
Виц на броя

Предвижда се адаптиране на учебните програми към пазара на труда

Започна работа по проект за сътрудничество на факултета с 10 фирми
„Техника и технологии” подобрява връзките си с бизнеса

0887 9298 00
Продава дворно място с две къщи 

с отделни партиди 
за ток и вода - кв. "Каргон",

ул. "Индже Войвода" 34

Цена: 60 000 лв.
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Пиян мъж се прибира в 4.30 през нощта, 
влиза в спалнята и почва да буди жена си:

-Жено, ставай!
Тя: Остави ме, спи ми се…
Той: Хайде по-бързо ставай, че спечелих 

шестица от тотото!
Тя: Стига бее! Колко е часът? Къде ще 

ходим сега? Вече всичко е затворено – и 
кръчми и барове…

Той: Какви кръчми, какви барове?! Ставай 
и си заминавай!!!

георгИ АлеКсАндров

Факултет „Техника 
и технологии” – Ям-
бол започна работа 
по проект за пови-
шаване на качество-
то на обучение чрез 
актуализиране на 
учебните програми 
и тяхното адаптира-
не към изискванията 
на пазара на труда. 
Началото на проекта 
бе дадено на работ-
на среща в ямбол-
ското висше учебно 
заведение, на която 
присъства ръковод-
ството на Факултет 
„Техника и техноло-
гии”, екипът от пре-
подаватели, които 
работят по проекта, 
както и 10 фирми – 
партньори. Проектът 
е финансиран от Ев-
ропейския социален 
фонд и Министер-
ството на образова-
нието и науката и се 
казва „Връзката с 
бизнеса – устойчива 
реализация на инже-
нерите, обучавани 
във Факултет „Тех-
ника и Технологии” 
– Ямбол”. 

Първата работна 
среща бе открита от 
доц. д-р инж. Нели Ге-
оргиева – ръководи-
тел на проекта. Тя от-

беляза трудностите, 
през които е преми-
нал екипът по проек-
та, докато той стане 
реалност и благодари 
за отзивчивостта на 
партньорите. „Надя-
ваме се, че целите и 
задачите, които сме 
си поставили в този 
проект, ще доведат 
до по-добро и по-ка-
чествено обучение на 
нашите студенти, кои-
то са ваши бъдещи 
служители”, сподели 
тя пред партньорите. 
Доц. д-р инж. Нели 
Георгиева запозна 
представителите на 
10-те фирми с целите 
на проекта – пови-

шаване качеството 
на обучение на сту-
дентите чрез подо-
бряване на профе-
сионалните им ком-
петенции, създаване 
и актуализиране на 
учебна документация 
за ефективни бака-
лавърски програми, 
пряко работещи с 
бизнеса, създаване 
на устойчиви връз-
ки между бизнеса и 
учебното заведение 
за съвместни науч-
но-изследователски 
проекти и внедряване 
на иновативни тех-
ники и технологии, 
както и въвеждане на 
иновационни методи 

на обучение. 
Всеки от предста-

вителите на фирмите 
партньори представи 
своята организация, 
дейността на фир-
мата, спецификата 
на работа и от какви 
кадри се нуждае за-
напред. 

Деканът на факул-
тета доц. д-р инж. 
Красимира Георги-
ева направи кратко 
представяне на фа-
култета. Тя презен-
тира историята на 
учебното заведение, 
дейността и мястото 
му в структурата на 
Тракийски универси-
тет – Стара Загора, 

както и ролята му 
сред висшите учебни 
заведения в страна-
та. 

Пред представи-
телите на фирмите-
партньори зам.-де-
канът по учебната 
дейност доц. д-р инж. 
Таня Пехливанова 
представи всяка една 
от бакалавърските и 
магистърските спе-
циалности, които 
предлага факулте-
тът, учебните плано-
ве и дисциплините, 
които се изучават от 
студентите. Целта бе 
фирмите да се запоз-
наят с възможности-
те за добро съвмест-
но сътрудничество.

Проектът е с про-
дължителност  16 
месеца. Основните 
дейности, по които 
ще се работи през 
това време са мар-
кетингово проучване 
на бизнеса, разрабо-
тване, актуализира-
не и апробиране на 
учебни програми и 
документация, орга-
низиране на работни 
срещи на факултета 
с партньорските ор-
ганизации, информи-
раност и публичност 
на извършените дей-
ности. 

Банков риск
георгИ АлеКсАндров

Управляващите намислили да сплашат 
банките с по-голям риск при ситуация, 
в която клиент не може да си плаща 
ипотеката. Рискът за дадена банка в 
такъв случай трябвало да бъде такъв, 
че продавайки имота на неплатежо-
способния той да бъде освободен от 
задължението си, дори и продажната 
цена на имота да не покрива сумата за 
плащане. Успоредно с появата на идея-
та брокерите в страната обявиха, че 
пазарът на недвижимите имоти се бил 
свил рязко и разбил очакванията им за 
двуцифрен ръст тази година. Следова-
телно снижават продажната цена и на 
ипотекираните имоти. Май излиза, че 
ако идеята на управляващите стане ре-
алност наистина банките ще продават 
ипотекираните имоти по-евтино и ще 
са на загуба. Клиентите им с непосилни 
за плащане ипотечни вноски ще оста-
ват без имот, но и без задължения, а в 
най-изгодна позиция ще бъдат хората 
с пари, които купуват въпросния имот 
от банката. Изобщо ако не друго, то 
поне на определен кръг хора такава една 
ситуация им би била повече от изгодна. 
Просто едни пари ще преминават под 
формата на имот от един човек на друг, 
при не чрез директна покупко-продажба, 
а посредством банката. 

