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2. УПРАВЛЕНИЕ 

2.1. Нормативни документи 

През периода са приети и утвърдени на АС нови и актуализирани вече съществуващи 

нормативни документи, създадени с цел регламентиране на дейностите в Тракийски 

университет – административна, образователна, научноизследователска и др. (Таблица 1). 

Разработените и утвърдените нови нормативни документи са 12 на брой, останалите 8 са 

претърпели актуализации. 

 

Таблица 1. Утвърдени нормативни документи 

Правила, правилници, процедури Академичен съвет 

1. Временни правила за определяне възнагражденията на 

хонорувани преподаватели в ТрУ 

Протокол №4 

/26.02.2020 г. 

2.Правила за дистанционно повеждане на кандидатстудентски 

изпити в ТрУ 

3.Актуализиране на Правилата за прием на студенти в ТрУ. 

4.Промени в Правилника за развитие на Академичния състав в ТрУ 

Протокол №5 

/30.03.2020 г. 

5.Утвърждаване на Правила за прием на кандидат-студенти от 

трети страни. 

6.Утвърждаване на Правила за провеждане на прием за англоезично 

обучение по специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна 

медицина“. 

7.Актуализация на Правила за признаване на придобито висше 

образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни 

висши училища. 

Протокол №7 

/27.05.2020 г. 

8.Актуализиране на Правила за учебна дейност на Тракийски 

университет. 

9.Утвърждаване на Правилник за организацията и провеждането на 

дистанционна форма на обучение в Тракийски университет. 

10.Утвърждаване на промени в Правилник за устройство и дейност 

на Центъра за електронно и дистанционно обучение в Тракийски 

университет  

11. Утвърждаване на промени в Правилник за развитието на 

академичния състав в Тракийски университет. 

Протокол №8 

/24.06.2020 г. 

12.Приемане на Правила за атестиране на административния и 

техническия персонал на ТрУ. 

13.Приемане на промени в Приложение 2 на вътрешните правила за 

работна заплата в ТрУ. 

Протокол №9 

/15.07.2020 г. 
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14.Приемане на Вътрешни правила за атестиране членовете на 

академичния и преподавателски състав в Тракийски университет и 

Атестационен лист към Правилата. 

Протокол №10 

/21.09.2020 г. 

15.Утвърждаване на Правилник, избиране на председател и състав 

на управителен съвет на университетски спортен клуб „Тракийски 

университет“. 

Протокол №11 

/21.10.2020 г. 

16.Приемане на Правила за заемане на длъжност преподавател, 

старши преподавател, привличане на гост-преподавател и 

хонорувани преподаватели. 

Протокол №12 

/25.11.2020 г. 

17.Актуализация на Методиката за разпределение на бюджетната 

субсидия на Тракийски университет по професионални 

направления и структурни звена. 

18.Приемане на нови „Вътрешни правила за работна заплата“. 

Протокол №13 

/16.12.2020 г. 

19.Приемане на Правилник за устройството и дейността на 

Институт за устойчив преход и развитие. 

Протокол №15 

/24.02.2021 г. 

20.Утвърждаване на промяна в Правила за условията и реда за 

оценката, планирането, разпределението и разходването на 

средствата от Държавния бюджет за финансиране на присъщата на 

ТрУ научна дейност. 

Протокол №17 

/28.04.2021 г. 

 

2.2. Дейност нa академичното ръководство  

През отчетния период Ректор на Тракийски университет с мандат от 4 години е доц. д-р 

Добри Ярков, избран от Общо събрание на ТрУ, проведено на 27.11.2019 г. Към настоящия 

момент Академичното ръководство е структурирано, както следва: 

 

Основен състав  

 Ректор – доц. д-р Добри Ярков  

 Зам. – ректор  УД – доц. дн Нели Грозева 

 Зам. – ректор  НИМД – проф. д-р Мирослав Карабалиев  

 Зам. – ректор  АСД – проф. д-р Румен Бинев  

 Зам. – ректор  ПД – доц. д-р Емил Славов  

 Главен секретар – доц. д-р Ани Златева  

 Пом. – ректор  – доц. д-р Кънчо Пейчев 

 Ръководител сектор КОА – доц. д-р Генчо Вълчев 

 

Разширен състав 

 Декан на АФ – доц. д-р Димитър Панайотов 

 Декан на ВМФ – проф. д-р Тодор Стоянчев 

 Декан на МФ – доц. д-р Юлиан Ананиев 

 Декан на ПФ – проф. д-р Таня Борисова 
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 Декан на СФ – доц. д-р Блага Стойкова 

 Декан на ФТТ – доц. д-р инж. Ваня Стойкова 

 Директор на Филиал Хасково – доц. д-р Таня Паскалева 

 Директор на МК – проф. д-р Ана Толекова 

 Директор на ДИПКУ – проф. д-р Галя Кожухарова 

 Началник ФСО –Господин Господинов  

 

Други ръководни органи 

 Председател на Общото събрание на ТрУ – доц. д-р Димитър Петков 

 Зам. председател на Общото събрание на ТрУ – доц. д-р Димитрина Брънекова 

 Председател на Контролния съвет на ТрУ – доц. д-р Петьо Прелезов (починал 

декември месец 2020) 

 Зам. председател на Контролния съвет на ТрУ – доц. д-р инж. Златин Златев 

 Председател на Студентския съвет на ТрУ – Стоян Кабаков 

 

Ректорският съвет работи на две нива – в „основен състав” и „разширен състав” 

(Таблица 2). Заседанията в основен състав се провеждаха ежеседмично, а в „разширен състав” 

– веднъж месечно, обикновено преди всеки Академичен съвет. На заседанията са обсъждани 

въпроси, свързани с основните дейности на университета: взети са решения от оперативен 

характер, обсъден е хода на кандидатстудентската кампания, участието на университета в 

национални и международни програми, европейски проекти, въпроси с административно-

стопански характер, както и свързани със сградния фонд на университета, подготвяни са 

материали и проекторешения за заседанията на Академичния съвет. На заседанията на 

ректорския съвет в „основен състав” са взети през отчетния период 54 решения, Решенията на 

разширения ректорски съвет в по-голямата си част са свързани с проектите за решения на 

Академичния съвет и са утвърдени от него в същия обем. 

 

Таблица 2. Заседания и решения на ректорски съвет от 01.12.2019 г. до 01.06.2021 г. 

Съвет Брой заседания Брой взети решения 

Ректорски съвет (основен състав) 54 270 

Ректорски съвет (разширен състав) 16 30 

 

През отчетния период е избран състава на университетското настоятелство и в 

момента то е структурирано по следния начин: 

 проф. дсн Иван Станков – Председател 

 г-н Христофор Бунарджиев 

 г-н Чавдар Савов 

 г-н Димитър Ангелинов 
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 г-н Красимир Станев 

 г-н Красимир Терзиев  

 г-н Теодосий Теодосиев 

 Стратия Чалев – студент – ВМФ на ТрУ 

 Настоятелството провежда заседания ежемесечно, на които са разгледани най-важните 

въпроси, свързани с дейността на Тракийски университет.  

За посочения период Академичният съвет на Тракийски университет е провел общо 

18 заседания, на които са взети 636 решения (Таблица 3). От тях 5 са проведени присъствено, а 

останалите онлайн поради епидемиологичната обстановка. 

  

Таблица 3. Заседания и решения на Академичен съвет от 01.12.2019 г. до 01.06.2021 г. 

Година Проведени заседания Взети решения 

2019 г. 1 42 

2020 г. 12 427 

2021 г. 5 167 

 

Академичният съвет е заседавал ежемесечно с изключение на месец август, когато 

почти целия личен състав е в отпуск. Няма провалени заседания поради липса на кворум. 

Заседанията са протекли при много добра активност и сериозно отношение от страна на 

членовете на съвета при зачитане правото на всеки да изразява своето мнение по обсъжданите 

въпроси. 

През отчетния период са настъпили някои промени в състава на Академичния съвет, 

поради пенсиониране на преподаватели. 

През отчетния период членове на Академичния съвет са: 

 

Аграрен факултет 

1. Проф. дн Гюрга Стефанова Михайлова 

2. Проф. д-р Иван Стоянов Върляков 

3. Проф. дн Васил Костадинов Атанасов 

4. Проф. д-р Веселин Димчев Радев 

5. Доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов 

6. Доц. д-р Кънчо Василев Пейчев 

7. Доц. дн Нели Христова Грозева 

8. Гл. ас. д-р Тодор Желязков Славов 

9. Стоян Пенчев Кабаков – Студент 

 

Ветеринарномедицински факултет 

10. Доц. д-р Добри Желев Ярков 

11. Проф. дн Иван Динев Иванов 
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12. Проф. дн Иван Пенчев Георгиев 

13. Проф. дн Илия Цачев Цачев 

14. Проф. д-р Наско Василев Йовчев 

15. Проф. дн Михаил Димитров Паскалев 

16. Проф. дн Михни Люцканов Стоянов 

17. Ас. Николай Тончев Николов 

18. Надя Димитрова Митева – Студент 

 

Медицински факултет  

19. Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев 

20. Проф. д-р Анна Найденова Толекова 

21. Проф. д-р Красимира Тошева Бенкова 

22. Проф. д-р Мирослав Иванов Карабалиев 

23. Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова 

24. Доц. д-р Емил Славов Славов 

25. Доц. д-р Стефан Петров Вълканов 

26. Гл. ас. д-р Кони Иванова Иванова 

27. Боряна Минева Иванова – Студент  

 

УМБАЛ 

28. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев 

 

Педагогически факултет 

29. Доц. д-р Ани Димова Златева 

30. Доц. д-р Ваня Атанасова Иванова 

31. Доц. д-р Елена Виталиевна Лавренцова 

32. Иванка Миткова Ирибуюнова – Студент 

 

Стопански факултет 

33. Проф. д-р Юлияна Иванова Благоева-Яркова                        

34. Проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова                 

35. Гл. ас. д-р Неделин Костадинов Марков 

36. Теодор Антонов Стамов – Студент 

 

Факултет „Техника и технологии” 

37. Доц. д-р Ваня Димитрова Стойкова 

38. Доц. д-р Нели Асенова Георгиева 

39. Симона Георгиева Георгиева – Студент 

 

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите 
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40. Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова 

 

Медицински колеж 

41. Проф. д-р Христина Танчева Милчева 

42. Цветана Тодорова Божкова – Студент  

 

Филиал-Хасково 

43. Проф. д-р Биянка Любчова Торньова 

 

Служители – Ректорат 

44. Господин Димчев Господинов 

 

Таблица 4. По-важни решение взети от Академичен съвет за периода 01.12.2019 г. до 

01.06.2021 г. 

Решения 
Академичен 

съвет 

Обсъждане на предложение за преминаване в постоянен характер на 

увеличените от 01.01.2019 г. ОМРЗ, считано от 01.01.2020 г. 

Протокол №1 

/15.12.2019 г. 

Вземане на решение за участие на Тракийски университет, УМБАЛ 

„Проф. д-р С. Киркович“ и Община Стара Загора в учредяване на 

сдружение с нестопанска цел в обществена полза, за кандидатстване 

с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентноспособност 2014-2020“, Приоритетна ос 1 

„Технологично развитие и иновации“ процедура на подбор на 

проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални 

иновационни центрове“. 

Протокол №2 

/16.01.2020 г. 

1. Утвърждаване на предложение за избор на Съвет на настоятелите 

на ТрУ. 

2. Предложение за оптимизиране на административното управление 

на ТрУ. 

Протокол №3 

/22.01.2020 г. 

1. Утвърждаване на предложение за избор на ръководител на Център 

за дистанционно обучение в Тракийски университет. 

2. Утвърждаване на проект за програмна акредитация на нова 

специалност от регулираните професии „Помощник фармацевт“, 

ОКС „професионален бакалавър“, професионално направление 7.5. 

Здравни грижи в МК. 

Протокол №4 

/26.02.2020 г. 

Обсъждане на проектно предложение за разработване на програмни 

продукти за нуждите на МОН. 

Протокол №7 

/27.05.2020 г. 

Утвърждаване на две споразумения за извършване на съвместна Протокол №8/ 
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учебна дейност, съгласно чл. 21, ал.1, т.16 от ЗВО между ТрУ и 

ППМГ „Гео Милев“, и ТрУ и Професионална гимназия по 

компютърни науки и математически анализ, гр. Стара Загора. 

24.06.2020 г. 

1. Избор на директор във Филиал-Хасково към ТрУ. 

2. Обсъждане и приемане на предложение на ССП за увеличаване на 

ОМРЗ на преподавателите и служителите на ТрУ в зависимост от 

разполагаемия финансов ресурс за всяко звено в размер до 20 %. 

Протокол №9/ 

15.07.2020 г. 

1. Вземане на решение за предоставяне на Национална 

ветеринарномедицинска служба гр. София, поделение Районен 

ветеринарномедицински институт – гр. Стара Загора на имот 

публична държавна собственост в управление на Тракийски 

университет. 

2. Вземане на решение за предоставяне в управление за нуждите на 

Тракийски университет, гр. Стара Загора на административна сграда 

частна държавна собственост в управление на Национална 

ветеринарномедицинска служба гр. София, поделение Районен 

ветеринарномедицински институт – гр. Стара Загора. 

Протокол №10 

/21.09.2020 г. 

1. Удостояване с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на 

Тракийски университет на проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов. 

2. Обсъждане на предложение за учредяване на фондация 

„Тракийски университет“. 

3. Приемане на решение за участие на Тракийски университет в 

проект BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

Протокол №11 

/21.10.2020 г. 

1. Допълване на състава на Академичния съвет от квотата на АФ – 

основание чл. 16, ал. 5 и ал. 9 от Правилника за устройство, дейност 

и управление на ТрУ. 

2. Приемане на решение за отправяне на предложение до МС за 

откриване на Институт за нисковъглероден преход и устойчиво 

развитие към Тракийски университет, гр. Стара Загора. 

3. Приемане на решение за създаване на Университетска 

ветеринарна болница с клиники към Тракийски университет, гр. 

Стара Загора. 

Протокол №12 

/25.11.2020 г. 

1. Актуализация на Методиката за разпределение на бюджетната 

субсидия на Тракийски университет по професионални направления 

и структурни звена. 

2. Предложение на Съвета за социално партньорство при ТрУ за 

приемане на нови „Вътрешни правила за работна заплата“. 

3. Вземане на решение за участие на Тракийски университет в 

процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. 

Протокол №13 

/16.12.2020 г. 
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4. Утвърждаване участието на Тракийски университет в дружество 

по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД във връзка с участия по 

оперативни програми.  

1. Приемане на Мандатна програма на Ректорското ръководство на 

Тракийски университет за периода 2020-2023 година. 

2. Одобряване на Решение на Съвета за социално партньорство за 

промени в Колективния трудов договор на ТрУ. 

3. Даване съгласие ТрУ да участва в учредяване на сдружение с 

нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с 

проектно предложение в Националния подбор за избор на 

Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 

2021-2027 г.“, както и да направи подбор на потенциални партньори 

за участие в сдружението, съгласно изискванията на програмата и 

подаване на проектно предложение до Министерството на 

икономиката от името на партньорите в сдружението. 

Протокол №14 

/03.02.2021 г. 

1. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Институт 

за устойчив преход и развитие. 

2. Приемане на Правилник за устройството и дейността на 

Университетска ветеринарна болница. 

3. Даване на съгласие за сключване на Споразумение за 

сътрудничество за извършване на съвместна дейност в областта на 

изграждането и управлението на „Европейски цифров иновационен 

хъб Загоре“ на територията на Югоизточен регион от ниво NUTSII. 

4. Даване на съгласие Тракийски университет да участва като 

съучредител при учредяване на сдружение с нестопанска цел за 

обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб 

Загоре“. 

5. Вземане на решения за участие на ТрУ във Фонд за устойчиви 

градове. 

Протокол №15 

/24.02.2021 г. 

Утвърждаване участието на Тракийски университет в дружество по 

смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД във връзка с изграждането на 

БИЗНЕС ИНКУБАТОР “GO-UP”– пилотна електронно базирана 

програма по „Dissemination & Exploitation Booster Service“ на 

Европейската комисия. 

Протокол №16 

/24.03.2021 г. 

1. Даване на съгласие за сключване на рамков договор за 

сътрудничество и съвместна дейност с Община Кюстендил. 

2. Приемане на дата, дневен ред и структура на Общото събрание на 

ТрУ. 

Протокол №17 

/28.04.2021 г. 

1. Утвърждаване на кандидатури от ТрУ за членове на постоянните 

комисии на НАОА. 

Протокол №18 

/19.05.2021 г. 



17 

 

2. Даване на съгласие за подписване на Меморандум за акредитация 

между Тракийски университет и Висше международно училище по 

медицина в Малта. 

3. Утвърждаване на номинации за участие в конкурс на БАН. 

Решения 
Академичен 

съвет 

Обсъждане на предложение за преминаване в постоянен характер на 

увеличените от 01.01.2019 г. ОМРЗ, считано от 01.01.2020 г. 

Протокол 

№1/15.12.2019 г. 

Вземане на решение за участие на Тракийски университет, УМБАЛ 

„Проф. д-р С. Киркович“ и Община Стара Загора в учредяване на 

сдружение с нестопанска цел в обществена полза, за кандидатстване 

с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентноспособност 2014-2020“, Приоритетна ос 1 

„Технологично развитие и иновации“ процедура на подбор на 

проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални 

иновационни центрове“. 

Протокол 

№2/16.01.2020 г. 

1. Утвърждаване на предложение за избор на Съвет на настоятелите 

на ТрУ. 

2. Предложение за оптимизиране на административното управление 

на ТрУ. 

Протокол 

№3/22.01.2020 г. 

1. Утвърждаване на предложение за избор на ръководител на Център 

за дистанционно обучение в Тракийски университет. 

2. Утвърждаване на проект за програмна акредитация на нова 

специалност от регулираните професии „Помощник фармацевт“, 

ОКС „професионален бакалавър“, професионално направление 7.5. 

Здравни грижи в МК. 

Протокол 

№4/26.02.2020 г. 

Обсъждане на проектно предложение за разработване на програмни 

продукти за нуждите на МОН. 

Протокол 

№7/27.05.2020 г. 

Утвърждаване на две споразумения за извършване на съвместна 

учебна дейност, съгласно чл. 21, ал.1, т.16 от ЗВО между ТрУ и 

ППМГ „Гео Милев“, и ТрУ и Професионална гимназия по 

компютърни науки и математически анализ, гр. Стара Загора. 

