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Увод
Честито! Вече си студент! Успял си да се пребориш с 
гимназията, матурите, махмурлука след бала и 
кандидат-студентските изпити! Дотук добре, но 
следва университетът, където всичко изглежда 
изглежда голямо и страшно. Е, от една страна е така, 
но пък погледни го от добрата – предстои ти най-
добрата…

От друга стана те очакват само още около 48 изпита, 
8 курсови работи и 5 проекта. Спокойно! По-страшно 
е отколкото предполагаш, но ще свикнеш. Чувствай 
се късметлия още от първата година, защото вместо 
на добрия стар 15-ти септември ще започнем на 28-
ти.
Ние, от Студентски съвет, създадохме този 
справочник от НАС (старите кучета) – новите зайчета, 
като се надяваме да ви помогне да навлезете в 
атмосферата на Технически университет – София  
Филиал Пловдив и студентския живот.

Като студенти ще имате както хубави, така и не 
толкова спокойни моменти. Затова е важно да 
знаете, че ако сгафите яко винаги можете да 
разчитате на нас. Освен това е важно да знаете също, 
че техническият университет и алкохолът на никого 
не прощават. И не се надявайте да си хванете гадже 
тук, защото през следващите 4 години вашият статус 
във Facebook ще представлява ето това:

„Ако някой си мисли, че Корона-вирусът е страшен, 
не е бил в техническия университет ;(“

От Студентски съвет 
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Често задавани въпроси:

Какво е 2112, 4325 , 3232?

Първата цифра показва номера на учебния корпус, 

втората – етажа, третата и четвъртата – номера на 

залата.

Пример: 2112 – 2-ри корпус, 1-ви етаж, 12-та зала

4325 – 4-ри корпус, 3-ви етаж, 25-та зала

3232 – 3-ри корпус, 2-ри етаж, 32-та зала

Втори корпус се намира до общежитие до там може 

да стигнете с автобуси 18 и 29, които се хващат от 

страната на сточна гара. Вижте картата.

Какво е СОС, ФЕА, ФМУ?

СОС – Студентски Общежития и Столове.

ФЕА  - Факултет по електроника и автоматика

ФМУ – Факултет по машиностроене и уредостроене

От Студентски съвет 
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Разчитане на шифъра наречен програма

Ако все още не си разбрал на какъв език е написана 

програмата, ето кратки разяснения:

След като разбереш номера на групата си, търсиш 

реда с този номер и те очакват следните учебни 

събития:

1.«Л» - лекция

2.»СУ» - семинарно упражнение

                    

3.»ЛУ» - лабораторно упражнение

4.Ако линията е по диагонал 

«нещото» отгоре се провежда в нечетна седмица,

                       

                                                  «нещото» отдолу – в четна.

От Студентски съвет 
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Лекции, упражнения, практики

За «щастие» всички са задължителни, но някои 

повече от останалите. Те са много полезни и 

интересни! На лекции ТУ ходим, ТУ не, но е хубаво да 

си там, когато пускат списъци.

Учебната практика също е задължителна, където 

може да си направите снимки със струговете за 

Facebook.

Разчитай на отработвания само в краен случай. Не 

винаги минава номера..

Задължително си направете поща на специалността и 

още на втората лекция с преподавателя му я дайте. 

Така винаги ще се свързва лесно с вас, а и вие с него.

Груповият отговорник

Груповият отговорник е твой колега (или самият ти), 

който се грижи за комуникацията в групата и между 

групата и преподавателите. Практика е първият 

групов отговорник да се избира служебно, но групата 

може да го замени по всяко време, ако той/тя не си 

изпълнява задълженията или няма желание да бъде 

такъв/а.

Ако в твоя факултет няма практика да се избират 

групови отговорници, съветваме теб и колегите ти да 

проявите инициативност и все пак да си изберете – 

това значително ще улесни пребиваването ви в ТУ.

