
ФАКУЛТЕТИ, 

КОЛЕЖИ 

СПЕЦИАЛНОСТИ (Код по ЕСНТК 

 
ЕСНТК координатори 

Факултет Автоматика 

(ФА) 

 

Автоматика, информационна и управляваща 

техника (AICE) 

Системи за енергоефективно управление 

(ESCS) 

Вградени системи за управление (ECS) 

Доц. Весела Карлова-

Сергиева 

Каб. 2215ж, 9414 

Тел. (+359 2) 965 2557 
vaks@tu-sofia.bg 

Електротехнически 

факултет (ЕФ) 

 

Електротехника (EE) 

Електроенергетика и електрообзавеждане 

(EPP) 
Електрическа енергия от възобновяеми 

енергийни източници (RES) 

Доц. Пламен Ризов 

Каб. 12329 
Тел. (+359 2) 965 2147 

pmri@tu-sofia.bg 

Енергомашиностроителен 
факултет (ЕМФ) 

 

Топлоенергетика и ядрена енергетика (TNPE) 
Топлинни и хладилни технологии и системи 

(HRTS) 
Възобновяеми енергийни технологии и 
флуидна техника (REFT) 

Дизайн и технологии за облекло и текстил  

(DTCT) 
Енергопреобразуващи технологии и енергийна 
ефективност в сгради и промишлени обекти 

(ETEE) 
Инженерна безопасност и охрана на труда 

(EnS)  
Хидравлична и пневматична техника (HPT) 

Газово инженерство и мениджмънт (GEM) 

Ядрена енергетика (NPE) 
Топлоенергетика (TPE) 

Доц. д-р Радка Атанасова 
Каб. 3421 

Tел. (+359 2) 965 29 02 

ratanasova@tu-sofia.bg 
 

Машинно-технологичен 

факултет (МТФ) 

 

Дигитални индустриални технологии (DIT) 

Индустриални технологии (ІNDT)  
Компютърно проектиране и технологии в 

машиностроенето (CADM) 

Инженерна екология (EECO) 

Доц. Яна Стоянова  

Каб. 4211А 
Tел. (+359 2) 965 29 38 

yast@tu-sofia.bg 

 

Машиностроителен 
факултет (МФ) 

 

Машиностроене и уредостроене (ME) 
Мехатроника (MEH) 

Инженерен дизайн (IDE)  

Инженерна логистика (EL)  
Техническо законодателство и управление на 

качеството (TLQM) 

Проф. Милка Вичева 
Каб. 4516 

Tел. (+359 2) 965 2782 

mvicheva@tu-sofia.bg 
 

Факултет Електронна 

техника и технологии 

(ФЕТТ) 

 

Електроника (E) 

Автомобилна електроника (AME) 
Микротехнологии и наноинженеринг (MTN)  

 

Доц. Ивайло Пандиев 

Каб. 1351a 
Тел. (+359 2) 965 30 27 

ipandiev@tu-sofia.bg 

Факултет по 

телекомуникации (ФТК) 

 

Телекомуникации (TC) 

Телекомуникационно инженерство (на 
английски език) (TCEe) 

Иновативни комуникационни технологии и 

предприемачество (ICTE) 

 

Доц. Бончо Бонев 

Каб. 4602 
Тел. (+359 2) 965 28 70 

bbonev@tu-sofia.bg 

Д-р Я. Цанкова 
Каб. 1439B, 

Тел. (+359 2) 965 3095 

fktt-dekan@tu-sofia.bg 
jvts@tu-sofia.bg 

Факултет Компютърни 

системи и технологии 

(ФКСТ) 

Компютърно и софтуерно инженерство (CSЕ) 

Информационни технологии в индустрията 

(ITI) 

Проф. Даниела Гоцева 

Каб. 1204 

Тел. (+359 2) 965 2338 

mailto:vaks@tu-sofia.bg
http://www.tu-sofia.bg/Bul/ects/ef/Spec-EE.doc
http://www.tu-sofia.bg/Bul/ects/emf/hpt/HPT-h-ka-bak+mag-bg.htm
http://www.tu-sofia.bg/Bul/faculties/mtf/Harakt-MTF-KPTM-bak.htm
http://www.tu-sofia.bg/Bul/faculties/mtf/Harakt-MTF-KPTM-bak.htm
mailto:yast@tu-sofia.bg
mailto:mvicheva@tu-sofia.bg
mailto:ipandiev@tu-sofia.bg
mailto:bbonev@tu-sofia.bg


 Компютърни науки и инженерство (на 

английски език) (CSCe) 
Графичен и уеб дизайн (GWD) 

Компютърни технологии и приложно 

програмиране (CT) 

Компютърна визуализация и мултимедия 

(CVM) 

Иновативни информационни и 

комуникационни технологии (IICTe) 

dgoceva@tu-sofia.bg 

 

Факултет по транспорта 

(ТФ)  

 

Транспортна техника и технологии (TMT)  

Авиационна техника и технологии (AE) 

Технология и управление на транспорта 

(TTM) 
Автотранспортна техника (AT) 