“АН ЕЛ НАДЗОР”  ЕООД-Ямбол                    
предпроектни проучвания,проектиране,
строителен надзор,консултиране и екс-

пертизи в електроенергетиката
КореКтност и Качество

в сроК.
8600 Ямбол, тел./факс/: (359 46) 627973
ул.”Кара Кольо”№1   Тел: 0888 95 08 56

E-mail: analievv@abv.bg

"на кафе" пред областна администрация
Протестиращи-

те „на кафе" пред 
сградата на об-
ластна админи-
страция вчера су-
тринта към 9 часа 
бяха 10 души. Те 
бяха приети от об-
ластния управител 
Николай Пенев, за 
да изложат своите 
искания. „Ние не 
сме оторизирани 
от други хора да ги 
представляваме. 
Всеки, доколкото 
мисли, че предста-
влява определена 
група граждани из-
рази мнението си 
за  обстановката 
в страната”, каза 
арх. Георги Георги-
ев. „Ние сме тук, за 
да подкрепим про-
теста на хората в 
София - не на тези, 
които ходят на мал-
ки групи пред НДК 
от Благоевград и 
Етрополе, а на всич-
ки софиянци, които 
излизат по централ-
ните площади и ули-
ци на столицата”, 
каза Георгиев. Той 

уточни, че исканията 
му са „за промяна 
на системата”, а „в 
Народното събра-
ние да има хора, за 
които да можем да 
кажем, че са наши 
народни представи-
тели". Арх. Бумбалов 
добави към казано-
то, че не е съгласен 
с работата на но-
вото правителство, 
защото „то още в на-
чалото” е започнало 
„с програми, които 
вкарват държавата 
в нови задължения”. 

На срещата с об-
ластния управител 

ямболските протес-
тиращи са поиска-
ли да има стая в 
областна админи-
страция, където да 
могат да се срещат 
с медиите и да изла-
гат на спокойствие 
идеите за промяна в 
страната. Това каза 
за „Делник” друг 
протестиращ - инж. 
Александър Петров. 
Според него по този 
начин ще „има ди-
ректна и непрекъс-
ната чуваемост не 
само на нас, а на 
исканията на всички 
хора”.

ентероколитът измества варицелата
В Ямбол и Страл-

джа са регистрирани 
общо 6 случая на ен-
тероколит през из-
миналата седмица. 
Това показва справ-
ката на Дирекция 
„Надзор на зараз-
ните болести” при 
Регионална здравна 
инспекция – Ямбол. 
Освен тези случаи 
още толкова са ре-
гистрираните други 
заразни и паразитни 
заболявания на тери-
торията на областта 
за периода от 1 до 7 

юли. 2 са регистри-
раните случаи на бо-
лни от ротавирусен 
ентерит, а по един 
случай е регистри-
ран на заболели от 
кампилобактерио-
за, салмонелоза, 
марсилска треска и 
варицела. Седмица 
по-рано на терито-
рията на областта 
бяха регистрирани 
23 случая на заразни 
и паразитни забо-
лявания, като само 
болните от варицела 
бяха 9.

среща
Кметът на общи-

на „Тунджа” Георги 
Георгиев се срещна 
с председателя на 
парламентарната ко-
мисията по вътрешна 
сигурност и общест-
вен ред народният 
представител Атанас 
Мерджанов и с ди-
ректора на Област-
ната дирекция на 
МВР комисар Генчо 
Иванов. Срещата е 
организирана в ре-
зултат на дискуси-
ята, проведена по 
време на обучението 
на кметовете и кмет-
ските наместници с 
участието на начал-
ника на РУП „Тун-
джа”  главен инспек-
тор Марко Бумбаров 
и директора на Об-
ластна дирекция „По-
жарна безопасност 
и защита на населе-
нието” комисар Йор-
дан Събев, когато са 
били обсъдени про-
блемите по осигуря-
ването на по-добър 
обществен ред и си-
гурност на жителите 
в населените места 

на община „Тунджа”. 
Кметът Георги Геор-
гиев постави въпро-
са за подобряване 
в още по-значима 
степен на полицей-
ското присъствие 
в общината, по-до-
брото количествено 
окомплектоване на 
полицията с охрани-
телен състав. 

Целта на този етап 
е да бъде постигната 
организация един 
полицай да отгова-
ря най-много за две 
населени места. Ко-
мисар Иванов пред-
стави състоянието 
на оперативната об-
становка в община 
„Тунджа” и постигна-
тото за изминалите 
6 месеца на 2013 г. 
Народният предста-
вител Атанас Мер-
джанов сподели, че 
тези и други важни 
проблеми в работа-
та на полицията в 
най-пълна степен ще 
бъдат решени с под-
готовката и приема-
нето на новия закон 
за МВР. 