От Студентски съвет 
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Група и седмичен разпис

Ако не знаеш коя е твоята група, имаш две 

алтернативи:

1) Да попиташ в учебната канцелария на твоя 

факултет;

2) Да влезеш в сайта на ТУ-София, да намериш 

системата УИСС от раздел „Студенти“, да 

въведеш своето ЕГН и факултетен номер 

(можеш да го намериш в студентската си 

книжка). Така влизаш в своя профил от 

системата, който съдържа актуална 

информация за студентското ти състояние, 

както и номера на твоята група.

http://uiss.tu-plovdiv.bg/

Седмичният ти разпис (програмата) може да 

получиш по няколко начина:

Може да видиш/изтеглиш/принтираш от сайта на 

ТУ-София, Филиал Пловдив - www.tu-plovdiv.bg, 

раздел «Студенти» или да си я 

принтираш/копираш в книжарниците и 

ксероксите около четвърти корпус.

Ако не знаете кой ви е факутетния номер или в 

коя група сте – тази информация може да я 

намерите пред факултетните канцеларии. Има 

списъци залепени на стената. 

От Студентски съвет 
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Малко повече за учебната дейност и какво да 

очакваш от сега нататък

Студентски книжки

С началото на учебната година твоята студентска 

книжка би трябвало да е готова «обработена» от 

учебната канцелария на твоя факултет и 

подписана от Ректора. Най-вероятно ще получиш 

студентската си книжка на откриването на 

учебната година след речта на декана на твоя 

факултет, когато ще видиш и нас от Студентски 

съвет.

Ако не успееш да я получиш там, обърни се към 

учебната канцелария на факултета .

Конспект

В началото на семестъра всеки преподавател е 

длъжен да даде конспект (тематичен план) по 

предмета си. Срокът е две седмици от началото 

на семестъра. Обикновено груповият отговорник 

има ангажимента да вземе конспекта. Добре е 

преподавателят да ви запознае с изискванията за 

изпита – начин на провеждане, критерии за 

оценяване и други подробности.

Ако пропусне – поемете инициативата в свои 

ръце и попитайте!

От Студентски съвет 
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Заверки

Искаш ли първата ти година в ТУ да ти е и последна? 

Не! Тогава да те предупредим, че в края на семестъра 

(така му казват тук на „срока“) се събират подписи от 

всички преподаватели (на лекции, упражнения и 

т.н.), които си виждал, или за които поне си чувал. За 

да завериш семестъра ти трябва „пълна колекция 

автографи“. 

В противен случай …. Прочети следващото

Служебна заверка

Понякога се стига до т.н. служебна заверка (хубаво е 

да я избягваш като дявол от тамян). Служебната 

заверка се дава от декана на факултета, в който се 

обучаваш.

Имаш право да я използваш еднократно за текущата 

учебна година. Тя може да те спаси от евентуално 

прекъсване, но има уловка – имай едно наум, че ако 

завериш дадена дисциплина служебно, следващата 

година ще трябва отново да присъстваш на всички 

(не само на пропуснатите) занятия по тази 

дисциплина, за да бъдеш допуснат до съответния 

изпит.

Внимание! Ако искаш да завършиш навреме и без 

усложнения, не ти препоръчваме да прибягваш до 

тази крайна мярка. Това е идеален пример за 

максимата „нож с две остриета“ – с него можеш да 

изгубиш прекалено ценно време и нерви.

От Студентски съвет 
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Сесия

Сигурно ти е било яко никой да не те кара да учиш 

през семестъра, но сега ще ти се върне тъпкано. 

Всички заверили ги чакат поне три-четири изпита, а 

тези, на които им хареса, получават безплатно  

посещение на поправка и/или ликвидация.

В рамките на една учебна година имаш право да се 

явиш на изпит по дадена дисциплина общо три пъти 

– по веднъж в редовната, поправителната и 

ликвидационната сесии. 

Що се касае до тях – имаш редовна сесия след всеки 

семестър, поправителна сесия след края на всяка 

редовна сесия и годишна ликвидационна сесия 

преди началото на новата учебна година.

 Важно е да се знае, че всички изпити в ТУ-София 

задължително се провеждат в писмена форма. 

Изключения се правят само за определени 

дисциплини и то с решение на Академичния съвет, 

т.е. това не е нещо, което вашият преподавател може 

да реши самостоятелно.

/Никое „ходене“ на изпит не се плаща, спокойно. 

Може да се явяваш, колкото пъти искаш, зависи 

колко голям мазохист си, разбира се :D /

Ако има проблем, обърнете се отново към СС 

(студентски съвет) . 

От Студентски съвет 
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Малко да поговорим и за документи ….