Протокол 

№8/24.06.2020 г. 

1. Избор на директор във Филиал-Хасково към ТрУ. 

2. Обсъждане и приемане на предложение на ССП за увеличаване на 

ОМРЗ на преподавателите и служителите на ТрУ в зависимост от 

разполагаемия финансов ресурс за всяко звено в размер до 20 %. 

Протокол 

№9/15.07.2020 г. 

1. Вземане на решение за предоставяне на Национална 

ветеринарномедицинска служба гр. София, поделение Районен 

ветеринарномедицински институт – гр. Стара Загора на имот 

публична държавна собственост в управление на Тракийски 

Протокол 

№10/21.09.2020 

г. 
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университет. 

2. Вземане на решение за предоставяне в управление за нуждите на 

Тракийски университет, гр. Стара Загора на административна сграда 

частна държавна собственост в управление на Национална 

ветеринарномедицинска служба гр. София, поделение Районен 

ветеринарномедицински институт – гр. Стара Загора. 

1. Удостояване с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на 

Тракийски университет на проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов. 

2. Обсъждане на предложение за учредяване на фондация 

„Тракийски университет“. 

3. Приемане на решение за участие на Тракийски университет в 

проект BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

Протокол 

№11/21.10.2020 

г. 

1. Допълване на състава на Академичния съвет от квотата на АФ – 

основание чл. 16, ал. 5 и ал. 9 от Правилника за устройство, дейност 

и управление на ТрУ. 

2. Приемане на решение за отправяне на предложение до МС за 

откриване на Институт за нисковъглероден преход и устойчиво 

развитие към Тракийски университет, гр. Стара Загора. 

3. Приемане на решение за създаване на Университетска 

ветеринарна болница с клиники към Тракийски университет, гр. 

Стара Загора. 

Протокол 

№12/25.11.2020 

г. 

1. Актуализация на Методиката за разпределение на бюджетната 

субсидия на Тракийски университет по професионални направления 

и структурни звена. 

2. Предложение на Съвета за социално партньорство при ТрУ за 

приемане на нови „Вътрешни правила за работна заплата“. 

3. Вземане на решение за участие на Тракийски университет в 

процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. 

4. Утвърждаване участието на Тракийски университет в дружество 

по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД във връзка с участия по 

оперативни програми.  

Протокол 

№13/16.12.2020 

г. 

1. Приемане на Мандатна програма на Ректорското ръководство на 

Тракийски университет за периода 2020-2023 година. 

2. Одобряване на Решение на Съвета за социално партньорство за 

промени в Колективния трудов договор на ТрУ. 

3. Даване съгласие ТрУ да участва в учредяване на сдружение с 

нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с 

проектно предложение в Националния подбор за избор на 

Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 

Протокол 

№14/03.02.2021 

г. 
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2021-2027 г.“, както и да направи подбор на потенциални партньори 

за участие в сдружението, съгласно изискванията на програмата и 

подаване на проектно предложение до Министерството на 

икономиката от името на партньорите в сдружението. 

1. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Институт 

за устойчив преход и развитие. 

2. Приемане на Правилник за устройството и дейността на 

Университетска ветеринарна болница. 

3. Даване на съгласие за сключване на Споразумение за 

сътрудничество за извършване на съвместна дейност в областта на 

изграждането и управлението на „Европейски цифров иновационен 

хъб Загоре“ на територията на Югоизточен регион от ниво NUTSII. 

4. Даване на съгласие Тракийски университет да участва като 

съучредител при учредяване на сдружение с нестопанска цел за 

обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб 

Загоре“. 

5. Вземане на решения за участие на ТрУ във Фонд за устойчиви 

градове. 

Протокол 

№15/24.02.2021 

г. 

Утвърждаване участието на Тракийски университет в дружество по 

смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД във връзка с изграждането на 

БИЗНЕС ИНКУБАТОР “GO-UP”– пилотна електронно базирана 

програма по „Dissemination & Exploitation Booster Service“ на 

Европейската комисия. 

Протокол 

№16/24.03.2021 

г. 

1. Даване на съгласие за сключване на рамков договор за 

сътрудничество и съвместна дейност с Община Кюстендил. 

2. Приемане на дата, дневен ред и структура на Общото събрание на 

ТрУ. 

Протокол 

№17/28.04.2021 

г. 

1. Утвърждаване на кандидатури от ТрУ за членове на постоянните 

комисии на НАОА. 

2. Даване на съгласие за подписване на Меморандум за акредитация 

между Тракийски университет и Висше международно училище по 

медицина в Малта. 

3. Утвърждаване на номинации за участие в конкурс на БАН. 

Протокол 

№18/19.05.2021 

г. 
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3. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ  

3.1. Кандидатстудентски прием  

В Тракийския университет се провеждат три независими един от друг 

кандидатстудентски конкурса за прием на студенти, първият - за ОКС „професионален 

бакалавър”, „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование, вторият - за ОКС 

„магистър” след придобита степен на висше образование (ОКС „бакалавър” и „магистър“), 

третият - за прием на студенти, обучаващи се на английски език в специалностите „Медицина“ 

и „Ветеринарна медицина“. Условно приемът след средно образование е разделен на две фази 

- предварителни изпити и редовни изпити с класиране и записване на новоприетите студенти. 

 

3.1.1. Прием на студенти за ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър” и 

„магистър” след завършено средно образование 

През 2020 г. кандидатстудентската кампания протече в условията на силна конкуренция 

от страна на останалите университети и в извънредна ситуация, поради световната вирусна 

пандемия – най-тежката за последните 100 години. Това наложи драстична смяна както на 

подхода за провеждане на кандидатстудентската кампания – изцяло онлайн, с използване на 

всички възможности на социалните мрежи, така и на формата на изпитите – всички изпити 

бяха проведени дистанционно (онлайн). Тракийският университет беше един от първите 

университети в България, който организира дистанционна форма на кандидатстудентски 

изпити. През 2021 г. всички кандидатстудентски изпити също се провеждат онлайн. 

Подаването на документите за предварителните изпити също е изцяло онлайн, включително и 

на документите постъпили чрез партньорските фирми ЦКПИ и НАПС, а за редовните изпити 

се предоставя възможност и за присъствено подаване на документите. Приетите документи се 

обработват от екипа, поддържащ базата данни с информация за приетите документи - 

документите се проверяват и се коригират, следи се потокът на плащане на таксите. 

Техническият екип и над 60 квестори от различни структурни звена се грижи за 

безпроблемното провеждане на изпитите. Екипът за изпитното съдържание се грижи за 

подготовката на изпитните тестове и за оценяването им. Екипът за поддръжка на базата данни 

се грижи за включване на оценките в базата данни и за публикуването им в интернет.  

Броят на заявилите участие в предварителните кандидатстудентски изпити в 

университета за 2020 и 2021 г. е посочен в Таблица 5. През 2021 г., в сравнение с предходната 

2020 г., е регистрирано повишение от 49%. Близо 3 пъти е увеличен броят на желаещите да се 

явят на изпита по Обща езикова култура и почти 2 пъти е нараснал броят им за теста по 

Биология. С 44% е повишен и броят на кандидатите за изпита по биология. С 14% е увеличен и 

този за изпита по химия. Броят на желаещите да се явят на кандидатстудентските изпити по 

География и по Математика се запазва. Известно снижение се регистрира в броя на 

кандидатите за изпита по Общотехническа подготовка, в сравнение с 2020 г. В зависимост от 

провеждания изпит получените резултати от предварителните изпити през двете години 

показват, че средните оценки варират от среден до много добър. 
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Таблица 5. Брой участници в предварителните изпити за периода 2020-2021 г. 

Брой кандидат-студенти 2020 г. 2021 г. 

ОБЩО 762 1169 

Мъже 522 878 

Жени 240 291 

 

За участие в редовните кандидатстудентски изпити и класирания в Тракийския 

университет през 2020 г. са подадени общо 2195 документа, което е с 5% повече, в сравнение с 

предходната 2019 г. Информация за броя на участниците в отделните кандидатстудентски 

изпити и среден успех от изпитите е посочена в Таблица 6. 

 

Таблица 6. Брой участници и среден успех от редовните кандидатстудентски изпити за 2020 г 

Вид редовен изпит Брой участници - 2020 г. Среден успех - 2020 г. 

Изпит, биология 480 3,21 

Тест, биология 140 3,49 

Изпит, обща езикова култура 177 3,60 

Тест, география 14 3,74 

Тест, математика 3 5,20 

Изпит, химия 403 3,75 

Тест, ОТП 37 4,37 

Общо 1254 3,91 

 

Местата по държавната поръчка за приема на студенти в Тракийския университет по 

структурни звена, след завършено средно образование, през отчетния период са посочени в 

Таблица 7. 

 

Таблица 7. Брой места по държавна поръчка за прием на студенти след средно образование по 

звена през периода 2020-2021 г. 

Звено 2020/21 2021/22 

АФ 210 212 

ВМФ 166 158 

МФ 184 188 

ПФ 255 247 

СФ 21 21 

ФТТ 174 202 

ФХ 65 65 

МК 80 130 

Общо 1155 1223 
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През 2020 г. са запълнени на 100% всички обявени места държавна поръчка, а в платена 

форма на обучение са записани 179 студента. Стартирано е обучение в 5 нови специалности: 

„Агрономство - Етеричномаслени култури“ в АФ; „Местни финанси“ и „Информационни 

технологии в икономиката и управлението“ в СФ; „Помощник-фармацевт“ и „Медицински 

козметик“ в МК. 

От учебната 2021/2022 г. се предвижда обучение по 2 нови специалности в Медицински 

колеж – „Медицински оптик“ и „Ортопедичен техник“. Стартира и обучение по специалността 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ във Филиала в гр. Хасково. В процес на 

акредитация са две нови професионални направления – 5.3. Комуникационна и компютърна 

техника, област 5. Технически науки и 4.6. Информатика и компютърни науки, област 4. 

Природни науки, математика, информатика. След получаване на положителна оценка е 

предвидено обучение по 3 нови специалности - „Компютърни системи и комуникации“ във 

ФТТ – гр. Ямбол, Софтуерно инженерство и Информационни технологии в Стопански 

факултет. 

 

3.1.2. Прием на студенти в ОКС „магистър“ след придобито висше образование 

Тракийски университет организира приемането на документи за Магистърските 

програми в два приемни пункта – в Стара Загора (ректорат) и в Ямбол (сградата на ФТТ). По 

професионални направления интересът на кандидатите за ОКС „магистър“ се изменя през 

последните години с отчетлива нарастваща тенденция на интереса към педагогическите 

специалности (Таблица 8).  

  

Таблица 8. Брой кандидати по професионални направления през 2020 г. 

Професионално направление 2020 

Педагогика 464 

Социални дейности 11 

Обществено здраве 54 

Икономика 32 

Животновъдство 18 

Общо инженерство 6 

Растениевъдство 40 

Биологически науки 21 

Ветеринарна медицина 6 

Машинно инженерство 24 

Електротехника, електроника и автоматика 21 

Енергетика 12 

Хранителни технологии 13 

ОБЩО 722 
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През 2020 г. кандидат-студентите за обучение в ОКС „магистър“ са със 100 повече, в 

сравнение с 2019 г. Местата държавна поръчка са запълнени на 100% като са класирани и 287 

студенти за платена форма на обучение (Таблица 9). През отчетния период е стартирано 

обучение в шест нови матгистърски програми: МП "Корпоративно предприемачество" и МП 

"Биоикономика и екопредприемачество" в СФ; МП "Екология на селищни системи" в АФ; МП 

"Здравен мениджмънт" в МФ; МП "Индустриално инженерство" и МП "Отопление, 

вентилация и климатизация" във ФТТ – от миналата година.  

За учебната 20221/2022 г. с РМС 437/02.06.2021 г. са утвърдени 115 места за обучение в 

ОКС „магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“. Предвижда се да стартира обучение в нова 

МП„Компютърни системи и комуникации“ във ФТТ. 

 

Таблица 9. Усвояване на местата по държавна поръчка и платено обучение в ОКС „магистър“ 

след придобито висше образование 

Година 
Брой кандидат-студенти за 

ОКС „магистър“ след ВО 

Места 

Държавна 

поръчка 

Записани 

Държавна 

поръчка 

Записани 

Платено 

обучение 

Общо 

приети 

студенти 

2020 722 78 78 287 365 

 

3.1.3. Прием на студенти по ПМС  

За учебната 2020/2021 г. броят на студентите, приети съгласно актове на Министерския 

съвет - ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. е общо 9, докато през предходната година са 

приети 16 студенти (Таблица 10) .  

Таблица 10. Студенти, приети по актове на Министерски съвет – ПМС 103 и ПМС 228 

Държава Специалност 
Брой студенти 

2019/20 г. 2020/21 г. Общо 

Северна 

Македония 

Ветеринарна медицина 4  4 

Медицина 8 6 14 

Медицинска сестра  1 1 

Бизнес икономика 1 1 2 

Украйна 

Ветеринарна медицина    

Медицина 2  2 

Бизнес икономика 1  1 

Аграрна икономика и 

търговия 
 1 1 

  Всичко 16 9 25 

 

За учебна 2021/2022 г. утвърдените с РМС 437/02.06.2021 г. места за прием на студенти 

в Тракийския университет по ПМС №103 за осъществяване на образователна дейност сред 
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българите в чужбина са 50, тези по ПМС № 228 за приемане на граждани на Република 

Северна Македония са 5. 

 

3.1.4. Прием на чуждестранни студенти  

В Тракийския университет се извършва прием на студенти от държави от ЕС и ЕИП, а 

така също и от трети страни, за обучение както на български, така и на английски език. Тези, 

които ще се обучават на български език, преминават едногодишно специализирано (по 

биология и химия) и езиково (по български език) обучение в ЦЕСОЧГ. 

 

 Студенти, приети за обучение на английски език 

 

Подаването на документи и провеждането на изпитите с кандидат-студентите за 

обучение по специалност „Медицина“ и специалност „Ветеринарна медицина“ на английски 

език през отчетния период се проведоха онлайн. Кандидатите, за които английският език не е 

официален език за държавата, чиито граждани са, положиха изпит по английски език. Всички 

кандидати за специалност „Медицина“ се явиха на изпит по биология и по химия, а тези за 

специалност „Ветеринарна медицина“ – на биология. Приетите за обучение на английски език 

студенти за учебната 2020/2021 г. са общо 116 в т. ч. 40 студенти във ВМФ и 76 студенти в 

МФ като в сравнение с предходната учебна година броят им е удвоен (Таблица 11).  

 

Таблица 11. Студенти приети за обучение на английски език 

Специалност  Брой студенти Общо 

2019/20 г. 2020/21 г.  

Ветеринарна 

медицина 
24 40 64 

Медицина 35 76 111 

Общо 59 116 175 

 

Стремежът за учебната 2021/2022 г. е броят на студентите, обучаващи се на английски 

език в Тракийски университет, да продължи да нараства. 

 

 Чуждестранни граждани, приети в подготвителен курс по български език 

 

В Центъра за езиково и специализирано обучение на чуждестранни граждани в момента 

се обучават 19 граждани, предимно от Гърция и Турция като в сравнение с предходната учебна 

година, когато приетите за обучение са 21, се наблюдава леко снижение, което вероятно се 

дължи на засиления интерес от чуждестранните граждани към обучението на английски език 

(Таблица 12). 
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Таблица 12. Чуждестранни граждани, обучаващи се в ЦЕСОЧГ за периода 2019-2021 г. 

Държава  
Брой студенти Общо 

2019/20 г. 2020/21 г. 
 

Гърция 13 8 21 

Турция 5 5 10 

Кипър 1 2 3 

Италия  1 1 

Египет 1  1 

Латвия 1  1 

Ирландия  1 1 

Със статут на бежанци  2 2 

Общо 21 19 40 

 

3.1.5. Прием нa докторанти  

Картината на зачисляване в докторантура показва, че през учебна 2020/2021 са 

зачислени в докторантура 29 докторанти по държавна поръчка, от които редовна форма 23, 

задочна форма 6  (Таблица 13). В самостоятелна форма на обучение са зачислени 6 докторанта. 

В сравнение с предходната учебна 2019/2020 г. сме зачислили със 16 броя повече докторанти. 

 

Таблица 13. Зачислени в докторантура през учебна 2020/2021 г. 

Факултет Общ брой 
Форма на обучение 

редовна задочна самостоятелна 

Аграрен факултет 3 3 - - 

Ветеринарномедицински 

факултет 
9 4 2 3 

Медицински факултет 3 3 - 2 

Педагогически факултет 8 4 3 1 

Стопански факултет 4 3 1 - 

Факултет „Техника и 

технологии“ 
6 6 - - 

Общо за ТрУ 35 23 6 6 

 

 През 2020 г. на Тракийски университет бяха предоставени средства за допълнителни 

стипендии на докторанти, обучаващи се по държавна поръчка (ПМС №103/21.05.2020 г.) 

Сумата в размер на 41964 лв. беше разпределена според индекса на интензивност на научната 

дейност на всяко  структурно звено за определения период. Докторантите получили стипендии 

бяха определени на база научните им публикации през предходната година.  

 Подкрепени с допълнителни стипендии през 2020 г. редовни докторанти в Тракийски 

университет са 57 души. 
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Разпределението по професионални направление е, както следва: 

- 1.2. Педагогика – 4 докторанта 

- 1.3. Педагогика на обучението по…. – 1 докторант 

- 3.4. Социални дейности – 3 докторанта 

- 3.8. Икономика – 5 докторанта  

- 4.3. Биологически науки – 5 докторанта  

- 5.1. Машинно инженерство – 3 докторанта 

- 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – 3 докторанта 

- 5.12. Хранителни технологии – 1 докторант 

- 6.1. Растениевъдство – 2 докторанта 

- 6.3. Животновъдство – 3 докторанта 

- 6.4. Ветеринарна медицина – 6 докторанта 

- 7.1. Медицина – 21 докторанта 

 

3.2. Учебен процес 

Учебният процес в Тракийския университет е подчинен на разработените 

вътрешнонормативни документи (правилници, правила, инструкции и др.) за 

функционирането на образователната системата - от приема на студента до неговата 

професионална реализация. Поради усложнената епидемиологична обстановка и въведеното 

извънредно положение, обучението на студентите от всички звена на университета през 2020 

г. и 2021 г. беше проведено в по-голямата си част в електронна среда през платформата 

Тракийски електронен университет (http://edu.uni-sz.bg), както и в платформата Classroom за 

онлайн класни стаи на Google Workspace for Education. 

