увеличило допълнително шансовете на Университета да привлече по-вече и качествени 
чуждестранни студенти. Но това би могло да стане при промяна на актуалната политическа 
рамка на развитието на висшето образование в страната.  
 На основата на представения анализ предлагам АС да вземе следното решение: 
 

1. Приема представения анализ на акредитационното състояние на ТУ-Варна за 2017 
година. 
 

 
  Приложение: 
1.Данни за акредитирани професионални направления и специалности от регулираните 
професии, по които ТУ-Варна е получил програмна акредитация. 
2. Данни за докторски програми, получили програмна акредитация за ОНС „доктор“ в ТУ-
Варна. 
   
 
 

12.12.2017 г. 

гр. Варна       ЗАМ. РЕКТОР АВО: 

                                    /доц. дн. Т. Петров/ 

 

 



шифър наименование шифър наименование наименование Дата на програмна 
акредитация

Валидна 
до катедра

3
Социални, 

стопански и 
правни науки

3.4 Социални 
дейности Социална работа, психологически изследвания и социална политика №18/11.09.2013 (8.68) 11.09.2018 СПН

Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и 
системите

№1/10.01.2013 (9.55) 10.01.2019 ФДД

Технология на машиностроителните материали №4/31.01.2013 (9.59) 31.01.2019 МТМ

Технология на машиностроенето №4/31.01.2013 (9.26) 31.01.2019 ТМММ

Двигатели с вътрешно горене №4/31.01.2013 (9.38) 31.01.2019 ТТТ

Машинознание и машинни елементи №4/31.01.2013 (9.28) 31.01.2019 ТТТ

Електронизация №1/10.01.2013 (9.83) 10.01.2019 ЕТМ

Електрически машини и апарати №1/10.01.2013 (8.98) 10.01.2018 ЕТЕТ

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката №1/10.01.2013 (9.06) 10.01.2019 ЕТЕТ

Електроснабдяване и електрообзавеждане №1/10.01.2013 (9.20) 10.01.2019 ЕСЕО

Теория на автоматичното управление №1/10.01.2013 (9.29) 10.01.2019 АП

Автоматизация на производството №1/10.01.2013 (9.46) 10.01.2019 АП

Измервателна електротехника №29/02.10.2015 (9,20) 02.10.2021 ТИЕ

Теоретична електротехника №../25.11.2016 (9,30) 25.11.2022 ТИЕ

Теоретични основи на комуникационната техника №1/10.01.2013 (9.29) 10.01.2019 КТТ

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление №1/10.01.2013 (9.39) 10.01.2019 КНТ

Системно програмиране №1/10.01.2013 (9.48) 10.01.2019 КНТ

Компютърни системи, комплекси и мрежи №1/10.01.2013 (9.40) 10.01.2019 КНТ

Комуникационни мрежи и системи №1/10.01.2013 (9.34) 10.01.2019 КТТ

Топлотехника №4/31.01.2013 (9.64) 31.01.2019 Т

Електроенергийни системи №4/31.01.2013 (9.41) 31.01.2019 ЕЕ

Управление на кораби и корабоводене №1/10.01.2013 (9.08) 10.01.2019 КУТОЧВП

Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт) №1/10.01.2013 (9.18) 10.01.2019 КУТОЧВП

Корабостроене и кораборемонт №1/10.01.2013 (9.17) 10.01.2019 К

Корабни силови уредби, машини и механизми №1/10.01.2013 (9.30) 10.01.2019 КММ

Системи и устройства за опазване на околната среда №1/10.01.2013 (9.28) 10.01.2019 ЕООС
Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и 
системите

№1/10.01.2013 (9.55) 10.01.2019 ФДД

Ергономия и промишлен дизайн №1/10.01.2013 (9.41) 10.01.2019 ИД

Организация и управление на производството (индустрия) в ход 02.07.2016 ИМ

5.3
Комуникационна 

и компютърна 
техника

Електротехника, 
електроника и 

автоматика

5

5.1 Машинно 
инженерство

5.13

Технически 
науки

Общо 
инженерство

5.5
Транспорт, 

корабоплаване и 
авиация

5.2

5.4 Енергетика

Докторски програми, получили програмна акредитация за образователна и научна степен "доктор"
17.01.2017

Област на ВО Професионално направление Докторска програма



стр. 1 от 2

ПБ Б М професионален 
бакалавър бакалавър магистър маг. след 

бак.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

№15/24.07.2014  с 
оценка 9.18 24.07.2020 г.

Социален мениджмънт √ √

Социална работа с деца √

Безопасни и здравословни условия на труд √

Европейска социална интеграция √

Социално предприемачество √

Социална работа при лица с девиантно поведение √

Земеделска техника и технологии √

Химическо машиностроене √ √

Съоръжения и инсталации за химическа, нефтена и 
газова промишленост √

Машиностроителна техника и технологии √ √

Компютъризирани технологии в машиностроенето √ √

Технология, машини и системи за заваръчното 
производство √

Двигатели с вътрешно горене и автомобилна 
техника √

Диагностика на машини и съоръжения √

Електротехника √ √

Електронни системи за нови енергийни източници √

Битова електротехника √

Медицинска електронна техника √

Индустриална и сградна автоматика √

Възобновяеми енергийни източници √ √ дист.