                  и ние ни ги харесваме, но се налага.

Плащане на семестър 

С изключение на първия семестър, за който най-

вероятно вече си платил, семестриалните такси 

обикновено се заплащат в срок от две седмици след 

началото на семестъра в  счетоводството/касата (с 

дебитна/кредитна карта) или по банков път. 

Бележката за платения семестър + „Именник“, който 

може да закупиш от някоя книжарница пред 4-ти 

корпус, след това отиваш до 2-ри корпус, където е 

библиотека /ако не си ходил, съжалявам вече ще 

трябва да посещаваш такова място, ще намериш 

доста необходими и полезни неща/. Там те 

потвърждават, че си върнал всички книги, които си 

взел. Дори и да НЕ си взимал книги, ами пак ще 

трябва да ходиш.

Те се носят в учебните канцеларии на съответния 

факултет в същия срок, за да можеш официално да 

запишеш следващия. 

Внимавай да не изпуснеш срока, в противен случай 

автоматично ще прекъснеш! За всички проблеми, 

отнасящи се до учебните въпроси, незасегнати в този 

текст, може да се обръщаш към студентски съвет.

От Студентски съвет 
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Кое кога работи?

Канцелариите работят със студенти 

от  10:30 до 12:00 и от 13:30 до 15:00 ч.

Касата работи  със студенти 

от  10:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч.

Библиотеката работи със студенти

от  8:00  до 12:00  и от 13:00 до 16:00 ч.

Факултетни канцеларии 

Всеки факултет си има канцелария 

ФЕА - 4242;  fea@tu-plovdiv.bg; www.fea.tu-plovdiv.bg

ФМУ-4240; fmu_stud@tu-plovdiv.bg  ;   

Там няма секретарки!!! Това трябва да запомниш, те 

са инспекторки. След края на всеки семестър като 

имаш всички необходи заверки трябва да си оставиш 

книжката там, за да ти бъде заверена и да имаш 

право да отидеш на изпит. 

В техните кабинети стоят “пищовите“ от изпитите. Не 

искаш твоите да бъдат окачени там, повярвай ни. 

От Студентски съвет 
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Можеш да печелиш пари   $$$$   от това, че учиш ….   

                       Ето как  :  

Стипендии

Важно е да знаеш, че в ТУ знанието е пари. Можеш 

не само да даваш, но и да вземаш от университета. 

Ако си от по-старателните и трудолюбиви студенти, 

може да получаваш стипендия. Право да 

кандидатстват имат студенти с до един невзет изпит 

от предходните два семестъра(за първи курс от 

предходния) и успех не по-нисък от (4.00) от 

предходните два семестъра (за първи курс от първи 

семестър).

Стипендиите в ТУ са разделени на три групи:

Стипендия за успех (6.00);

Стипендия за успех (от 5.50 до 5.99);

Стипендия за успех (от 4.00 до 5.49);

Еднократна социална помощ – това е сума, която се 

отпуска на студенти с особени финансови, семейни и 

други проблеми. Постановление на Министерски 

съвет №90 урежда правилата за получаването и. Това 

е финансова помощ за студенти сираци, студенти с 

родители в особено тежко здравословно и 

финансово състояние, бременни, инвалиди и др.;

Стипендия за майки-студентки.

За стипендия се кандидатства като се попълни 

съответната молба-декларация спрямо изискванията 

на отдел „Стипендии“ за настоящата учебна година.

От Студентски съвет 
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На бързо обяснено – имаш четири точки по които 

можеш да кандидатстваш:

1.Само по успех /тук се борят тези с най-високи 

успехи/

2.Социална

3.Успех + доход 

*ако имаш поне една 2-ка в последните ти два 

семестъра не можеш да кандидатстваш по тази точка

*доходът се взима в определен период от време

4.Състезания, отличия,олимпиади и т.н. 

Можеш да кандидатстваш по най-много три точки, 

като т.1 с т.2 не могат да се комбинират.

Може 1 + 3 + 4; 1 + 3; 1 + 4;    2 + 3 + 4; 2 + 3; 2 + 4;

Повече подробности може да намериш в сайта на ТУ-

София Филиал Пловдив(прочети наредбата за 

отпуска на стипендии, която се обновява всеки 

семестър) или от Студентски съвет.