Прие се Правилник за устройство Центъра за електронно и дистанционно обучение, 

както и Правилник за организацията и провеждането на дистанцинонната форма на обучение в 

Тракийски университет. Разработени бяха и инструкции, свързани с техническата организация 

на неприсъственото обучение. Центърът осигури необоходимата техническа организация 

платформата Тракийски електронен университет да работи в непрекъснат режим. Студентите 

имаха достъп от всяка точка по света до своите образователни ресурси без технически 

ограничения. Тракийски електронен университет успя в голяма степен да замести 

образовтелните дефицити, породени от световната пандемия. За последните 18 месеца в 

Тракийски електронен униреситет са регистрирани над 2 млн. дейности. Благодарение на 

неуморните усилия на преподавателски състав бяха разработени и апробирани над 300 

електронни курса.  

 

3.2.1. Действащи студенти по специалности  

Общият брой на студентите в Тракийски университет за учебната 2019/2020 г. е  5958 в 

т.ч. 3737 студенти в редовна форма и 2221 студенти в задочна форма (Таблица 14).  
 

http://edu.uni-sz.bg/
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Таблица 14. Брой обучавани студенти по специалности и ОКС 

Основно 

звено 

Специалност и образователно-

квалификационна степен 

2019/20 

редовно 

2019/20 

задочно 

2020/21 

редовно 

2020/21 

задочно 

АФ 

Зооинженерство  61 95 70 91 

Екология и опазване на 

околната среда  
46 124 61 113 

Агрономство /Полевъдство/ 85 157 76 136 

Агрономство /Етерично-маслени 

култури/   
15 15 

Аграрно инженерство 20 51 28 56 

Рибовъдство и аквакултури  9 30 11 36 

Магистърски програми 61 50 44 66 

ВМФ 
Ветеринарна медицина  967 

 
967 

 

Магистърски програми 
 

14 
 

20 

МФ 

Медицина  662 
 

714 
 

Лекарски асистент  46 
 

56 
 

Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия  
80 

 
78 

 

Медицинска сестра  155 
 

172 
 

Акушерка  46 
 

64 
 

Социални дейности- бакалавър 44 64 40 56 

Социални дейности - магистър 
 

13 
 

10 

Управление на здравни грижи – 

бакалавър  
28 

 
18 

Управление на здравни грижи – 

магистър  
40 

 
38 

Здравен мениджмънт - магистър 
   

7 

ПФ 

Социална педагогика  33 149 34 128 

Предучилищна  и начална 

училищна  

педагогика  

277 293 290 263 

Начална уч. педагогика с чужд език  59 
 

72 
 

Специална педагогика  25 64 31 76 



28 

 

Основно 

звено 

Специалност и образователно-

квалификационна степен 

2019/20 

редовно 

2019/20 

задочно 

2020/21 

редовно 

2020/21 

задочно 

Педагогика наобучението по  

информационни технологии  
55 

 
45 

 

Педагогика наобучението по  

изобразително изкуство и графичен 

дизайн 

11 
 

29 
 

Магистърски програми 
 

349 
 

347 

СФ 

Аграрна икономика  26 52 21 34 

Регионална икономика  39 76 28 59 

Бизнесикономика  69 178 56 176 

Местни финанси 
   

7 

Информационни технологии в 

икономиката и управлението   
9 19 

Магистърски програми 
 

40 
 

45 

Филиал, 

Хасково 

Медицинска сестра  161 
 

153 
 

Акушерка 72 
 

72 
 

ФТТ - 

Ямбол 

  

Дизайн, технологии и мениджмън 

на модната индустрия  
20 21 18 20 

Автотранспортна и земеделска 

техника  
81 116 80 117 

Автоматика и компютърни системи  82 83 80 72 

Електротехника  26 44 24 34 

Топло- и газоснабдяване  26 41 31 38 

Индустриално инженерство 
 

16 
 

24 

Технология на храните  62 33 58 36 

Магистърски програми 136 
 

87 
 

МК - 

Стара 

Загора 

Рехабилитатор 121 
 

107 
 

Медицински лаборант  64 
 

79 
 

Помощник-фармацевт 
  

42 
 

Медицински козметик 
  

11 
 

Гериатричен специалист 10 
 

5 
 

ОБЩО: 3737 2221 3858 2157 

ВСИЧКО: 5958 6015 
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През учебната 2020/2021 г. общият брой на обучаваните в университета студенти е 

увеличен с 1%. 

 

3.2.2. Чуждестранни студенти, обучавани в Тракийски университет 

Броят на обучаваните чуждестранни граждани за отчетния период нараства от 534 за 

учебната 2019/2020 г. на 619 през учебната 2020/2021 г. като най-голям е броят на обучаваните 

чуждестранни студенти от Великобритания, Гърция и Турция (Таблица 15).  
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Таблица 15. Справка за броя на чуждестранните студенти в ТрУ по държави и звена за периода 2019-2021 г. 

№ 

по 

ред 

държава 

ОСНОВНО ЗВЕНО 

Всичко 
МФ ВМФ АФ ПФ МК СФ 

Филиал 

Хасково 
ЦЕСОЧГ 

I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

1 Австрия 1 1 
 

 
            

1 1 

2 Албания 2 2 1 1 
 

 
     

1 
    

3 4 

3 Беларус 

 
 

  
 

 
          

0 0 

4 Бразилия 

 
 

  
 

 
          

0 0 

5 Великобритания 121 153 25 25 
 

 
          

146 178 

6 Германия 12 18 

  
 

 
          

12 18 

7 Гърция 17 39 99 136 3 3 
    

3 3 
  

13 8 135 189 

8 Египет 

 
 

 

1 
 

 
          

0 1 

9 Израел 

 
 

4 4 
 

 
          

4 4 

10 Индия 8 9 1 1 
 

 
          

9 10 

11 Ирландия 17 33 3 4 
 

 
         

1 20 38 

12 Италия 

 

3 

  
 

 
         

1 0 4 

13 Испания 

 

2 

 

1 
 

 
     

1 
    

0 4 

14 Йордания 

 
 

  
 

 
          

0 0 

15 Канада 

 
 

1 1 
 

 
          

1 1 

16 Кипър 

 

1 21 20 
 

 
        

1 2 22 23 

17 Конго 

 
 

  
 

 
          

0 0 

18 Корея 

 
 

  
 

 
          

0 0 

19 Косово 

 
 

  
 

 
          

0 0 

20 Латвия 

 
 

  
 

 
   

1 
      

0 1 

21 Ливан 

 
 

 

1 
 

 
          

0 1 

22 Литва 

 
 

 

1 
 

 
          

0 1 

23 Люксембург 

 
 

  
 

 
          

0 0 
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24 Малайзия 

 
 

1 1 
 

 
          

1 1 

25 Молдова 1 2 

 

1 
 

 
    

1 
     

2 3 

26 Непал 

 
 

  
 

 
          

0 0 

27 Нигерия 2 2 

  
 

 
    

  
    

2 2 

28 Нидерландия 2 2 

  
 

 
    

  
    

2 2 

29 Норвегия 3 3 1 

 
 

 
    

  
    

4 3 

30 Пакистан 1 1 

  
 

 
    

  
    

1 1 

31 Палестина 

 
 

  
 

 
    

  
    

0 0 

32 Португалия 1 3 

 

1 
 

 
    

  
    

1 4 

33 Русия 

 
 

  
 

 
    

  
    

0 0 

34 САЩ 1 
 

  
 

 
    

  
    

1 0 

35 
Северна 

Македония 43 
42 

5 2 

     

1 1 1     
49 46 

36 Сингапур 

 
 

1 1 
 

 
    

  
    

1 1 

37 Сирия 

 
 

  
 

 
    

  
    

0 0 

38 Сърбия 1 1 

  
 

 
    

  
    

1 1 

39 Турция 60 19 7 9 
 

3 
  

3 1 

 

1 
  

6 5 76 38 

40 Украйна 12 11 11 6 
 

1 
    

1 2 
  

1 
 

25 20 

41 Финландия 2 2 2 3 
 

 
          

4 5 

42 Франция 

 
 

1 

 
 

 
          

1 0 

43 Швейцария 1 2 

  
 

 
          

1 2 

44 Швеция 7 8 

 

1 
 

 
          

7 9 

45 Шри Ланка 1 
 

  
 

 
          

1 0 

46 Ямайка 

 
 

1 1 
 

 
          

1 1 

47 
Със статут на 

бежанци 

 

 

  

 

 

         
2 0 2 

  Всичко: 316 359 185 222 3 7 0 0 3 3 6 9 0 0 21 19 534 619 
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3.2.3. Прекъснали студенти 

През учебната 2020/2021 г. броят на прекъсналите студенти в Тракийския университет е 

намалял с 23% спрямо предходната  2019/2020 г. ( Таблица 16).   

 

Таблица 16. Брой на прекъсналите студенти 

Основно звено 
Учебна 

2019/2020  

Учебна 

2020/2021  

Аграрен факултет 92 87 

Ветеринарномедицински факултет 101 66 

Медицински факултет 94 83 

Педагогически факултет 88 63 

Стопански факултет 43 45 

Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол 73 45 

Филиал – Хасково 17 12 

Медицински колеж 20 28 

Всичко 528 429 

 

3.2.4. Аудиторни учебни занятия, практики и стажове 

Обучението на студентите в Тракийски университет съответства на изискванията за 

образователно-квалификационните степени във всички професионални направления. 

През отчетния период проведените учебни занятия, практики и стажове бяха изцяло 

съобразени с епидемичната обстановка в страната. Въпреки трудностите, учебната 2019/2020 г. 

приключи успешно и учебната 2020/2021 г. стартира и продължава успешно. По-голямата част 

от лекционните курсове и част от упражненията са проведени неприсъствено в електронна 

среда, съобразно заповедите на министъра на здравеопазването и на директора на РЗИ – Стара 

Загора. Практическите занятия, чието провеждане в електронна среда е невъзможно, са 

провеждани на модули във времето, когато епидемичната обстановка позволяваше. 

Предвидените практики и стажове също са осъществени в периодите, когато епидемичната 

обстановка позволяваше съответно в учебните бази на университета или в държавни и частни 

предприятия, лечебни заведения, образователни и финансови институции, административни 

структури и др., с които Тракийският университет има сключени договори.  

Предизвикателствата, пред които беше поставено обучението, бяха преодоляни успешно. 

Преподавателите продължиха повсеместното въвеждане на иновативни методи на обучение в 

електронна среда като осигуриха своевременно достъп на студентите до електронни ресурси по 

отделните дисциплини чрез платформата Тракийски електронен университет (http://edu.uni-

sz.bg).  и платформата Classroom за онлайн класни стаи на Google Workspace for Education. 

 

 Студентски практики и стажове по Оперативна програма „Образование и учение 

през целия живот“ 

На 16.01.2020 год. беше подписано споразумение с МОН за изпълнение на проект 

“Студентски практики“ – Фаза 2“по процедура BG05M2OP001-2.013 „Студентски практики 2“, 

http://edu.uni-sz.bg/
http://edu.uni-sz.bg/
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финансиран по Оперативна програма „Образование и учение през целия живот“. Първоначално 

бюджетът на проекта беше в размер на 1 689 800,00 лв., от които 1 020 000,00 лв. за стипендии 

на 1700 студентски практики.  

През м. Декември 2020 год. по наше искане, бюджета на проекта беше коригиран и 

студентските практики бяха увеличени със 100 бройки, като бюджета беше увеличен на 1 080 

000,00 лв. за стипендии на студентите. Разходите в бюджета са разпределени по научни 

области, както следва: 300 практики за Педагогически науки, 315 за Технически науки, 130 за 

Природни науки, математика и информатика и 1055 за останалите научни области, в които се 

обучават студентите в Тракийски университет. 

Дейностите по проект “Студентски практики“ – Фаза 2“ са предвидени за периода от 

януари 2020 г. до май 2023 год. Реално изпълнение на проекта стартира през м. Юни 2020 год. 

съобразявайки се с извънредната противоепидемиологична обстановка в страната. 

Екипът на проекта проведе кампания за набиране на обучаващи организации и бяха 

сключени 70 договори. Проведени бяха срещи със студенти за разясняване на целите на проекта 

и начина за провеждане на практиките. Бяха сключени договори с 137 ментори и 95 академични 

наставници. През отчетния период бяха сключени 1082 договори със студенти за провеждане на 

практическо обучение. Разпределение на студентските практики по факултети и специалности е 

представено на Таблица 17. 

 

Таблица 17. Разпределение на студентските практики по факултети и специалност 

Основно структурно звено Брой практики 

Аграрен факултет 370 

Ветеринарномедицински факултет 370 

Медицински факултет 240 

Педагогически факултет 300 

Стопански факултет 50 

Факултет „Техника и технологии“ 290 

Филиал Хасково 86 

Медицински колеж 94 

ОБЩО 1800 

 

Към настоящия момент се провеждат 203 практики, в подготовка са 143 практики, а 

успешно приключилите практики са 871.  

 

3.2.5. Мобилност на студентите 

 Студентска мобилност в страната  

Нормативната база на ТрУ дава добри възможности за академична мобилност, 

регламентирана с договорености между висши училища и техни структурни звена. Тази 

мобилност включва мобилност на студентите както в рамките на университета, така и 

междууниверситетска мобилност на студентите в страната (Таблица 18).  
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Действащата система за натрупване и трансфер на кредити осигурява подходящи 

условия за вътрешна мобилност на студентите. На всички студенти, завършили успешно първи 

курс, се дава възможност за вътрешна мобилност на обучението чрез: преминаване от една 

форма на обучение в друга; преместване от една специалност в друга; паралелно обучение по 

втора специалност; обучение по индивидуален учебен план, дипломиране в съкратен срок и др. 

 

Таблица 18. Мобилности на студентите 

Вид мобилност 2019/2020 г. 2020/2021 г. 

Мобилност в рамките на Тракийския университет 

смяна формата на обучение – от 

редовно в задочно и обратно 
22 14 

промяна на специалност в 

рамките на един факултет 
9 6 

смяна на специалност с 

преместване от един в друг 

факултет 

2 3 

Преместване на студенти от и в Тракийски университет 

в Тракийски университет от 

друг университет 
16 12 

от Тракийски университет в 

друг университет 
5 4 

 

Засилващата се през последните години тенденция за нарастване броя на студентите, 

желаещи да преминат от редовна в задочна форма на обучение, през учебната 2020/2021 г. 

бележи снижение, което вероятно се дължи на проведените основно в електронна среда 

занятия.  

Международната студентска мобилност се реализира предимно по програма Еразъм+, 

детайлна информация за която е представена в раздел 8.2. Дейности по програма „Еразъм+“. 

 

3.2.6. Обезпеченост с преподавателски състав 

Обучението на студентите, докторантите и специализантите в Тракийския университет 

се осъществява от преподаватели с доказани умения, компетенции и квалификация. Във всички 

звена е осигурен изискваният нормативен минимум от хабилитирани преподаватели на ОТД и 

се полагат усилия за привличане на млади учени и постдокторанти на длъжност асистент и 

главен асистент.  

 

3.3. Учебна документация 

Тракийският университет осъществява учебната дейност, съгласно изискванията на 

Закона за висше образование, Правилника за устройство, дейност и управление на университета 

и Правилата за учебна дейност. Обучението на студентите се извършва съгласно учебна 

документация, разработена и съответстваща на изискванията за съвременното учебно 
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съдържание по обучаваните специалности, което е предпоставка за успешно овладяване на 

знания, умения и навици, необходими за бъдещата професионална реализация на завършващите 

специалисти. 

През отчетния период са извършени актуализации както на учебни планове и 

квалификационни характеристики (Таблица 19), така също и на учебни програми за част от 

специалностите. 

Действащата учебна документация се актуализира при промяна в нормативни 

документи, становища на потребители на кадри и на постоянните комисии на НАОА, по 

предложение на ръководствата на структурните звена, на учебните комисии по специалности, 

на катедрени колективи или водещите на дисциплини, по препоръка на одитори, както и в 

резултат на управленски решения след проучвания на студентските мнения и др. 

 

Таблица 19. Учебна документация утвърдена на Академичен съвет за периода 01.12.2019 г. 

01.06.2021 г. 

Учебна документация 
Академичен 

съвет 

Утвърждаване промяна в учебен план на специалност „Ветеринарна 

медицина“ във ВМФ. 

Протокол №1 

/15.12.2019 г. 

1. Утвърждаване на квалификационна характеристика и учебен план на 

специалност в ОКС „бакалавър“, професионално направление 6.1. 

Растениевъдство. 

2. Утвърждаване на квалификационни характеристики и учебни планове на 

специалности в ОКС „бакалавър“, професионално направление 3.8. 

Икономика. 

3. Утвърждаване на квалификационни характеристики и учебни планове на 

специалности в ОКС „професионален бакалавър“, професионално 

направление 7.5. Здравни грижи. 

Протокол №3 

/22.01.2020 г. 

1. Промяна в учебния план на специалност „Лекарски асистент“. 

2. Актуализиране на типови учебни планове на докторски програми „Теория 

на възпитанието и дидактика“ и „Методика на обучението по математика в 

предучилищното образование и в начален етап на основната образователна 

степен“, професионално направление 1.2. Педагогика. 

Протокол №4 

/26.02.2020 г. 

1. Утвърждаване на актуализирани учебни планове и квалификационни 

характеристики на специалности във Факултет „Техника и технологии“. 

2. Промяна в учебните планове на специалности „Медицинска сестра“ и 

„Акушерка“. 

Протокол №7 

/27.05.2020 г. 

1. Утвърждаване на квалификационни характеристики и учебни планове на 

специалности в Стопански факултет. 

2. Утвърждаване на промени и актуализация на учебни планове, ОКС 

„бакалавър“ и ОКС „магистър“, професионално направление 1.2. 

Педагогика. 

Протокол №8 

/24.06.2020 г. 
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3. Утвърждаване на квалификационни характеристики и учебни планове на 

специалности във Факултет „Техника и технологии“. 

4. Утвърждаване на учебен план за продължаващо обучение на 

професионалистите по Здравни грижи за 2020 г. 

1. Утвърждаване на актуализация на учебен план на специалност „Социални 

дейности“. 