Автоматика, информационни и управляващи 
компютърни системи √ √

Електроника √ √ √

Биомедицинска електроника √

Медицинска електроника √

Роботика и мехатроника √
Мехатроника √

SIEMENS PLC - технологии за управление √ дист.

PLC и PC - базирани технологии за управление √

Системи за автоматизация на сгради √
Автоматизация на агрегати за възобновяеми 
енергийни източници √

Социални, стопански 
и правни науки 3.4 11.10.2021 г.

шифър Валидна до

160   
р.о. и 
з.о.

Област на висшето образование Професионални направления

360 
р.о. и 
з.о.

ТУ-Варна

Дата на 
програмна 

акредитация 
(оценка)

наименование

№17/11.10.2016    
8,90

Социални 
дейности

Професионални направления и специалности, по които ТУ-Варна е получил програмна акредитация

шифър наименование

ОКС Дата на 
програмна 

акредитация
Валидна до

образователен капацитет на специалност
образователен капацитет 

по ОКС
Наименование на специалността

460 
р.о. и 
з.о.

3

към 26.09.2017 г.

11000

Общо

100 
р.о. и 
з.о.

630   
р.о. и 
з.о.

5.2

160   
р.о. и 
з.о.

950   
р.о. и 
з.о.

5.1 Машинно 
инженерство

№18/15.05.2014 с 
оценка 8.79 15.05.2019 г.

02.10.2021 г.
150 

р.о. и 
з.о.

920 
р.о. и 
з.о.

5 Технически науки

Електротехника, 
електроника и 

автоматика

№29/02.10.2015 с 
оценка 9.33

180 
р.о. и 
з.о.

1250 
р.о. и 
з.о.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Комуникационна техника и технологии √
Комуникационна техника и технологии (Мобилни и 
оптични комуникации)

√ р.о., 

дист.

Телекомуникации и мобилни технологии √ √

Мобилни и оптични комуникации
√ р.о., 

дист.

Компютърни системи и технологии √

Софтуерни и интернет технологии √ р.о.

Компютърни системи и технологии (Компютърни 
мрежи и комуникации)

√ р.о.

Компютърни системи и технологии (Компютърни 
технологии в бизнеса)

√ р.о.

Компютърни системи и технологии (Microsoft 
информационни технологии)

√ р.о., 

дист.

Компютърни системи и технологии (Софтуерно 
инженерство)

√ р.о., 

дист.

Компютърни системи и технологии (Компютърно 
инженерство)

√ р.о.

Компютърни системи и технологии 
(Информационни системи и технологии)

√ р.о.

Електроенергетика √ √

Електроенергийни системи √

Електроенергиен мениджмънт √
Производство на електрическа енергия от 
възобновяеми енергийни източници √

Електроснабдяване и електрообзавеждане √ √
Електроснабдяване и електрообзавеждане на 
промишлеността √

Електроснабдяване и електрообзавеждане на 
кораба √

Топлотехника √ √

Експлоатация на флота и пристанища √ √

Ремонт и експлоатация на транспортната техника √

Транспортна техника и технологии √ √ √

Корабостроене и морска техника √ √
Техника и технологии за опазване на морето и 
околната среда √ √

Инженерен дизайн √ √

Индустриален мениджмънт √ √

Агрономство √

Производство на посевен и посадъчен материал √

Корабоводене 650 р.о. и 
з.о.

№18 / 20.05.2010 
мн.добра                              

№19 / 24.10.2013
20.05.2016 г.

Корабни машини и механизми 400 р.о и 
з.о.

№19 / 27.07.2017 
оценка 9.06 27.07.2023 г.

Електрообзавеждане на кораба 300 р.о. и 
з.о.

150 р.о. и 
з.о.

№ 24 / 10.11.2016  
оценка 8.69 10.11.2021 г.

200 р.о. и з.о.

210  
р.о. и 
з.о.

18.07.2018 г.Растениевъдство
№10/18.07.2013 с 

оценка 7.21  
(№27/08.12.2016)

6
Аграрни науки и 

ветеринарна 
медицина

5 Технически науки 5.5
Транспорт, 

корабоплаване и 
авиация

Регулирани професии в Република България (Кодекс на 
търговското корабоплаване; Наредба №6/05.04.2012 г. 

за компетентност на морските лица в Република 
България)

30  р.о. 
и з.о.

240  
р.о. и 
з.о.

6.1

5.3
Комуникационна 

и компютърна 
техника

№35/25.11.2016  с 
оценка 9.27

5 Технически науки

5.4 Енергетика

25.11.2022 г.
1960   
р.о. и 
з.о.

400   
р.о. и 
з.о.

2360   
р.о. и 
з.о.

№14/24.04.2015 
оценка 9.03 24.04.2021 г.

800 
р.о. и 
з.о.

300 
р.о. и 
з.о.

1100 
р.о. и 
з.о.

5.5
Транспорт, 

корабоплаване и 
авиация

№11/25.04.2013 
оценка 9.02 25.04.2019 г.

200 
р.о. и 
з.о.

1460 
р.о. и 
з.о.

240 
р.о. и 
з.о.

1900 
р.о. и 
з.о.

5.13 Общо 
инженерство

№38/10.12.2010    
добра 10.12.2016 г.

1350 
р.о. и 
з.о.

600 
р.о. и 
з.о.

1950 
р.о. и 
з.о.
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