От Студентски съвет 
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За тези от вас, които са на   ОБЩЕЖИТИЕ   

Наем

Наемът се заплаща всеки месец до 25 число на 

касите в счетоводството в 4-ти корпус. След 

заплащането трябва да представиш касовия бон пред 

управител-домакина на блока.

При закъснение от един месец се получава 

уведомление за напускане на общежитието! Ако 

закъснееш повече от два месеца, ще се наложи да 

живееш на пейката в парка.

Всички проблеми, свързани с общежитието, можеш 

да отнесеш до Комисия по социално-битовите 

въпроси на учащите се (КСБВУ) и Домови съвет (ДС).

Домови съвет

В общежитието има вътрешен контролен орган. Това 

е Домовият съвет. Той се избира от всички живущи 

във входа за период от една година. Чрез тях КСБВУ 

осъществява по-добър контрол за спазването на 

правилата за вътрешния ред в общежитията. 

Всякакви оплаквания и жалби, свързани с блока и 

живущите в него, можеш да отправиш към членовете 

на ДС, информация за които може да намериш при 

портиера на блока.

От Студентски съвет 
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Комисия социално-битови въпроси на учащите 

(КСБВУ)

Колегите от КСБВУ заседават съвместно с отдел 

«СОС» всяка седмица и решават всички въпроси по 

настаняване, преместване, пренастаняване, 

отстраняване и взимат пряко участие в управлението 

и стопанисването на общежитието.

Студентски столове

ТУ разполага с два студентски стола за хранене. 

Намират се във втори корпус на първия етаж и в 

четвърти корпус в барчето на първия етаж. 

Цените са ниски, а храната е разнообразна и вкусна.

Работно време: 11:30 – 14:00 ч. 

Има и къде да си почивате и то с намаление на 

територията на университета…. 

Почивни бази

Както скоро ще разбереш, почивните дни в ТУ-София 

са една безкрайно намаляваща функция, но все пак 

има такива. Когато наближи 8-ми декември или 

някоя ваканция, с колегите ти може да се 

възползвате от почивните бази на университета. ТУ 

предлага цели 3 такива, в които може да си отдъхнеш 

за малко от „голямото учене“. Почивните бази се 

намират в Созопол, Семково и Равадиново. 

Условията не са никак лоши, а цените са в разумни 

граници.

От Студентски съвет 
15



Технически университет – София, Филиал Пловдив

А нека да ви разкажем малко повече и за нас от 

съвета

Според Закона за висшето образование Студентски 

съвет е органът за защита на общите интереси на 

обучаващите се в университета.

С какво се занимава Студентски съвет

Правим купони и често се налага да разваляме такива 

в общежитието, ние сме и укротители, грижим се да 

не пострадате в битките ви с преподаватели /борбата 

и  доста неприятна, но ние сме свикнали/, често се 

грижим за интериора на университета, правим 

предложения за изменения в програмите, стараем се 

студентите да не затлъстяват и пишем хубави менюта 

в стола . Общо взето няма нещо, с което да не можем 

да се занимаваме или захванем.

Каква е структурата на Студентски съвет?

Екипът на Студентски съвет се състои от няколко 

постоянно-действащи комисии, като всяка от тях се 

справя с разрешаването на различни видове казуси с 

цел обучението в ТУ-София да бъде винаги на ниво.

Комисиите на Студентски съвет са:

Комисия Стипендии и Финансова Комисия (КСФК)

Комисия Връзки с Обществеността (КВО)

Комисия по Социално-битови Въпроси на Учащите се 

(КСБВУ)

От Студентски съвет 
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Ако искате да се свържете с нас

в първи корпус, който се намира във втори корпус 

стая 1209 /Можете да попитате охраната на входа /

или чрез имейл stud.savet@tu-plovdiv.bg

Може ли всеки студент да участва в Студентски 

съвет(СС) ?

Може, разбира се :) Студентски Съвет е отворен не 

само към своите членове, но и към всички студенти, 

които с желание, идеи, предприемчивост и упоритост 

искат да помагат на колегите си и да развиват себе 

си. Залата на съвета е Можеш да дойдеш на изборите 

за Студентски съвет в началото на годината. Следи за 

датата за твоя факултет на сайта на СС или Фейсбук 

групата ни.

Това е от нас.

          Късмет !!!
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