2. Утвърждаване на актуализирана квалификационна характеристика на 

специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „бакалавър" и ОКС 

„магистър". 

Протокол №9 

/15.07.2020 г. 

1. Утвърждаване на квалификационна характеристика и учебен план на нова 

магистърска специалност „Биоикономика и еко-предприемачество“ в ПН 3.8. 

„Икономика“ към СФ. 

2. Утвърждаване на нови, актуализирани и съществуващи учебни планове на 

специалностите в ПН 3.8. „Икономика“ и докторски програми в ПН 3.8. към 

Стопански факултет. 

3. Утвърждаване на актуализирани учебни планове на специалности в ОКС 

„бакалавър“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по…. 

4. Утвърждаване на учебни планове и квалификационна характеристика на 

нова специалност „Отопление, вентилация и климатизация”, ОКС 

„магистър“, ПН 5.4. Енергетика. 

5. Утвърждаване на учебни планове на специалности „Медицинска сестра“ и 

„Акушерка“ във Филиал-Хасково. 

6. Утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност 

„Рехабилитатор“ и „Помощник-фармацевт“. 

Протокол №10 

/21.09.2020 г. 

1. Утвърждаване на нови учебен план и учебни програми на специалност 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ 

2. Утвърждаване на  квалификационна характеристика и групов учебен план 

на докторска програма „Технология на храните“, професионално 

направление 5.12. Хранителни технологии. 

3. Утвърждаване  на квалификационни характеристики и учебни планове на 

специалност „Индустриално инженерство“, ОКС „магистър“, професионално 

направление 5.4. Енергетика. 

Протокол №11 

/21.10.2020 г. 

1. Утвърждаване на нови учебни планове и квалификационни 

характеристики на специалност „Технологии на обучението по информатика 

и информационни технологии“ ОКС „магистър“. 

2. Утвърждаване на нови учебни планове и квалификационна характеристика 

на специалност „Предучилищна педагогика“, ОКС „бакалавър“ и ОКС 

„магистър“. 

Протокол №14 

/03.02.2021 г. 

Утвърждаване на актуализирани учебни планове за ОКС „Магистър“ на 

специалност „Безопасност и качество на храните“, професионално 

направление 5.12. Хранителни технологии. 

Протокол №15 

/24.02.2021 г. 
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1. Утвърждаване на квалификационна характеристика и учебен план на 

специалност „Ортопедичен техник“. 

2. Утвърждаване на квалификационна характеристика и учебен план на 

специалност „Медицински оптик“. 

3. Приемане на промяна в учебен план на специалност „Медицински 

козметик“. 

Протокол №16 

/24.03.2021 г. 

Утвърждаване на квалификационна характеристика и учебен план на 

специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, професионално 

направление 7.4. Обществено здраве. 

Протокол №18 

/19.05.2021 г. 

 

Академичното ръководство на Тракийския университет създава необходимите условия 

за обучението и развитието на студентите, чрез предоставяне на академични знания и умения, 

които допринасят за тяхното образователно израстване и бъдеща реализация. Прилагането на 

европейската система за трансфер и натрупване на кредити, регламентирано чрез нормативни 

документи е гарантирано от: разпределението на присъжданите кредити в учебните планове на 

всички специалности в Тракийски университет по отношение на задължителните и 

избираемите/факултативните дисциплини; броя на кредитите за всяка дисциплина, часовете 

предвидени за практически занятия (лабораторни, семинарни и др.) и тези за провеждане на 

учебни и производствени практики.  

 

3.4. Център за Кариерно Развитие 

Центърът за кариерно развитие при Тракийския университет съдейства за осигуряване на 

качествени кариерни услуги на студентите. Новият екип на Центъра за кариерно развитие 

започвайки своята дейност през ноември 2020 година, в условията на пандемия и ограниченията 

резултат от това, се постара да създаде бързи и достъпни средства на информация както за 

студентите, така и потенциалните работодатели. Беше създадена нова фейсбук страница 

Кариери - Тракийски университет в която успоредно със уеб сайта да се публикуват обяви за 

работа, стажове и конкурси за  развитие потенциала и квалификацията на кадрите. На по-късен 

етап бяха синхронизирани сайта на ЦКР и фейсбук страницата, което позволи сериозно да 

нарастне ефективността на информацията.  Статистиката показва, че само за последните 28 дни  

от 11.05. до 7.06. обявите от фейсбук страницата са достигнали до 7476 души, като над 1000 са 

били ангажираните с тях, което е довело и до нови 50 харесвания на страницата (общо 206) и до 

общо 212 последвания на страницата. 

За периода от ноември 2020 до сега с нас са свързали на телефоните ни както и на 

активностите в които сме участвали на живо не по-малко от 500 студенти и бивши възпитаници 

на университета. Въпросите по които консултирахме направените запитвания бяха свързани 

както с възможности за работа и успешна реализация, така и за провеждане на студентски 

практики извън задължителните.  

Бяха публикувани над 85 обяви за работа, за стажове и за конкурси за развитие на потенциала 

във всички сфери на обучавани студенти,. На организираните в рамките на университета, 

областта и в национален мащаб информационни семинари, дни на кариерата, на „отворените” 
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врати и други публични събития участващите студенти и работодатели и кандидат студенти 

надхвърлиха 400. 

Директно към Кариерния център се обърнаха 85 работодатели с конкретни предложения 

за работа на студенти от последните курсове или преди дипломиране, а обявените работни 

позиции до този момент са над 120. 

Кариерният Център съдейства за провеждането на практика на студенти по Агрономство 

от Аграрния факултет в Дестилерия за етерично-маслени култури на фирма „АЙ ТИ ПИ 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД  в с. Отец Паисиево, област Пловдив, както и за практика на студенти по 

ветеринарна медицина и зооинженерство в свинекомплексите на фирма „Аякс”. 

Организирани информационни семинари, дни на кариерата, дни на отворени врати, 

срещи с бизнеса, групови консултации и други публични събития за студенти и кандидат-

студенти включваха участие в  Европейска нощ на учените 2020, онлайн форум „Кариера в 

България” (12.01.2021), Панорама на образованието за област Стара Загора, (11-12.05.2021), 

онлайн участие  в Националните Дни на кариерата (8 април 2021),  виртуален Ден на 

отворените врати (9 април 2021),  Фестивал на знанието (19 май 2021). Планирано е и участие в 

Панаира на образованието  и кариерата в рамките на Българската дигитална седмица от 21 до 26 

юни 2021. Центърът за кариерно развитие се включи и в следните инициативи и семинари като 

обучение - по медийна грамотност през март 2021 и представяне на Тракийския университет 

пред средношколци от училищата в Плевен през април 2021. 

Предстои ни трудна и отговорна работа по разработката на новия сайт на университета в 

частта му за кариерно развитие, за да стане възможно по-лесна и ефективна регистрацията, 

както на работодателите предлагащи работни и стажантски позиции, така и на студентите 

търсещи развитие и реализация та потенциала си. Работим по реализирането на идеята за 

провеждане два пъти в годината, през май и октомври, на Панаир на кариерата, където в 

рамките на по един ден за съответно звено на университета работодатели и студенти да срещнат 

интересите си. Мястото, разбира се, ще е Форумът пред ректората с неговите дадености. Тази 

година през май отсъствието на основната част от студентите предвид ограниченията и 

дистанционното обучение не позволи това да се реализира. Същевременно реализираният от 

университета „Фестивал на знанието“ показа възможностите и ефекта на една подобна 

активност. 

В процес на разработка е и нова анкетна форма за отчитане реализацията на 

дипломираните студенти в рамките на шест месеца до една година след дипломиране, което да 

позволява статистиката която ще се отчита по аналитично да ни насочва към стратегии за 

постигане по-висока степен на реализация на възпитаниците на нашия университет. Даваме си 

сметка обаче, че успешната реализация на кадрите подготвяни от университета е комплексен 

процес започващ с кандидат студентите, преминаващ през обучението и успешното 

дипломиране и зависи от множество фактори. Само системните усилия на всички нас като 

общност студенти, преподаватели и служители би позволило дипломиращите се студенти със 

своите знания, практически умения със самочувствие да  реализират потенциала си. 
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4. СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

4.1. Следдипломна квалификация 

 

През отчетния период в звената на Тракийски университет са проведени общо 3969 

специализации и курсове за повишаване на квалификацията в различен организационен формат, 

в зависимост от потребностите на курсистите и специализантите, технологията на обучителния 

процес и нормативните регламенти. В тематичен аспект предлаганите и провеждани от звената 

на Тракийския университет курсове са пазарно ориентирани, съдържанието обхваща 

професионална проблематика, която повишава професионалните компетенции и личностовия 

ресурс, дава възможност за форсиране на професионалното развитие и кариерното израстване 

на курсистите. В по-широк мащаб активната дейност на Тракийския университет в областта на 

следдипломната квалификация и продължаващото обучение има стратегически цели:  

университетът да бъде значим фактор от национално и международно значение за осигуряване 

на динамичен баланс между потребностите на пазара на труда и равнището на професионалната 

им компетентност на работната сила. 

Въпреки големите трудности и предизвикателства, пред които ни изправи Ковид 

кризата, във времевия диапазон  от 15 декември 2019 до 01 юли 2021г. в курсове за повишаване 

на квалификацията и специализации са участвали общо 7506 курсисти и специализанти. Те са 

обучавани в комплекс от разнообразни организационни форми, който включва:  

 Индивидуални специализации; 

 Групови специализации; 

 Индивидуални курсове; 

 Групови курсове; 

 Курсове за придобиване на професионално-квалификационна степен (ПКС). 

. 

Таблица 20. Справка за СДК и СДО към Звената на Тракийски университет за периода 

15.12.2019-01.07.2021г. 

 

ЗВЕНО 

 

Индивидуални 

специализации 

ПКС 

  

Групови 

специализации 

Индивидуал

ни курсове 

Групови 

курсове 

Общо курсисти и 

специализанти 

ПФ - - 20 - 3 538 

АФ - - - 138 12 266 

ВМФ 2 - - 103 13 244 

МФ 125 - - 16 4 205 

ФТТ 4 - 2 3 47 1259 

СФ - - - - 1 30 

ДИПКУ - 3345 67 - - 4662 

Ректорат - - - 43 21 313 

Общо 131 3345 89 303 101 7506 
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Индивидуалната форма на обучение (индивидуални специализации и индивидуални 

курсове) се провежда предимно от звената, обучаващи специалисти от регулираните професии, 

биотехнологиите и аграрния сектор – Медицински факултет, Ветеринарномедицински 

факултет, Аграрен факултет. Груповите форми на обучение се провежда във всички звена, но 

най-широко тази форма на продължаващо обучение се ползва в Педагогически факултет, 

Факултета по техника и технологии-гр.Ямбол, и ДИПКУ. Поради спецификата на своя статут и 

дейност само ДИПКУ провежда обучения за придобиване на професионално-квалификационна 

степен от педагогически специалисти в системата на средното образование. 

Обезпечаването на специализациите и курсовете за повишаване на квалификацията със 

висококвалифицирани обучители се осигурява основно със собствен кадрови ресурс на 

Тракийски университет. По изключение се ползват външни обучители, но само в случаите, 

когато: 1) университетът не разполага със свой кадър със съответната квалификация, 

необходима за провеждане на конкретния курс или  2) привлечения обучител е специалист, 

ползващ се с широко признание в своята научна и професионална област. 

Ковид кризата оказа силно негативно влияние върху всички аспекти от живота ни, но 

особено силно засегна образователната система, включително организацията и провеждането на 

различните форми на специализации, повишаване на квалификацията и продължаващо 

обучение. Нашият университет не направи изключение от всеобщата криза и през първите 

месеци след обявяване на извънредното положение се наложи да се отложат планирани 

обучения, ограничи се планирането на нови, прекъсна провеждането на занятия по текущи 

специализации и квалификационни форми. Ръководството на университета и ръководствата на 

звената в спешен порядък мобилизираха наличния си технологичен, административен, научен и 

кадрови ресурс и се премина към обучение в електронна среда. В началото процесът на 

адаптация към новите условия на академично взаимодействие мина през поредица от 

трудности, предизвикателства, технически и технологични проблеми. С общи координирани 

усилия системата за продължаващо обучение и СДК на Тракийски университет се адаптира и 

реорганизира и вече можем да направим констатацията, че този аспект от дейността на 

университета се нормализира и функционира с оптимален за ситуацията обем и оптимистични 

перспективи за развитие. 
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5. СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ И РАБОТА СЪС СТУДЕНТИТЕ 

5.1. Студентски общежития и столове 

Общият брой на местата в студентските общежития през отчетния период са 1502 като 

от тях 1313 легла на територията на гр. Стара Загора се стопанисват от ЕАД „Студентски 

столове и общежития” и 189 легла от ДИПКУ (Таблица 21).  

 

Таблица 21. Наличен леглови фонд на студентски общежития 

Студентско общежитие № Брой легла 

Студентско общежитие (ДИПКУ) 1 189 

Студентско обжежитие 2 204 

Студентско обжежитие 3 А 238 

Студентско обжежитие 3 Б 242 

Студентско обжежитие 5 114 

Студентско обжежитие 6 114 

Студентско обжежитие 8 401 

Общо за студ. общежития в Стара 

Загора 1502 

Студ.общежитие № 3-Филиал 

Хасково 200 

Студ.общежитие № 14-ФТТ Ямбол 220 

 

Броят на подадените заявления от български и чуждестранни студенти, докторанти и 

специализанти за настаняване в обшежития за учебната 2019/20 г. е общо 1346, а за учебната 

2020/21 г. съответно 1273 (Таблица 22). Всички заявили желание за ползване на обшежития 

студенти са настанени. 

 

Таблица 22.  Брой постъпили и удовлетворени заявления 

Заявления (брой) 2019/20 уч.г. 2020/21 уч.г. 

Стара Загора 

Постъпили  1237 1197 

Удоволетворени  1237 1197 

ФТТ-Ямбол и Филиал-Хасково 

Постъпили  109 76 

Удоволетворени  109 76 

Общо за ТрУ 1346 1273 
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5.2. Студентски стипендии 

 

5.2.1. Докторанти 

В Тракийския университет понастоящем се обучават 62 български докторанти. Те са 

приети на места, субсидирани от държавата, и получават месечни стипендии в размер на 500 лв. 

Стипендията се отпуска за 3 години при редовна докторантура след придобита образователно-

квалификационна степен "магистър". За периода 1.01.2020 г. до 30.12.2020 г. са записани 15 

нови докторанти, а през 2021 г. броят на новозаписаните е 23. 

Докторантите в редовна докторантура получават и допълнителна еднократна стипендия 

в следните случаи: 

1. при положително решение на съвета на първичното звено за готовността за защита пред 

научно жури в рамките на тригодишния срок на обучение - в размер 1000 лв.; 

2. при успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след завършване на 

тригодишния срок на обучение - в размер 1000 лв. 

През календарната 2020 г. са изплатени 3 еднократни стипендии, а през 2021 г. считано 

до края на отчетния период - 30.06.2021 г. са изплатени 9 еднократни стипендии на докторанти. 

В разпоредбата на чл.2 ал.4 на ПМС 90/26.V.2000 г. е предвидена възможност на 

докторантите в редовна форма на обучение да се отпускат допълнителни стипендии, средствата 

за които се осигуряват ежегодно от бюджета на МОН. Стипендиите по чл. 2, ал. 4 се 

предоставят на положително атестираните докторанти до 2 месеца след приключване на 

атестацията им и се изплащат еднократно въз основа на броя на месеците, за които са 

атестирани положително.По реда и методиката, определени в чл.2 ал. 8 и 9 през 2020 г. в ТрУ са 

изплатени допълнителни стипендии в размер на отпуснатата субсидия от 41964 лв. 

Разпределението по структурни звена е както следва: МФ – 11052 лв.; ВМФ – 12153 лв.; АФ – 

4996 лв.; ФТТ, гр. Ямбол – 9147 лв.; СФ – 2541 лв. и ПФ – 2075 лв. 

След предоставяне на средствата за 2021 г. и при спазване на процедурата, на 

действащите докторанти в ТрУ ще бъдат изплатени новите допълнителни стипендии за 

календарната 2021 г. 

 

5.2.2. Български студенти 

На студентите – български граждани и граждани на държави-членки на Европейския 

съюз, приети в редовна форма на обучение, държавна поръчка, се отпускат следните видове 

стипендии: 

 Основна стипендии   

 Социални стипендии 

 Стипендии на студенти, обучаващи се в приоритетни професионални направления 

 Стипендии на студенти, приети в годината на придобиване на средно образование 

– по член 8б 

 Стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и 

художественотворческата дейност – по член 8а 

 Помощи и награди 
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 Стипендии на студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни 

професионални направления, се отпускат в следните структурни звена на 

университета: АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ гр. Ямбол.  

 

През зимния семестър на учебната 2019-2020 г. бяха отпуснати общо 1392 бр. 

стипендии на български студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка. От тях 802 

бр. са основния вид стипендия с успех, разпределени на квотен принцип по отделните 

структурни звена, 149 бр. са социални стипендии и 441 бр. са стипендии в приоритетни 

професионални направления на студенти в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ-гр. Ямбол. Общият брой на 

подадените документи е 1557. В проценти това се равнява на 89% удовлетвореност на 

постъпилите молби за стипендия. 

През летния семестър на уч.2019-2020 г. бяха отпуснати общо 1076 бр. стипендии на 

български студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка. От тях 685 бр. са 

основния вид стипендия с успех, разпределени на квотен принцип по отделните структурни 

звена, 38 бр. са социални стипендии, с което общият брой на социалните стипендии през летния 

семестър стават 187, и 353 бр. са стипендии в приоритетни професионални направления на 

студенти в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ-гр. Ямбол. Общият брой на подадените документи е 1421. В 

проценти това се равнява на 76% удовлетвореност на постъпилите молби за стипендия. 

През зимния семестър на учебната 2020-2021 г. бяха отпуснати общо 1441 бр. 

стипендии на български студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка. От тях 865 

бр. са основния вид стипендия с успех, разпределени на квотен принцип по отделните 

структурни звена, 110 бр. са социални стипендии, 423 бр. са стипендии в приоритетни 

професионални направления на студенти в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ-гр. Ямбол, 3 бр. са стипендии 

по чл.8б на студенти, приети в годината на придобиване на средно образование и 40 бр. са 

стипендии за значими постижения по чл.8а. Общият брой на подадените документи е 1441. В 

проценти това се равнява на 100% или пълна удовлетвореност на постъпилите молби за 

стипендия. 