Информационни технологии в транспорта (на 

английски език)  (ITT) 
Автомобилно инженерство (на английски 

език)  (AUEe) 

Доц. Олег Кръстев 

Каб. 9208 

Тел. (+359 2) 965 34 29 
okrastev@tu-sofia.bg 

 

Стопански факултет (СФ) 

 

Индустриален мениджмънт (IM) 
Индустриален мениджмънт (на английски 

език)  (IMe) 

Стопанско управление (BA) 

Публична администрация (PA)  
Управление на проекти (PM) 

Мениджмънт в електроенергетиката (МЕPS) 

Мениджмънт и бизнес информационни 
системи (MBIS) 

Доц. Mина Даскалова 
Каб. 3606 

Тел. (+359 2) 965 39 15  

email: minadaskalova@tu-

sofia.bg 
 

Факултет Приложна 

математика и 

информатика (ФПМИ) 

 

Приложна математика и информатика (AM) 

Инженерна физика (IF) 

Информатика и софтуерни науки (IS) 
 

Доц. Йорданка Панева 

Каб. 2203  

Тел. (+359 2) 965 23 40 
jpk@tu-sofia.bg 

Факултет за германско 

инженерно обучение и 

промишлен мениджмънт 

(ФаГИОПМ) 

 

Общо машиностроене (на немски език) (GME) 

Компютърни системи и технологии (на немски 

език) (CST) 
Индустриален мениджмънт (на немски език) 

(INDMg) 

Стопанско управление (на немски език) (BAg) 

Доц. Димитър Божков 

Каб. 10100A 

Тел. (+359 2) 965 30 47 
dbb@tu-sofia.bg 

Факултет за френско 

обучение по 

електроинженерство 

(ФФОЕ) 

Електроинженерство (на френски език) (EEN) 

 

Проф. Владимир Лазаров 

Каб. 12332 

Тел. (+359 2) 965 24 59 

vl_lazarov@tu-sofia.bg 

Факултет за английско 

инженерно обучение 

(ФАИО)  

 

Индустриално инженерство (на английски 

език) (IE) 

Електронно управление (на английски език) 
(EM) 

Информационни технологии за управление на 

бизнеса (на английски език) (ITBM) 

Доц. Андрей Еленков 

Каб. 2448 

Тел. (+359) 895 58 70 31 
aelenkov@tu-sofia.bg 

Инженерно-
педагогически факултет – 

Сливен (ИПФ) 

 

Автоматика и информационни технологии 

(sAIT) 
Електротехника (sЕЕ) 

Автоматика, информационна и управляваща 
техника (sAICE) 

Електрическа енергия от възобновяеми 

енергийни източници (sRES) 

Компютърна бизнес информатика (sCBI) 

Доц. Мина Цонева 
Каб. 10100A 

Тел. (+359) 895 58 64 57 

mina_todorova@abv.bg 
 

mailto:okrastev@tu-sofia.bg
mailto:minadaskalova@tu-sofia.bg
mailto:minadaskalova@tu-sofia.bg
mailto:jpk@tu-sofia.bg
http://www.tu-sofia.bg/Bul/ects/FaGIOPM/kst/KST-spec-bg.htm
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mailto:aelenkov@tu-sofia.bg
mailto:mina_todorova@abv.bg


Компютърни технологии в машиностроенето 

(sCTM) 
Автотранспортна техника (sАТ) 

Отоплителна, вентилационна и климатична 

техника (sHVAC) 
Автотехническа експертиза (sATE) 

Проектиране и технологии за облекло и 

текстил (sDTCT)  

Безопасност на храните (sFS)  
Педагогика (sP) 

Иновации и технологии в педагогиката (sITP) 

Предучилищна и начална училищна 
педагогика (sPESP) 

Мениджмънт на туристическия бизнес (sMTB) 

Учител (sTEME) 

Факултет по електроника 
и автоматика – Пловдив 

(ФЕА) 

 

Автоматика, информационна и 
управляваща техника (pAICE) 

Компютърни системи и технологии (CS) 

Електроника (E)  
Електротехника (pEE) 

Индустриална електроника (pIElec) 

Доц. Цвeтана Григорова 
Каб. 4245 

Тел. (+359 32) 659 574 

c_gr@tu-plovdiv.bg 
 

Колеж по енергетика и 

електроника 

Промишлена топлоенергетика (IPE) 

Приложна електронна и компютърна техника 

(PECT) 

Доц. Татяна Андонова-

Вакарелска 
Каб. 2307-B 

Тел. (+359 2) 965 36 43 

vakarelska@tu-sofia.bg 

Колеж – Сливен 

 

Хранителни технологии в бита и туризма 

(sFTLT)  
Ремонт и експлоатация на автотранспортна 

техника (sTМTЕ) 
Технологии, дизайн и мениджмънт на модната 

индустрия (sTDMFI) 

Мениджмънт на алтернативния туризъм 

(sMAT) 

Проф. Андреас Хараламбус 
Каб. 11 

Тел. (+359 44)  66 77 10 

charalambus@tu-sofia.bg 
 

 

mailto:vakarelska@tu-sofia.bg
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