Пояснение относно стипендиите по чл.8б:  

От началото на учебната 2020/2021 г. бяха въведени специални стипендии с фиксиран 

размер 100 лв. на месец за български студенти, приети за обучение в годината на придобиване 

на средно образование в държавни висши училища по специалности от професионални 

направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по...“, „Машинно инженерство“, 

„Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“ и „Общо инженерство“, когато 

отговарят на определени условия. 

През летния семестър на учебната 2020-2021 г. бяха отпуснати общо 720 бр. стипендии 

на български студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка. От тях 408 бр. са 

основния вид стипендия с успех, разпределени на квотен принцип по отделните структурни 

звена, 46 бр. са социални стипендии, с което общият брой на социалните стипендии през летния 

семестър стават 156, 241 бр. са стипендии в приоритетни професионални направления на 

студенти в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ-гр. Ямбол, 2 бр. са стипендии по чл.8б на студенти, приети в 

годината на придобиване на средно образование и 22 бр. са стипендии за значими постижения 

по чл.8а. Общият брой на подадените документи е 1979. В проценти това се равнява на 37% от 
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постъпилите молби за стипендии. По-ниският брой стипендии през този семестър се дължи на 

по-високите и диференцирани месечни размери на стипендиите, така например при успех 

Отличен 5.50 до 6.00 се отпуска стипендия в размер на 150 лв., при успех Мн.добър 5.00 до 5.49 

– в размер на 120 лв., при успех Мн.добър 4.50 до 4.99 – в размер на 95 лв. и при успех Добър 

4.00 до 4.49 – в размер на 85 лв. Размерът на социалната стипендия е 100 лв. месечно, а на 

стипендията за значими постижения по чл.8а е 85 лв. Съгласно чл.4 ал.11 на ПМС 90 е правно 

регламентирано, че стипендията не може да бъде по-ниска от 85 лв. и по-висока от 180 

лв.месечно и се определя от ректора по предложение на студентския съвет. Предложението на 

студентския съвет е направено с Доклад с вх.№ 1404/25.03.2021 г. 

В допълнение, през м.Декември 2020 г. бяха изплатени и 20 броя помощи и награди на 

обща стойност 6000 лв. 

 

5.2.3. Чуждестранни студенти, приети по актове на Министерския съвет 

На студентите, приети по актове на Министерския съвет, когато са граждани на 

Република Албания, Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и 

Република Сърбия, стипендии се отпускат от началото на първата година на обучение и се 

изплащат за 12 месеца. Само през първата година на обучението стипендиите се предоставят 

без спазване на изискването за успех не по-нисък от 4.00. Студентите, приети по актове на 

Министерския съвет, които не са граждани на посочените шест държави, получават стипендии 

по реда и условията за българските граждани. 

Посочените по-горе условия се отнасят само за новоприетите студенти. Студентите, 

приети преди учебната 2020/2021 г., продължават обучението си при условията и по реда, по 

който са приети. 

Размерът на стипендиите на изброените дотук чуждестранни студенти е 240 лв. на 

месец. 

През четирите семестъра на отчетния период броят на на чуждестранните студенти, 

които получават стипендия при горните условия, е 40 за всеки отделен семестър. 

 

Таблица 23. Брой подадени документи и брой отпуснати стипендии за периода 1.I.2020 – 

30.VI.2021 г. 
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семестър на 

уч. 2019/2020 

1557 802 149 441 - - 11 65 40 

Летен 

семестър на 

уч. 2019/2020 

1421 685 187 353 - - - 65 40 
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Зимен 

семестър на 

уч. 2020/2021 

1441 865 110 423 40 3 20 65 40 

Летен 

семестър на 

уч. 2020/2021 

1979 408 156 241 22 2 - 62 40 

 

Забележка: Стипендията по чл.8а е за значими постижения в научноизследователската, 

спортната и художественотворческата дейност. 

 

5.3. Студентски съвет 

През отчетния период, въпреки пандемичната обстановка и наложените през по-голямата 

част от периода ограничителни мерки, Студентски съвет (СС) се включи и организира редица 

събития.  

В периода 15.12.-17.12.2019 г. представителите на СС при ТрУ присъстваха на Общо 

събрание на Националното представителство на студентските съвети (НПСС). По същото време 

на 16.12.2019 г. се проведе и Национален приз „Студент на годината“, където в много от 

категориите бяха номинирани студенти от Тракийския университет. 

В периода 07.02.- 09.02.2020г. представителите на СС присъстваха на Общо (отчетно-

изборно) събрание на НПСС, където беше избран и нов председател на представителството. 

СС отдаде почит, поднасяйки венци пред паметника на Васил Левски на 18.02.2020 и на 

Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“ , по случай Трети март. 

За организирания от НПСС Летен Университет СС изпрати 31 студента. На провелите се 

състезания, в периода 27.08.-01.09.2020 в град Китен, представителите на Тракийски 

университет завоюваха редица медали, с които спечелиха купа за 3-то място в комплексното 

класиране. 

В периода 03.09.-08.09.2020 г. се състояха и Летни университетски спортни игри (ЛУСИ) 

в с. Кранево, организирано от Асоциация за университетски спорт (АУС ) „Академик“. СС 

изпрати 17 участника, които отново спечелиха редица медали и отново купа за 3-то място в 

комплексното класиране.  

По случай 8-ми декември представителите на СС от ФТТ Ямбол, с подкрепата на 

Ръководството на ФТТ-Ямбол, организираха фотоконкурс на тема „Моята красива България“. 

След оценка от комисия и от гласуване в интернет бяха отличени четирима участника. Същите 

бяха наградени от декана на ФТТ-Ямбол, председателя на факултетния СС и председателя на 

СС. Победителите получиха предметни награди.  

На 18.02.2021г. СС поднесоха венец на паметника Васил Левски 



46 

По случай 1-ви март СС организира Мартенски базар с ръчно направени от тях 

мартеници. Базарът бе благотворителен и се събираха средства за закупуване на хранителни 

продукти за приюта на отец Иван в Нови Хан. 

На 01.03.2021 г. в град София се проведе Национален приз „Студент на годината“. 

Представителят на Аграрен факултет остана само на крачка от приза в своята категория. 

На 03.03.2021 г. СС изпрати делегация на връх Шипка, където студентите поднесоха 

венец на Паметника Шипка. 

СС участва дейно в разговорите с НПСС, относно състояните на студентските 

общежития и последващите ремонти; провеждането на лекции, упражнения и изпити в 

пандемична обстановка; стойността на наемите; както и много други въпроси свързани с 

работата и сътрудничеството между представителството, висшите училища, студентите. 

В периода 26.05.-29.05.2021 г. в Стара Загора се проведе Национална Универсиада, 

организирана от АУС Академик, с подкрапата на ръководството на домакина -Тракийски 

университет. СС осигури доброволци, който да се включат в организацията и да спомогнат за 

провеждане на събитието. Слад края на игрите организаторите от АУС Академик изказаха 

своите искрени благодарности към доброволците и техния труд. 

 

5.4. Студентска художествена самодейност 

През отчетния период беше изключително затруднена поради наложените забрани за 

извършването на подобни дейности. Все пак през периодите на облекчаване на мерките се 

извършваха репетиции на действащите към Тракийски университет формации: 

 Състав за народни танци «Траки» 

 Рок група «Макрофагос» 

 Група за ларино танци 

Групите активно се включиха във всички организирани от Тракийския университе 

събития. 
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6. СЕКТОР „КАЧЕСТВО И АКРЕДИТАЦИЯ" 

6.1. Акредитации 

 

В рамките на акредитационната дейност на Тракийски университет се реализираха 

няколко групи работни мероприятия: 

  Подготовка на документация и предприемане на стъпки за разкриване на 

акредитационни процедури за нови програми за ОКС „бакалавър“ и „магистър” в 

рамките на акредитирани професионални направления; 

  Подготовка на документация и предприемане на стъпки за разкриване на 

акредитационни процедури на нови професионални направления и специалности; 

  Подготовка на документация и предприемане на стъпки за разкриване на 

акредитационни процедури на нови докторски програми; 

  Акредитационни процедури на професионални направления и специалности от 

регулираните професии по график (изтичащ срок на акредитация); 

  Акредитационни процедури на докторски програми по график (изтичащ срок на 

акредитация); 

  Процедури по САНК. 

 

Таблица 24. Разкрити акредитационни процедури и акредитирани професионални направления 

и специалности от регулираните професии в Тракийски университет за периода 15.12.2019 г. – 

01.07.2021 г. 
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Оценка 

1.2 Педагогика Приключила 

процедура 

19.04.2026  950 350 1300 8.96 

1.3 Педагогика на 

обучението по… 

Приключила 

процедура 

16.07.2023  200  200 8.95 

3.8 

ПН 3.8. "Икономика" 

Специалности: 

- "Бизнес икономика" 

- "Аграрна икономика" 

- "Регионална 

икономика" 

- "Аграрна икономика 

и търговия" 

- "Регионална 

икономика и 

управление" 

Входирани 

документи  

До 

акредитация на 

ПН 
 

950 100 1050 8.38 



48 

Професионално 

направление/специалност 

от регулираните професии 

Етап на 
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Оценка 

- "Местни финанси" 

- "Информационни 

технологии в 

икономиката и 

управлението" 

4.6 

ПН 4.6. 

"Информатика и 

компютърни науки" 

Специалности: 

- "Информационни 

технологии" 

- "Софтуерно 

инженерство" 

Входирани 

документи  
Ново ПН 

 
200 

   

5.3 Комуникационна и 

компютърна техника 

Входирани 

документи  

ново 

направление 

     

6.4 Ветеринарна медицина Приключила 

процедура 

14.05.2026   1200 1200 9.48 

7.1. Медицина Приключила 

процедура 

до следваща 

акр. 

  840 840 9.01 

7.4. Обществено здраве 

(Медицинска 

рехабилитация и 

ерготерапия) 

Входирани 

документи  

20.12.2020 

 100  100 

6.86 

7.4. Управление на 

здравните грижи 

Входирани 

документи  07.07.2021 

 40 40 80 

8.48 

7.5. Медицинска сестра Приключила 

процедура 19.12.2024 

 200  200 

8,37 

7.5. Акушерка Приключила 

процедура 19.12.2024 

 100  100 

8,62 

7.5. Лекарски асистент Входирани 

документи  

27.07.2020  100  100 полож. 

оценка 

проект 

6.1. Растениевъдство Входирани 

документи  

23.04.2021  480 80 560 9.21 

6.3. Животновъдство Входирани 

документи  

22.10.2021  1040 280 1320 9.66 

7.5 Помощник фармацевт 
Входирани 

документи 
три години 90 

  
90 

положите

лна на 

проект 
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Професионално 

направление/специалност 

от регулираните професии 

Етап на 

процедура 

Срок на 

валидност на 

акредитация 
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а
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и
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К
а
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а

ц
и

т
е
т
 

О
б

щ
о

 

Оценка 

7.5 

Медицински козметик/ 

нерег. 

Входирани 

документи  

до акредитация 

на 

проф.направле

ние 

45 
  

45 7,67 

7.5 

Медицински оптик/ 

нерег. 

Входирани 

документи  

до акредитация 

на проф. 

направление 30 

  

30 7,67 

7.5 

Ортопедичен техник/ 

нерег. 

Входирани 

документи  

до акредитация 

на проф. 

направление 30 

  

30 7,67 

 

Таблица 25. Разкрити акредитационни процедури и акредитирани докторски програми в 

Тракийски университет за периода 15.12.2019 г. – 01.07.2021 г. 

Наименование на 

докторската програма 

Професионално 

направление 
Факултет 

Етап на 

процедурата 

Срок на 

валидност 

на 

акредита-

цията 

Оценка 

Специална педагогика 1.2 Педагогика ПФ Текуща процедура   

Теория на възпитанието и 

дидактиката 

1.2 Педагогика ПФ Приключила 

процедура 

04.02.2027 09.05 

Методика обучението по 

математика в предучилищно 

образование и в начален етап 

на основната образователна 

степен 

1.2 Педагогика ПФ Приключила 

процедура 

04.02.2026 8.94 

Икономика и управление 

(селско стопанство) 

3.8 Икономика СФ Текуща процедура   

Организация и управление на 

аграрния бизнес 

3.8 Икономика СФ Текуща процедура   

Регионално стопанство и 

развитие 

3.8 Икономика СФ Текуща процедура   

Икономика 3.8. Икономика СФ Текуща процедура 

  

Информационни технологии 

4.6. Информатика и 

компютърни науки 

СФ Текуща процедура 

  

Софтуерно инженерство 

4.6 Информатика и 

компютърни науки 

СФ Текуща процедура 
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Наименование на 

докторската програма 

Професионално 

направление 
Факултет 

Етап на 

процедурата 

Срок на 

валидност 

на 

акредита-

цията 

Оценка 

Медицинска физика 4.1 Физически науки МФ Текуща процедура 

  Биоорганична химия, химия 

на природните и 

физиологично активните 

вещества  

4.2 Химически науки МФ Текуща процедура 

  
Биохимия 4.3 Биологически науки МФ Текуща процедура 

  
Ботаника 4.3 Биологически науки АФ Текуща процедура 

  
Зоология 4.3 Биологически науки АФ Текуща процедура 

  Екология и опазване на 

екосистемите 

4.3 Биологически науки АФ Текуща процедура 

  
Микробиология 4.3 Биологически науки АФ Текуща процедура 

  
Биохимия 4.3 Биологически науки АФ Текуща процедура 

  Механизация и 

електрификация на 

растениевъдството 

5.1 Машинно 

инженерство 

ФТТ Текуща процедура 

  

Двигатели с вътрешно горене 

5.1. Машинно 

инженерство 

ФТТ Текуща процедура 

  Технология на шевното 

производство 

5.1. Машинно 

инженерство 

ФТТ Текуща процедура 

  Художествено оформяне и 

моделиране на текстилни и 

шивашки изделия, облекла и 

обувки 

5.1. 

Машинно 

инженерство 

ФТТ Текуща процедура 

  Автоматизация на 

инженерния труд и системи за 

автоматизирано проектиране 

(по отрасли) 

5.2. Електротехника, 

електроника и 

автоматика 

ФТТ Текуща процедура 

  Автоматизирани системи за 

обработка на информация и 

управление (по отрасли) 

5.2. Електротехника, 

електроника и 

автоматика 

ФТТ Текуща процедура 

  

Технология на храните 

5.12. Хранителни 

технологии 

ФТТ Текуща процедура 

  Технология на животинските 

и растителните мазнини, 

сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните 

препарати 

5.12. Хранителни 

технологии 

ФТТ Текуща процедура 

  

Детска хирургия 

7.1. Медицина МФ Приключила 

процедура 16.01.2025 8.83 
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Наименование на 

докторската програма 

Професионално 

направление 
Факултет 

Етап на 

процедурата 

Срок на 

валидност 

на 

акредита-

цията 

Оценка 

Оториноларингология 

7.1. Медицина МФ Приключила 

процедура 17.01.2025 8.82 

Клинична лаборатория 

7.1. Медицина МФ Приключила 

процедура 18.01.2025 8.75 

Физиология на човека 

7.1. Медицина МФ Приключила 

процедура 13.02.2025 8.63 

Гастроентерология 

7.1. Медицина МФ Приключила 

процедура 09.07.2025 8.98 

Неврохирургия 

7.1. Медицина МФ Приключила 

процедура 09.07.2025 8.93 

Обща медицина 7.1. Медицина МФ Текуща процедура 

  
Психиатрия 7.1. Медицина МФ Текуща процедура 

 

 

Епидемиология 7.1. Медицина МФ Текуща процедура 

  
Фармакология 7.1. Медицина МФ Текуща процедура 

  
Офталмология 7.1. Медицина МФ Текуща процедура 

  
Ортопедия и травматология 7.1. Медицина МФ Текуща процедура 

 

 

Медицинска генетика 7.1. Медицина МФ Текуща процедура 

 

 

Социална медицина и 

организация на 

здравеопазването и 

фармацията 

7.1. Медицина МФ Текуща процедура 

  
Растениевъдство 6.1 Растиневъдство АФ Текуща процедура 

  
Агрохимия 6.1 Растиневъдство АФ Текуща процедура 

  Фуражно производство, 

ливадарство 6.1 Растиневъдство АФ Текуща процедура 

  Развъждане на 

селскостопанските животни, 

биология и биотехника на 

размножаването 6.3 Животновъдство АФ Текуща процедура 

  Хранене на селскостопанските 

животни и технология на 

фуражите 6.3 Животновъдство АФ Текуща процедура 

  Говедовъдство и 

биволовъдство 6.3 Животновъдство АФ Текуща процедура 

  
Овцевъдство и козевъдство 6.3 Животновъдство АФ Текуща процедура 

  
Свиневъдство 6.3 Животновъдство АФ Текуща процедура 
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Наименование на 

докторската програма 

Професионално 

направление 
Факултет 

Етап на 

процедурата 

Срок на 

валидност 

на 

акредита-

цията 

Оценка 

Птицевъдство 6.3 Животновъдство АФ Текуща процедура 

  Специални отрасли (коне, 

буби, зайци, промишлен 

дивеч, пчели и др.) 6.3 Животновъдство АФ Текуща процедура 

  Рибовъдство, рибно 

стопанство и промишлен 

риболов 6.3 Животновъдство АФ Текуща процедура 

  Зоохигиена и организация на 

ветеринарното обслужване 6.3 Животновъдство АФ Текуща процедура 

  
Генетика 6.3 Животновъдство АФ Текуща процедура 

  Физиология на животните и 

човека 6.3 Животновъдство АФ Текуща процедура 

  Паразитология и 

инвазионни болести 

на животните и човека 

6.4 

Ветеринарна медицина 

ВМФ Текуща процедура 

  Акушерство и гинекология 

на животните и болести 

на новородените животни 

6.4 

Ветеринарна медицина 

ВМФ Текуща процедура 

  Епизоотология, инфекциозни 

болести и профилактика на 

заразните заболявания 

по животните 

6.4 

Ветеринарна медицина 

ВМФ Текуща процедура 

  
Ветеринарна хирургия 6.4 Ветеринарна медицина ВМФ Текуща процедура 

  Ветеринарно-санитарна 

експертиза 
6.4 

Ветеринарна медицина 

ВМФ Текуща процедура 

  Зоохигиена и организация на 

ветеринарното обслужване 
6.4 

Ветеринарна медицина ВМФ Текуща процедура 

  
Патология на животните 6.4 Ветеринарна медицина ВМФ Текуща процедура 

  
Хранене и диететика 6.4 Ветеринарна медицина ВМФ Текуща процедура нова 

 Организация на 

ветеринарномедицинската 

дейност и законодателство 

6.4 

Ветеринарна медицина ВМФ Текуща процедура 

нова 

 Биоорганична химия, химия 

на природните и 

физиологично активните 

вещества 

6.4 

Ветеринарна медицина ВМФ Текуща процедура 

нова 

 
Биохимия 6.4 Ветеринарна медицина ВМФ Текуща процедура нова 

 
Ветеринарна микробиология 6.4 Ветеринарна медицина ВМФ Текуща процедура 16.7.2021 9.01 
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Наименование на 

докторската програма 

Професионално 

направление 
Факултет 

Етап на 

процедурата 

Срок на 

валидност 

на 

акредита-

цията 

Оценка 

Физиология на животните 

и човека 6.4 Ветеринарна медицина ВМФ Текуща процедура 16.7.2021 9.32 

Морфология 6.4 Ветеринарна медицина ВМФ Текуща процедура 16.7.2021 9.29 

Анатомия, хистология и 

цитология 6.4 Ветеринарна медицина ВМФ Текуща процедура 9.7.2021 9.18 

Генетика 6.4 Ветеринарна медицина ВМФ Текуща процедура 16.7.2021 9.25 

Фармакология 6.4 Ветеринарна медицина ВМФ Текуща процедура 9.7.2021 9.11 

Акушерка 7.5 Здравни грижи ФХ 

Приключила 

процедура 17.03.2025 8.33 

Медицинска сестра 7.5 Здравни грижи ФХ 

Приключила 

процедура 17.03.2025 8.53 

 

6.2. Студентска оценка за качеството нa преподаване 

 

Оценката на студентското мнение за качеството на преподаване е регулярен процес и се 

извършва два пъти в годината. Технологията на проучването е анонимна анкета на хартиен 

носител, която се попълва от студентите за конкретен преподавател. Тъй като процедурата 

изисква физическо присъствие на студентите и анкетьора, в Ковид кризата процеса беше 

максимално затруднен и почти блокиран от обективните обстоятелства. Въпреки трудностите, 

при спазване на правилата за безопасност, през 2020г. бяха оценени 373 преподаватели. 

Обобщените данни, деференцирани по факултети и оценки са представени в Таблица 26. 

 

Таблица 26. Студентска оценка за качеството нa преподаване по звена (в относителни дялове) 

Звено 
Оценка 

Много добра Добра  Незадоволителна 

ПФ 100 0 0 

АФ 78,6 7,1 14,3 

ВМФ 69,3 30,7 0 

МФ 98,7 0 1,3 

МК 100 0 0 

ФТТ 96,3 3,7 0 

ФХ 100 0 0 

СФ 97,4 2,6 0 
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Във всички факултети доминира оценка „Много добра“, следвана от „Добра“. В повечето 

звена няма преподаватели, оценени с „Незадоволителна“. Комплексната оценка, с която 

студентите са оценили своите преподаватели, е представена в следващата Таблица 27.  

 

Таблица 27. Комплексна студентска оценка за качеството нa преподаване (в относителни 

дялове) 

Оценка 

Много добра Добра  Незадоволителна 

91,9 7.0 1,1 

 

Комплексните оценки на студентите (потребителите на образователната услуга) са 

показателни за качеството на преподавателите и преподаването в Тракийски университет, но 

все пак те са натоварени с голяма доза субективизъм, който е функция на комплексни фактори 

като лично отношение, моментни обстоятелства, проблемни взаимоотношения, влияние на 

средата и др. Незадоволителните оценки са пренебрежимо малко, в сравнение с много добрите 

оценки, но самият факт, че ги има дава основание за ревизия на критериите за кадрова 

политика. 

Обективните обстоятелства и ограниченията, свързани с ковид кризата, провокираха 

ръководството да предприеме действия за дегитализация на процедурите за проучване на 

студентското мнение. Като краен продукт от тази инициатива е създаден нов дигитален 

инструмент за проучване на мнението на студентите за качеството на преподаване в Тракийски 

университет. В съдържателен план той е изцяло нов продукт с въпроси, насочени към 

получаване на детайлна информация за мнението на студентите, а обработката на данните е 

изцяло дигитализирана. В момента новият иструмент е в процедура на апробиране. 

 

6.3. Система за управление нa качеството 

 

На основание решение на АС с Протокол 7/27.05.2020 г. Ректорът на Тракийски 

университет издаде заповед №1350/11.06.2020г. с която назначи нова Университетска комисия 

по качество на обучението на Тракийски университет, в чийто състав влязоха представители на 

всички звена на Тракийски университет. 

През м.март 2020г. сертифициращата организация CIES (Център за изпитания и 

европейска сертификация) проведе втори надзорен одит с изискванията на ISO 9001:2015. 

Целта на одита беше да се потвърди поддържането на внедрената системата за управление на 

качеството в съответствие с изискванията на стандарт  ISO 9001:2015. Оценка на ефикасността 

на системата.Критериите на одита са Стандарт ISO 9001:2015 и документите от системата за 

управление на качеството на Тракийски Университет. Обхвата на одита включи всички 

дейности на Тракийски университет, с акцент върху дейността на Аграрен факултет, Стопански 

факултет, Педагогически факултет, Факултет „Техника и технологии“ и Медицински колеж. 

Одитирани са дейности и процеси в областта на висшето образование, следдипломна 
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квалификация и научни изследвания в хуманитарни, социални, технически и приложни науки с 

крайни продукти: Квалифициран персонал с образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ и „магистър“; Присъждане на образователната и научна степен „доктор“ и научна 

степен „доктор на науките“; Резултати от научноизследователска дейност, лабораторни 

изследвания и развойна дейност. 

Задача на одита бе на направи:  

 Оценка на съответствието на система за управление на качеството с критериите 

на одита; 

 Оценка на процесите, обхванати от системата за управление – лидерство, 

планиране, управление на ресурсите, основна дейност; 

 Оценка на управлението на несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия от страна на одитираната организация; 

 Оценка на ефикасността на СУК. 

След приключването на Втория надзорен одит с изискванията на ISO 9001:2015, 

одитиращият орган представи констативен доклад със следното заключение: „При провеждане 

на надзорния одит не бяха открити несъответствия. След заседание на одиторския екип беше 

обявено крайно решение, че Системата за управление на качеството на Тракийски университет, 

Стара Загора функционира ефикасно и е в съответствие с критериите на одита. Отправено е 

предложение към ОССУ на ЦИЕС за продължаване действието на издаденият сертификат за 

съответствие с изискванията на приложимия стандарт". 

През месец октомври 2020 беше проведен и сертификационен одит по ISO 9001:2015, 

като в обхвата на Системата за управление на качеството бече са включени всички звена на 

университета. 

През м.април 2021г. ръководството на Тракийски университет стартира процедури по 

разработване и внедряване на Система за борба с подкупването /СБП/, в изпълнение на 

стандарт ISO 37001:2016. 

 

6.4. Атестация на преподавателския и академичния персонал 

 

На основание чл. 57 от Закона за висше образование, чл. 7 и чл. 8 от Вътрешните 

правила за атестиране членовете на академичния и преподавателския състав в Тракийски 

университет, приети с решение на Академичния съвет от 22.01.2020г. Ректорът издаде заповед, 

с която определи състава на Централната атестационна комисия (ЦАК) на Тракийски 

университет. Задачата на ЦАК беше да подготви и проведе атестиране на  членовете на 

академичния и преподавателския състав в Тракийски университет. 

На поредица свои заседания Комисията разработи и прие правила за атестиране и нов 

Атестационен лист – основен инструмент за атестирането на академичния и преподавателския 

състав. 

С Протокол №10 от заседание, проведено на 21.09.2020г., Академичният съвет на 

Тракийски университет прие „Вътрешни правила за атестиране членовете на академичния и 

преподавателския състав в Тракийски университет-Стара Загора“. 
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На основание чл. 57 от Закона за висше образование, чл. 4 и чл. 11 от Вътрешните 

правила за атестиране членовете на академичния и преподавателския състав на Тракийски 

университет Ректора издаде заповед №2738 от 19.10.2020г. за атестиране членовете на 

академичния и преподавателския състав, в която се определяше срока за провеждане на 

атестационните процедури – от 12.10.2020г. до 20.11.2020. Поради големия обем работа срока 

беше удължен. 

Атестационната процедура обхвана целия академичния и преподавателския състав на 

Тракийски университет с изключение на много малък брой частни случаи: преподаватели, 

които са над 65 години и са в удължение на договора; преподаватели, които са участвали в 

ръководство в предходния мандат (декан, зам. декани); преподаватели, които са били в 

майчинство в последните 2 години отлагат атестацията си с 2 години; заемащите длъжността 

асистент на временен трудов договор и др.  

В Таблица 28 са представени в относителни дялове обобщените оценки за 

преподавателите, диференцирани по звена. 

 

Таблица 28. Оценки от атестацията на преподавателския и академичен състав по звена (в 

относителни дялове) 

Звено 
Оценка 

Много добра Добра Незадоволителна 

ПФ 100 0 0 

АФ 93,7 6,3 0 

ВМФ 95,1 3,7 1,2 

МФ 95,6 4,4 0 

МК 100 0 0 

ФТТ 100 0 0 

ФХ 100 0 0 

СФ 97,4 2,6 0 

 

Както става видно от данните в таблицата, мнозинството от преподавателите във 

основните звена на университета са атестирани с оценка „Много добра“, много малък е 

относителния дял на преподавателите с оценка „Добър“ и незначителен с оценка 

„Незадоволителна“. 

 

6.5. Национална рейтинговата класация нa Тракийски университет 

 

Данните от Рейтинговата система на висшите училища в България дават възможност за:  

1) анализ и съпоставка на позициите в класирането на професионалните 

направления в Тракийски университет и техните преки конкуренти; 
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2) тенденциите, които се очертават, сравнявайки позициите в класирането през 

последните години; 

3) факторите, които детерминират натрупването на точки и съответно позицията 

в класацията; 

4) създаване на вътрешна за университета класация, базирана на общия брой 

точки, които професионалните направления са получили в актива си. 

 

При анализа на данните в таблицата трябва да се обърне внимание не само на кое място 

се намира съответното професионално направление на Тракийски университет в класацията, но 

и с колко конкуренти се състезава.  

Според данните най-добре се представят „Животновъдство“ и „Ветеринарна медицина“, 

които обаче имат само по един конкурент (което в никакъв случай не омаловажава 

постижението им. 

Като цяло Тракийски университет се разполага в горната част на класацията, 

мнозинството от професионалните направления се представят стабилно и са с оптимистични 

перспективи за следващия рейтингов сезон. 

 

Таблица 29. Класиране на професионалните направления в Тракийски университет в 

Рейтинговата система на висшите училища в България. 

Професионални направления в ТрУ Класиране Участници в 

класирането) 

Оценка 

за 2020  2018 2019 2020 

Биологически науки 3 4 3 5 47 

Ветеринарна медицина 1 2 1 2 57 

Електротехника, електроника и 

автоматика 

8 8 8 12 50 

Енергетика 4 4 3 4 50 

Животновъдство 2 1 1 2 49 

Здравни грижи 7 4 6 9 52 

Икономика 14 12 13 26 41 

Машинно инженерство 7 8 8 10 46 

Медицина 5 5 5 5 (1) 62 

Обществено здраве 5 5 5 5 (1) 62 

Общо инженерство 9 9 7 14 43 

Педагогика 2 2 3 9 (1) 52 

Педагогика на обучението по ...    10(2)  

Растениевъдство 2 3 2 5 49 

Социални дейности 5 5 6 10 (1) 41 

Хранителни технологии 3 3 2 4 44 

 

Данните в долната таблица не дават точна информация (и не съвсем коректна при това) 

за обективното състояние на професионалните направления в Тракийски университет 

(сравнявайки с позицията им в тяхното направление/специалност в Рейтинговата система на 
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висшите училища в България), но дават представа (макар и доста относителна и с много 

условности) за позициите и значимостта на съответното направление в структурата на 

Тракийски университет. 

 

Таблица 30. Класиране на професионалните направления в Тракийски университет по обща 

оценка на Рейтингова система на висшите училища в България за 2020г. (вътрешно класиране в 

ТрУ) 

Професионални направления в ТрУ Място в 

класацията 

Оценка 

за 2020  

Биологически науки 6 47 

Ветеринарна медицина 2 57 

Електротехника, електроника и 

автоматика 

4 50 

Енергетика 4 50 

Животновъдство 5 49 

Здравни грижи 3 52 

Икономика 10 41 

Машинно инженерство 7 46 

Медицина 1 62 

Обществено здраве 1 62 

Общо инженерство 9 43 

Педагогика 3 52 

Педагогика на обучението по ...   

Растениевъдство 5 49 

Социални дейности 10 41 

Хранителни технологии 8 44 
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7. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, МЕЖДУНАРОДНА И ИНФОРМАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ  

7.1. Научноизследователска дейност 

 

Въпреки ограниченията наложени поради пандемичната обстановка в организирането на 

конференции и различни научни форуми през 2020 и първата половина на 2021 година се 

отчитат значим брой научни публикации в реферирани и индексирани издания, най-вече в 

световноизвестните бази данни Scopus и Web of Science. Публикациите в тези издания носят не 

само популярност и цитирания на научните резултати на авторите в научните среди в световен 

мащаб, но допринасят за издигането на престижа и рейтинга на Тракийски университет. 

Стремежът на ръководството на университета е той да бъде включен сред 

научноизследователските университети, за което Тракийски университет има реален шанс. А 

това е факт именно поради значителния брой публикации на неговите преподаватели в 

индексираните световноизвестни бази данни. Това даде повод на ректорското ръководство да 

потърси начини за стимулиране на научно изследователската дейност на преподавателите в 

университета. Финансовият стимул, който беше осигурен за всички преподаватели публикували 

в издания индексирани в световноизвестните бази данни Scopus и Web of Science е само 

началото на търсене  на начини за насърчаване на публикационната активност, който ще бъде 

продължен и развиван. 

 

7.1.1. Публикационна активност 

Научните публикации и техните цитирания са най-важното и използвано мерило за 

ефективността на научно-изследователската дейност. Въз основа на тези резултати Тракийският 

университет се финансира от МОН, съгласно Наредбата за условията и реда за оценката, 

планирането, разпределението и разходването  на средствата от ДБ за финансиране на 

присъщата на ДВУ научна или художественотворческа дейност. Паралелно с тази Наредба 

научноизследователската дейност на университетите се оценява и съгласно „Правилник за 

наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища 

и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания"“, Обн. - ДВ, бр. 

54 от 29.06.2018 г., издаден от министъра на образованието и науката. Благодарение на добрите 

резултати, получени от оценката по този Правилник, Тракийският университет беше 

бенефициент по Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ три поредни години 

– 2019, 2020 и 2021. 

Обобщение на публикационната активност през 2020 година е показано в Таблица 31. 
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Таблица 31. Обобщение на публикационната активност през 2020 година 

Звено 
брой 
моно-

графии 

брой на 
научните 

публикации,  
публикувани 
в издания с 

импакт 
фактор (Web 
of Sciencе) и 
импакт ранг 
(SCOPUS) 

Брой статии в 
сборници от 

научни 
конференции, 
публикувани 
в Conference 
Proceedings в 

Thomson 
Reuters и/или 

SCOPUS 

брой научни 
публикации 

в научни 
списания, 

представени 
в световни 
вторични 

литературни 
източници 

Брой цитати 
на научни 

публикации  
от 

предходните 
две години 

по  данни от 
Web of 

Sciencе и/ 
или 

SCOPUS 

Брой на 
изследователския 

състав на 
основен трудов 
договор в ТрУ 

АФ 8 75 0 102 600 77 

ВМФ 2 85 6 108 1719 98 

МФ 7 82 1 155 946 196 

ПФ 13 21 14 55 99 41 

СФ 7 10 4 56 53 37+11* 

ФТТ 1 7 8 26 3 37 

ДИПКУ 3 0 0 16 9 14 

МК 0 2 0 15 41 13 

ФХ 2 3 0 6 22 8+3* 

общо 

ТрУ 
43 285 33 539 3492 521+14* 

 

От 2017 година в Тракийският университет се стимулират финансово преподавателите с 

най-високи резултати в публикационната активност. Настоящото Ръководство спази тази 

традиция като определи премии за публикационната активност за 2019 и 2020 години. 

Изчисляването беше направено съгласно критериите „Правилник за наблюдение и оценка на 

научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните 

организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания"“, съгласно който статиите се 

точкуват по квартила на списанието в Web of Science, и по наличието на статията в Scopus – 

статия с квартил Q1 = 5 точки, с Q2 = 3 точки, с Q3 = 2 точки, с Q4 = 1 точка, без Q в WoS или 

само в Scopus = 1 точка. Точките за всяка статия бяха разделени между съавторите на статията 

от ТрУ. За една точка беше определена премия от 50 лева. За публикациите през 2019 година 

бяха определени премии за всички изследователи с повече от 0.5 точки, а за 2020 година бяха 

определени премии за всички изследователи от ТрУ, които са съавтори на публикации, 

реферирани в WoS и/или Scopus. За 2019 година са определени премии за 184 изследователи от 

ТрУ - за суми от 50 до 850 лева, а за 2020 година са определени премии за 282 изследователи от 

ТрУ - за суми от 50 до 1750 лева. 

 

7.1.2. Вътрешноуниверситетски научни проекти 

Вътрешноуниверситетските научни проекти на Тракийски университет се финансират в 

съответствие с визията на  ректорското ръководство за насърчаване и стимулиране на 

академичния състав на университета за участие в научни проекти, като форма за повишаване на 
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научния капацитет и създаване на съвременна и конкурентна научноизследователска 

инфраструктура във всички структурни звена. Финансирането е на база брой преподаватели и 

докторанти в съответното звено, съгласно методиката на Наредбата за условията и реда за 

оценката, планирането, разпределението и разходването  на средствата от ДБ за финансиране на 

присъщата на ДВУ научна или художественотворческа дейност. Обобщение на финансирането 

на вътрешноуниверситетските проекти е представено в Таблица 32. 

 

Таблица 32. Вътрешноуниверситетски научни проекти 

ПРОЕКТИ, Финасирани 

целево от бюджетната 

субсидия за периода 

2020-2021 година 

2020 г. 2021 г. Общо за периода 

Брой 

финанси

-рани 

проекти 

Средств

а в лв. 

Брой 

Финанси-

рани 

проекти 

Средств

а 

в лв. 

Брой 

Финанси-

рани 

проекти 

Средства 

в лв. 

ОУП 

Финансирани 
инфраструкт
урни и научни 
проекти 

4 98 309 4 86 765 8 185 074 

Финансирани 
научни 
издания 

0  1 11 000 1 11 000 

Дофинансира
не на научни 
форуми 

1 19 662 6 19 553 7 39 215 

АФ  8 41 118 12 40 891 20 82 009 

ВМФ  15 50 712 11 50 432 26 101 144 

МФ  15 99 140 14 98 592 29 197 732 

ПФ  4 22 386 2 22 263 6 44 649 

СФ  5 24 671 3 24 534 8 49 205 

ФТТ  5 21 930 3 21 808 8 43 738 

ДИПКУ  0 5 939 1 5 906 1 11 845 

МК  1 5 482 1 5 452 2 10 934 

ФХ  0 3 883 1 3 862 1 7 745 

 Издаване на 
научни 
трудове 

 15 000  15 000   

 Абонамент 
на бази данни 

   16 000   

Общо* 

ТрУ 

 
58 408 232 59 422 058 117 830 290 

 

7.1.3. Стимулиране на млади учени и постдокторанти 

Три поредни години Тракийският университет е бенефициент по Националната програма 

„Млади учени и постдокторанти“ на базата на класация, в която Тракийски университет заема 

10-то място от 17 научни организации имащи над 3% принос към научната продукция на 
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България. Разпределението на сумата по звена се определя въз основа на броя публикации в  

Web of Science и Scopus за последните 3 години.   

Класирани в програмата за 2020 година са 30 участници (10 млади учени и 20 

постокторанти, а за 2021 г. са 27 участници (20 постдокторанти и 7 млади учени). Млад учен 

получава допълнително към заплатата си 400 лева в продължение на шест месеца, а 

постдокторант - 800 лева в продължение на шест месеца. 

Разпределението по звена е представено в Таблица 33. 

 

 

Таблица 33. Млади учени и постдокторанти в Тракиски университет за 2020 и 2021 г. 

Факултет 

Млади 

учени 

2020 

Пост-

докторанти 

2020 

Млади 

учени 

2021 

Пост-

докторанти 

2021 

Разпределени 

средства (лв.) 

2020 

Разпределени 

средства (лв.) 

2021 

АФ 1 5 2 5 26400 28800 

ВМФ 4 4 1 5 28800 26400 

МФ 4 7 1 7 43200 36000 

ПФ 

 

1 

 

1 4800 4800 

СФ 1 1 2 

 

7200 4800 

ФТТ 

 

2 1 2 9600 12000 

Общо 10 20 7 20 120000 112800 

 

 

7.1.4. Проведени научни форуми 

Проведените научни форуми по години и факултети за периода декември 2019 – юни 

2021 г. са ощо 10 и са сравнително равномерно разпределени в отделните структурни звена на 

университета.През 2020 г. в Тракийски университет проведе Юбилейна научна конференция с 

международно участие - 25 години Тракийски университет (15 май 2020). Конференцията се 

проведе онлайн при изключителен интерес и с участието на министрите на образованието и на 

земеделието и храните. Почти 400 учени от страната и чужбина представиха своите доклади и 

постери в  6 направление в 21 секции. Това беше може би първата такава мащабна конференция 

проведена он-лайн. 

Таблица 34. Брой проведени научни форуми 

Звено 2020 2021 Общо за периода 

Общоуниверситетски 1  1 

АФ  1 1 

ВМФ    

МФ 1 1 2 

ПФ 1  1 

СФ 2 1 3 
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ФТТ 1  1 

ДИПКУ 1  1 

МК    

ФХ    

Общо ТрУ 7 3 10 

 

2020 година – 7 мероприятия 

1. През 2020 г.  Тракийски университет проведе Юбилейна научна конференция с 

международно участие - 25 години Тракийски университет (15 май 2020). Почти 400 

учени от страната и чужбина представиха своите доклади и постери в  6 направление в 21 

секции. Това беше може би първата такава мащабна конференция проведена он-лайн. 

2. Национална   научно-практическа   (on   line)   конференция   с   международноучастие  

„МЕДИЦИНСКИТЕ   СЕСТРИ   И   АКУШЕРКИТЕ   –  КЛЮЧОВРЕСУРС   В   

СЪВРЕМЕННОТО   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ И  Кръгла   маса  за студенти,   преподаватели   

и   професионалисти   по   здравни   грижи;  29-30 октомври, 2020   

3. Международна онлайн конференция: „МЕЖДУКУЛТУРНИ, НАУЧНИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ДИАЛОЗИ”, 2 ноември 2020 г. 

4. Международна научна конференция „ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ“, 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2020, организирана 

от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, се проведе онлайн от 4 до 6 ноември 2020 

г. Конференция ICTTE 2020 привлече над 200 участници от 23 държави от 4 континента. 

Представени бяха 196 доклада. 

5. XX Национален педагогически форум с международно участие "СЪТРУДНИЧЕСТВО, 

ИНОВАЦИИ, ЦЕННОСТИ" 

6. На 23.04.2020 г. катедра „Регионално развитие“  и Центърът за регионално развитие към 

Стопански факултет на Тракийски университет организират кръгла маса на тема: 

„РАЗВИТИЕТО НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ СТАРА 

ЗАГОРА – С ПОГЛЕД СЛЕД 2020 Г.“ 

7. Семинар: Training programme on sustainable development and green business “Eco-

management: Empowering entrepreneurship” – по международен научен проект "A 

knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs' Competitiveness" 

(SMecoMP), Trakia University, University of Macedonia, Cyprus University of Technology, St. 

Kliment Ohridski University; проведен на: 16-20/ November, 2020 

 

2021 година – 3 мероприятия 

1. Научна конференция с международно участие: „100 ГОДИНИ ВИСШЕ АГРАРНО 

ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ“ 27.05.2021 г. На конференцията бяха представени 113 

научни разработки, от които 46 доклада и 67 постера. 

2. Европейска седмица на Общественото здраве (EUPHW), 17-21 май 2021 г. (он лайн) 

организатори преподаватели и студенти от Медицински факултет при Тракийски 

университет 
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3. Семинар: Blended training programme „Agricultural Entrepreneurship – state of play and 

trends“ – по международен научен проект “Strategic partnership for AGRI-entrepreneurship 

and EcoInnovation – AGRI-Eco”, Trakia University (BG) – Coordinator; Agricultural 

University (BG); University of Macedonia (GR); Pavlodar State Pedagogical University (KZ); 

Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (TR); Center for research and analysis (BG); ZIP center 

(RS); проведен на: 31/05 – 04/06, 2021 

 

7.1.5. Издателство на Тракийски университет 

Изданията, финансирани от Академично издателство Тракийски Университет за периода 

12.2019 – 05.2021 год. 

През отчетния период чрез ИС на АИ „Тракийски университет“ излязоха от печат   9 

издания: 

 3 учебника 

 2 ръководства за упражнения 

 4 монографии 

Заглавията са от издателските планове за 2019 и 2020 годин на учебници, ръководства за 

практически, семинарни, клинични и лабораторни упражнения и монографии 

 Учебник „Статистически методи за изследване в инженерните и биологическите науки“  

 Монография „Облачните технологии – приложения на Гугъл за образованието” 

 Монография “Социално-емоционално учене (теоретични и приложни аспекти)” 

 Ръководство за упражнения по пропедевтика на вътрешните незаразни болести при 

домашните животни", на английски език – Второ издание 

 Практическо ръководство по ветеринарно акушерство, репродукция и болести на 

млечната жлеза при животните.  

 Учебник „Български език за чуждестранни студенти по Ветеринарна медицина“  

 Монография „Движение на машинно-тракторни агрегати с прикачени и полунавесни 

машини в поле с неправилна форма“  

 Монография „Постцервикален метод за изкуствено осеменяване на свине. Състояние и 

перспективи за приложение”  

 Учебник „Медицинска химия“ на английски език  

 

7.2. Академично развитие 

За отчетния период  (01.12.2019г.  – 01.06.2021 г.) са проведени успешно 47 конкурса за 

придобиване на академични длъжности „главен асистент“, 36 – за „доцент“ и 12 - за „професор“. 

В (Таблица 35) са представени броят на преподавателите, на които са присъдени академични 

длъжности по структурни звена. Видно е, че най-голям брой конкурси са проведени в МФ – 34. 
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Таблица 35. Присъдени академични длъжности през периода 01.12.2019г.  – 01.06.2021 г. 

Факултет 
Главен 

асистент 
Доцент Професор 

Общо за 

звеното 

Аграрен факултет 1 6 4 14 

Ветеринарномедицински 

факултет 
9 3 3 15 

Медицински факултет 25 9 - 34 

Педагогически факултет 2 6 2 10 

Стопански факултет 1 4 1 6 

Факултет „Техника и 

технологии“ 
6 2 1 9 

Медицински колеж 1 3 1 5 

ДИПКУ 2 1 - 3 

Филиал-Хасково - 2 - 2 

Общо за ТрУ 47 36 12 95 

 

За отчетният период са обявени и 66 конкурса за академична длъжност „асистент“, като 

най-голям е бил броят им в МФ – 28 и в ВМФ – 12. 

За отчетният период са защитени 24 дисертации за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“, като в МФ те са най-голям брой – 7 (Таблица 36). В настоящият 

момент в Тракийски университет със статус действащ „докторант“ са 78 редовни, 15 задочни и 

11 на самостоятелна подготовка. През отчетния период има 3 защитени дисертации за 

придобиване на научната степен „доктор на науките“ – по една в МФ, ВМФ и ПФ. 

Таблица 36. Придобили ОНС „доктор“ и НС „доктор на науките“ през отчетния период 

(01.12.2019г.  – 01.06.2021 г.) 

Факултет 
ОНС 

„доктор“ 

НС „доктор 

на науките“ 
Общо 

Аграрен факултет 2 - 2 

Ветеринарномедицински факултет 6 1 7 

Медицински факултет 7 1 8 

Педагогически факултет 3 1 4 

Стопански факултет 4 - 4 

Факултет „Техника и технологии“ 2 - 2 

Общо за ТрУ 24 3 27 

 

7.3. Международно сътрудничество 

7.3.1. Двустранни договори за сътрудничество с университети и институции в чужбина 

Тракийски университет винаги е бил отворен към нови партньорства и продължава 

политиката си за разширяване на международните си контакти като част от общата стратегия на 
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университета за интернационализация на дейността си. Съгласно Правилника за организация на 

международната дейност в ТрУ, международното сътрудничество има за цел да подпомага 

академичната, изследователската и административната дейност чрез активен обмен на опит с 

чуждестранни университети и участие в международни проекти и програми. Подписването на 

нови и подновяването на вече съществуващи двустранни договори е една от формите за 

осъществяването на тази дейност. Новите предизвикалата родиха и новите виртуални форми на 

международни контакти и събития. Като резултат от посещението на Ректора на Тракийски 

университет в Германия са подписаните меморандуми за двустранно сътрудничество с 

Университетите в Лайпциг и Гийсен в областта на ветеринарната медицина . Въпреки, че 

пандемията от Ковид-19 се отрази негативно в най-голяма степен върху реализирането на 

международните програми, проекти и дейности, международните контакти преминаха в режим 

он-лайн, през периода 2020-2021 години бяха проведени предварителни преговори и подписани 

нови договори с университети и организации от Босна и Херцеговина, Германия, Молдова, 

Русия и Индия, както и бяха подновени и разширени договорите с университети и организации 

от Германия и Япония.  

 

Таблица 37. Международни  договори и споразумения, подписани през 2020 г. и 2021 г. 

Държава 
Чуждестранен 

университет/факултет 

Дата на 

подписване 

Дата на 

валидност 

Основно 

звено в 

ТрУ 

Босна и 

Херцеговина 
University of Banja Luka/FA 2020 2025 АФ 

Босна и 

Херцеговина 

TEAM:MEDIA doo, Vogosca-

Sarajevo 
2020 2022 ТрУ 

Германия 
Leipzig University/ VFM-Clinic 

for Ruminants and Swine 
2020 2023 ТрУ/ВМФ 

Германия 

Karsruhe Institute of 

Technology/Institute for 

Information Management, 

Karlsruhe 

2020 2025 ТрУ 

Германия 

Justus Liebig University, 

Faculty of Veterinary Medicine, 

Giessen 

2021 2023 ТрУ/ВМФ 

Индия 

Kalinga Institute of Industrial 

Technology Deemed to be 

University, Bhubaneswar, 

Odisha, India 

2021 2025 ТрУ 

Молдова 
Universitatii Agrare de Stat din 

Moldova, Chisinau 
2020 2025 ТрУ 

Русия Кубанский Гос. Аграрный 2020 2025 ТрУ 
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По програма “Еразъм+“, КД 103, през 2019/20-200-21 акад. години бяха подписани 12 

нови договора за двустранно сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели. 

Подписването на двустранни договори е една от важните и задължителни предпоставки за 

реализирането на мобилностите. Целта е да се осигури географски баланс, да се обхванат почти 

всички образователни направления и да се предостави на студентите и преподавателите 

възможности за реализиране на мобилност на официалните за ЕС езици. Към 2021 г. общият 

брой на подписаните двустранни договори по програма „Еразъм+“ програмен период 2014-

2021/22 г. е вече 193. (Табл. „Договори Еразъм+“). Студентите имат възможност да реализират 

стажове в чужбина и в частни клиники и организации, но само след подписването на Писма за 

намерения (Letter of Intent) със съответните основни звена в ТрУ. За периода 2020-2021 г. 

техният брой е повече от 90.  

 

7.3.2. Визити на чуждестранни гости и делегации 

Пандемията от Ковид-19 се отрази и на чуждестранните визити в ТрУ, които бяха 

отложени за по-добри времена.  

И въпреки това, Тракийски университет посрещна като свои гости посланиците на редица 

държави:  

 На 17 януари, Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков 

посрещна г-н Маруан Аийаш, и.д. Временно управляващ посолството на 

Ислямска република Пакистан в Р България. На състоялата се срещата 

присъстваха ректорското ръководство и представители на посолството на 

Пакистан. Бяха обсъдени възможностите за двустранно сътрудничество между 

двете държави в сферата на висшето образование, в контекста на Съгласието за 

сътрудничество между Тракийски университет – Стара Загора и Университет за 

ветеринарни науки (UVAS), Лахор, подписано през октомври 2018 г. След 

срещата, г-н Маруан Аийаш представи опознавателна презентация  на тема 

„Dimensions of Pakistan – Bulgaria Ties and the Essential Paradigm of interaction“ 

пред преподаватели, студенти и служители. 

 На 23 януари 2020 г., Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков 

посрещна Н. Пр. д-р Хасан Бармауи, почетен консул на Кралство Йордания в 

България. На състоялата се среща присъстваха Ректорът и ректорското 

ръководство на Тракийски университет, преподаватели от 

Ветеринарномедицински факултет и Н. Пр. д-р Хасан Бармауи. Бяха обсъдени 

възможностите за сътрудничество в сферата на висшето образование и обмен на 

преподаватели и студенти с Кралство Йордания.На срещата Н. Пр. д-р Хасан 

университет им. 

И.Т.Трубилина 

Япония 

National Institute of 

Radiological Sciences, 

Tokyo/Chiba 

2020 2025 ТрУ/МФ 
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Бармауи подчерта, че в Кралство Йордания високо се цени българското висше 

образование.  Над 3000 студенти от Кралство Йордания са завършили висшето си 

образование в България. Те са  ценени специалисти в своята област и 

доказателство за  високото качество на  обучение и квалификация. 

 На 7 октомври 2020 г. посланикът на Кралство Дания Н. Пр. Сьорен Якобсен 

посети Тракийски университет – Стара Загора, по покана на ректора на висшето 

учебно заведение доц. д-р Добри Ярков и със сътрудничеството на Ларс Оле 

Мадсен – представител на датския бизнес в България. На срещата присъстваха 

ректорското и деканските ръководства и студенти. Негово Превъзходителство 

Сьорен Якобсен представи пред всички накратко дипломатическите и бизнес 

отношенията между България и Дания и възможностите за бъдещо 

сътрудничество. Бяха обсъдени идеи да за сключване на договори с релевантни на 

Тракийския университет висши учебни заведения и научни институти, насочени в 

обмен на преподаватели, докторанти и студенти. Също и обмен на практика, 

технология и знания в различните сфери, както и изготвяне на общи научни 

проекти. Н. Пр. Сьорен Якобсен заяви готовност да посредничи за 

сътрудничество на Тракийския университет с датски университети, институти и 

фирми, които да отворят по-големи възможности за науката и за студентските 

стажове и практики. 

 На 28 април 2021 г. Нейно превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова – 

посланик на Руската Федерация в Република България посети Тракийски 

университет – Стара Загора. Тя бе съпровождана от своята делегация – г-н Филип 

Воскресенский – пълномощен министър на посолството и г-н Валентин Солодкин 

– ръководител отдел „Вътрешна политика, двустранни отношения и връзки с 

медии“, както и от домакините от ръководството на общ. Стара Загора, начело със 

заместник-кмета Милена Желева и екипа ѝ. Делегацията беше посрещната от 

ректорското ръководство, които представиха университета, неговите широки 

възможности в различните сфери и сключените договори с руски висши училища, 

с които си сътрудничи Тракийски университет. Н. Пр. г-жа Елеонора 

Митрофанова сподели, че има достатъчно мостове пътят за сътрудничество във 

висшето образование между двете държави да бъде още по-отворен. 

 На 20 май 2021 г. визитата на Н. Пр. посланикът на Обединеното кралство на 

Великобритания и Северна Ирландия в България Роб Диксън в Тракийски 

университет – Стара Загора започна със среща на британски студенти. Негово 

Превъзходителство желаеше да се информира от първо лице за условията и 

състоянието на съгражданите си след Брекзит. След срещата с британските 

студенти, която премина приятно, непреднамерено и изпълнена с 

хумор, посланикът посети Ректора на Тракийски университет доц. д-р Добри 

Ярков. Бяха обсъдени възможности за сътрудничество в няколко сектора – 

енергия, селско стопанство, дигитализация и околна среда и стъпките към зелен 

университет. Бъдещата взаимовръзка между България и Великобритания в тези 

сфери може да бъде осъществена чрез договори с научни центрове, които са с 
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най-висока експертиза в областта на агроенергетиката за производство на енергия 

и селскостопанска продукция, както и с преподаватели в областта на 

дигитализацията от престижни английски университети.  

Някои от двустранните договори бяха подписани като резултат от подготвителните 

визити на официални представители от съответните университети и институции в Тракийски 

университет и проведените срещи с Ректорското ръководство и с Деканските ръководства на 

съответните основни звена. 

 На 28 май 2020г ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р 

Добри Ярков проведе работна среща с регионалния мениджър на датската 

компания VILOFOSS Ларс Оле Мадсен. Компанията развива мащабна дейност в 

свиневъдството и фуражите в 12 европейски страни и в Китай. Целта на срещата 

беше бъдещо сътрудничество – студенти на Тракийски университет да провеждат 

практика и обучение във фирмата.   

 На 3 юли 2020 г.  проф. Живка Овчарова посети Тракийски университет – Стара 

Загора по покана на ректора на висшето учебно заведение по повод съвместната 

им дейност, свързана с лабораторията за виртуална реалност, с която ще работи 

университетът.  Проф. Овчарова е директор на Изследователския институт по 

информатика в Карлсруе, а наскоро е обявена за една от 25-те лидерки на 

дигиталното бъдеще в Германия.  

 

7.3.3. Участие в международни форуми, работни срещи на партньори по програми и 

проекти, специализации и др. командировки в чужбина 

 Участието в международни форуми, работни срещи на партньори по програми и 

проекти, специализации и др. командировки в чужбина даде възможност за разширяване и 

задълбочаване на международните контакти на Тракийски университет и неговите основни 

звена. 

 След март 2020 г. тази дейност беше повлияна най-много от пандемията Ковид-19 и 

въпреки издадените заповеди, не всички пътувания успяха да се реализират физически, а 

международните форуми се проведоха он-лайн. 

 

Таблица 38. Заповеди за командировки и специализации в чужбина 

Звено 
2020 г. 

издадени 

2020 г. 

Осъществени 

 

2021 г. 

издадени 

2021 г. 

осъществени 

/към м. май/ 

Общо 

Издадени 

 

Общо 

осъществени 

АФ - -     

ВМФ 21 9 1 1 22 10 

МФ 9 2 2 2 11 4 

ПФ 6 - - - 6 - 

СФ 1 1 - - 1 1 

ФТТ - - - - - - 
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Звено 
2020 г. 

издадени 

2020 г. 

Осъществени 

 

2021 г. 

издадени 

2021 г. 

осъществени 

/към м. май/ 

Общо 

Издадени 

 

Общо 

осъществени 

МК - - - - - - 

ДИПКУ 3 2 - - 3 2 

ФХ - - - - - - 

Ректорат 10 10 - - 10 10 

 

Общо 

 

50 

 

24 

 

3 

 

3 

 

53 

 

27 

 

  

7.3.4.  Политика за Интернационализация на Тракийски университет 

 Стратегията за Интернационализация на Тракийски университет, която е част от общата 

стратегия за развитието на университета беше актуализирана и съобразена със стратегията на 

ЕК за Европейското пространство за висше образование и международната мобилност през 

новия програмен период 2021-2027 г. 

 

7.3.5. Euraxess-европейската мрежа за подпомагане мобилността и академичното развитие 

на учените  

Тракийски университет е основен участник в дейностите в мрежата още от създаването й в 

България като Euraxess Bulgaria. През периода 2020-2021 г. дейностите бяха преди всичко 

информационни и насочени най-вече към участие в он-лайн събития.  

 

7.4. Програма „Еразъм+" 

 

7.4.1. Програмен период 2014-2020 г., 

Основните цели, които си поставя Тракийски университет (ТрУ) за реализиране на 

дейностите по програма "Еразъм+" са свързани тясно с приоритетите, заложени в стратегията 

на Университета за повишаване на качеството и интернационализация на образователния и 

научно-изследователски процеси, от една страна, и стриктното спазване на принципите, 

заложени в подписаната Университетска Харта «Еразъм+» за програмен период 2014-2020 г., от 

друга. Тракийски университет  участва в дейностите по програма Еразъм още от самото й 

начало в България и с всяка изминала година се старае да надгражда постигнатото.  

 Ключова дейност 103 в Тракийски университет 2019/20-2020/21г. 

Повишеният интерес към програмата, увеличеният брой на сключените двустранни 

договори, нарастващият с всяка година брой селектирани преподаватели, експерти и студенти и 

реализирани мобилности и по-големият бюджет, отпуснат на ТрУ с цел финансова подкрепа за 

реализиране на планираните мобилности – това са основните показатели за поставяне на много 

добра оценка на организацията и изпълнението на годишните проекти по програма „Еразъм+“, 

КД 103 в Тракийски университет и като резултат от много добрата съвместна работа на 

координаторите по програмата в ТрУ на ниво университет и на ниво факултет/колеж.   
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Съгласно  подписаните с Центъра за Развитие на Човешките Ресурси Договори за отпускане 

на финансова подкрепа за мобилности по програма „Еразъм+“, KA103 одобрените средства, 

които са получени в ТрУ през акад. години са както следва: 

Таблица 39. Получени средства по програма „ЕРАЗЪМ+“ 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” в ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

получени средства (в евро) 

 

Година 

 

Общо 

Студентска 

мобилност 

с цел обучение 

СМО 

Студентска 

мобилност 

с цел практика 

СМП 

Мобилност на 

персонала 

МП 

 

2019 – 2020 

 

435 665 21 900 250 400 108 165 

 

2020 – 2021 
506 815 21 900 293 200 129 515 

 

Но за огромно съжаление на всички участници, от март 2020 г. Тракийски университет  

се изправи пред предизвикателството на международната пандемия от Ковид-19. Интересът и 

желанията на преподавателите и студентите трябваше да отстъпят пред грижата за човешкия 

живот. И въпреки това, след като се анализира създалата се обстановка на форсмажорни 

обстоятелства, на университетското ниво се предприеха съответните дейности, за да се защитят 

участниците в мобилностите и възможностите за реализиране на планираните при по-добри 

условия. ТрУ се съобрази и продължава да се съобразява с конкретните насоки на ЕК и на 

ЦРЧР. Бяха изготвени и приети допълнителни процедури към правилата за 2019-2020 г. и 2020-

2021 г. Отправени бяха искания към ЦРЧР за удължаване на договорите, за да се предоставят на 

преподавателите и студентите допълнителни възможности за реализиране на планираните 

мобилности, които бяха одобрени от ЦРЧР. Договорът за 2019-2020 г. бе удължен до 31 май 

2021 г., а договорът за 2020-2021 г. – до 31 септември 2022 г.  

Реализирането на планираните мобилности бе и продължава да бъде много тясно 

обвързано с променящата се непрекъснато пандемична обстановка. Всеки един казус на 

форсмажорни обстоятелства се разглежда индивидуално. Комуникацията с партньорите се 

осъществява непрекъснато, за да се намери най-подходящото време за реализирането на 

съответната мобилност.  

Резултатите от дейностите по договора за 2019-2020 г. са обобщени в (Таблица 40). 

Дейностите по договора за 2020-2021 г. продължават до края на септември 2022 г.  
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Таблица 40. Резултати от дейностите по договора за 2019-2020 г. (ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”, КД 103 - сектор ”Висше образование”)             

СМ - студентска мобилност  ПМ – преподавателска мобилност   

Информацията е към м. май 2021 г.  (от 13.03.2020 г. пандемия COVID-19 и мобилности в условията на COVID-19) 

 

 

 

 

ОСНОВНО     

ЗВЕНО 

 

 

ОБЩО 

ДОГОВОРИ 

/ 2014-2021 / 

 

 

НОВИ 

ДОГОВОРИ 

/2019- 2020 / 

  СЕЛЕКЦИЯ     

  СМ / БРОЙ 

РЕАЛИЗИРАНИ СМ 

ОБУЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗИРАНИ СМ 

ПРАКТИКА 

СЕЛЕКЦИЯ 

ПМ / БРОЙ 

РЕАЛИЗИРАНИ  МП 

ПРЕПОДАВАНЕ 

   РЕАЛИЗИРАНИ МП 

      ОБУЧЕНИЕ 

СЕЛЕКЦИЯ 

ОБЩ БРОЙ 

ОБЩО 

РЕАЛИЗИРАНИ 

МОБИЛНОСТИ 

 

outgoing заминали приети заминали приети 

 

Outgoing 

гост-лек. 
заминали приети заминали приети 

Outgoing 

гост-лек. 
заминали приети 

1. 
 

АФ 

 

17 - 
 

- - 1 - - 
 

20 4 - - - 
 

20 4 1 

2. 
 

ВМФ 

 

34 2 

 

116 2 10 75 - 

 

18 

6 г. лек. 

3 - 3 - 
 

134 

6 г. лек. 
83 10 

3. 
 

МФ 

 

30 1 
 

25 - - 10 5 
 

28 5 - 8 - 
 

53 23 5 

4. 
 

ПФ 

 

34 1 
 

9 - - 4 - 
 

29 3 2 2 - 
 

38 9 2 

5. 
 

СФ 

 

12 - 
 

5 1 - 4 - 
 

17 1 2 1 - 
 

22 7 2 

6. 
 

ФТТ 

 

19 - 
 

2 2 - - - 
 

11 4 - - - 
 

13 6 - 

7. 
 

МК 

 

13 1 
 

29 - - 11 2 
 

16 - - 2 - 
 

45 13 2 

8. ФХ 4 - 

 

8 

 

- - - - 

 

7 - - - - 
 

15 - - 

9.   Ректорат   
 

- 
    8 - - 1 - 8 1 - 

10. 
Общи за 

ТрУ 
25 3 

 
    

 
    

 
  

 

 

 
  Общ брой: 188 8 194 5 11 104 7 

 

154 
6 г. лек. 

 

20 4 17 - 
 

348 
6 г. лек. 

146 22 
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 Информационна политика 

Провеждането на информационни дни по основни звена се оказа предпочитана и успешна 

форма за реализиране на информационната политика по програма „Еразъм+“. Своевременното 

актуализиране на информацията на Интернет-страницата на ТрУ осигурява бързо 

разпространение на новите възможности за академичен обмен. Издаването на различни 

информационни материали и брошури са част от информационните дейности по програмата в 

ТрУ. Традиционните работни срещи на Еразъм координаторите, на които се представят 

новостите и се обменят идеи и добри практики за по-добра организация на работата по 

програмата в ТрУ, се провеждаха най-вече он-лайн: 

- През октомври 2020 г. Тракийски университет се включи със събитието “Erasmus+ Trakia 

University Open Doors” в Европейската инициатива „Дни на програма Еразъм 2020“ 

(“Erasmusdays 2020”), под патронажа на президента на Европейския парламент и Европейския 

комисар по Образованието, културата, младежта и спорта, с която да отбележи огромното 

положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, 

легитимни за участие в Програмата. За целта беше потготвен и изработен видеоклип „Програма 

Еразъм в Тракийски университет“ със споделени впечатления от Еразъм-студенти на ТрУ. 

- През м. май 2021 г. по време на организирания от ТрУ „Фестивал на знанието“ награди и 

грамоти получиха и Еразъм-студенти от различните звена, отличили се по време на своята 

мобилност.  

 

7.4.2. Новият програмен период по програма „Еразъм+“ 2021-2027 г. 

 През отчетните години 2020 и 2021 Тракийски университет трябваше да се подготви и за 

участието си в дейностите по програмата през новия програмен период 2021-2027 г. Основната 

задача беше да се изработи проектното предложение и през м. май да се кандидатства за новата 

Харта Еразъм в областта на висшето образование. Проектът беше високо оценен и в началото 

на 2021 г. Тракийски университет бе удостоен с Европейска Харта Еразъм, която дава  правото 

за участие във всички дейности на програмата през периода 2021-2027 г. Първите две години 

2021-2022 са години на преход към новите изисквания на програмата и включването в 

различните инициативи на ЕК като всеобща дигитализация на дейностите и процесите,  Erasmus 

Without Paper, Green Erasmus, European Student card и др.  Новият период започна и с 

подготовката и подаването на проектното предложение за участие в първата селекционна 

година 2021-2022 г. Надяваме се пандемичната обстановка да не попречи на реализирането на 

мобилностите като се има в предвид, че през новия програмен период ще се стимулира 

реализирането на т.н. смесени мобилности (съчетаване на физическата с виртуалната 

мобилност).    

 

7.5. Научни списания 

В Тракийски университет редовно се издават 6 периодични научни издания: 

 „Trakia Jоurnal of Sciences” (TJS) 

 „Bulgarian Journal of Veterinary Medicine” (BJVM) 

 „Agricultural Science and Technology” (AST) 
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 „Applied Researches in Technics, Technologies and Education“ 

 „Педагогически форум“ 

 „Годишник на Педагогически факултет“ 

Първите 4 излизат изцяло на английски език, а другите – на български, с резюмета на 

английски език. В редколегиите на списанията са включени авторитетни български и 

чуждестранни представители. Всички издания се разпространяват online и предоставят 

свободен достъп до пълния текст на статиите. Всички статии имат DOI номера. 

Списанията AST и BJVM излизат и в печатен вариант и се разпространяват в 92 

библиотеки у нас и в чужбина.  

BJVM се индексира в SCOPUS. TJS, BJVM, ARTTE и AST са включени в  DOAJ (Directory 

of Open Access Journals) и Index Copernicus. Останалите бази, в които се индексират нашите 

списания са: CABI,  AGRIS, Zoological Record, Academic Search Complete на EBSCO, ERIH 

PLUS, J-Gate (Open Access Journal Publisher), China Education Publications Import and Export 

Corporation (CEPIEC).  

Списанията „Trakia Jоurnal of Sciences” (TJS), „Bulgarian Journal of Veterinary Medicine” 

(BJVM)  и „Agricultural Science and Technology” (AST) са включени в Списък на съвременните 

българските научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с 

научна информация. А “Applied Researches in Technics, Technologies and Education“,  

„Педагогически форум“ и “Годишник на Педагогически факултет” са вкючени в Националния 

референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.  

За периода м. декември 2019 - м. май.2021 год. са издадени 7 броя на 

общоуниверситетското списание „Trakia Jоurnal of Sciences” 

 2019 година, Vol. 17 – 1 редовен брой  – Biomedical Sciences  - с 19 статии 

 2020 година, Vol. 18 - 4 редовни броя – 3 броя Biomedical Sciences  - с общо 44 статии и 

1 брой  Social Sciences – 15 статии, 1 приложение – доклади от Международната научна 

конференция по случай 25 години от създаването на Тракийски университет  – 154 

доклада 

 2021 година, Vol. 19 - 2 редовни броя –  Biomedical Sciences  - с общо 31 статии 

7.6. Централна научноизследователска лаборатория 

През отчетния период  В ЦНИЛ, наред със съществуващите  методики за анализ бяха 

разработени и въведени методики за  определяне съдържанието на антиоксиданти (ресвератрол 

и кверцетин) и антиоксидантна активност  (Радикалулавящ капацитет) в растителни екстракти. 

По този показател са анализирани  проби от различни вина, както и ягоди в изпълнение на 

дейности по ННП „Интелигентно растениевъдство“. Разработени и усвоени са методики за 

определяне на общи флаваноиди в растителни екстракти и  мляко, определяне наличието на 

ксантофили в месо и месни продукти. 

Една от новите услуги, която предлага ЦНИЛ е калибриране на пипети на различни 

възложители. 

С цел разширяване дейността на лабораторията е създадена възможност за определяне 

санитарно-хигиенното състояние на води по микробиологични показатели. 

В лабораторията се изпълняват анализи на проби, залегнали като дейност в редица 

научни програми и проекти (ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на 
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живот“; ННП „Интелигентно растениевъдство“;  НИП № 09/2019г на тема ,,Използване на 

екстракт от бял трън като протектор при природни и антропогенни катастрофи“, Медицински 

факултет)     

Във връзка с популяризиране дейността на лабораторния комплекс и използването на 

нови съвремени методи  за анализ, редовно се провеждат посещения на групи студенти от 

специалностите ,,Агрономство“, ,, Агрономство Етерично Маслени Култури“, ,,Растителна  

защита“, ,,Рибовъдство и Аквакултури“. 

В лабораторията, съвместно с ВМФ се провеждат курсове за СДК, включващи работа с 

РCR и ELISA. 

 

7.7. Информационна дейност 

В настоящия момент университетската компютърна мрежа на Тракийски университет 

обхваща 1600 компютъра, в които са включени 20 сървъра, 1100 компютърни конфигурации, 

380 преносими компютри и 100 терминални клиента. 

За нуждите на основните структурни звена на територията на Стара Загора е осигурена 

международна интернет свързаност, посредством симетричен оптичен канал с гарантиран 

капацитет, не по-малък от 1 Gbit/s, разпределен между базите на университета в Студентски 

град, Медицински факултет – деканат, Медицински факултет – морфоблок, Педагогически 

факултет, Медицински колеж и ДИПКУ. 

За много кратък период от време се изгради сайт за онлайн кандидатстване и за 

записване за предварителни и редовни изпити. Поради въведените противоепидемични мерки, 

всички кандидатстудентски изпити се проведоха в онлайн среда. В платформата за 

електронното обучение на университета Moodle се интегрираха два модула против преписване 

(Lockdown browser и Safe exam browser). Отдел ЦИКО съдейства на всеки кандидат-студент да 

получи необходимата му техническа помощ необходима му за кандидатстване и безпроблемно 

провеждане на заявените от него онлайн изпити. Отдел ЦИКО пое поддръжката и ремонтна 

дейност на цялата налична компютърна и копирна техника, в рамките на Тракийски 

университет. Освен гореспоменатите дейности, отдел ЦИКО пое поддръжката на 

информационната система, електронното обучение и интернет сайт на Тракийски университет. 

Тракийски универстиет е абониран за Microsoft 365 (за 1050 служители и 7000 студенти) 

и Google Workspace for Education Plus (650 преподавателя и 6500 студенти) и Google Workspace 

for Education за всички останали служители. 

 

7.8. Университетска библиотека  

Дейностите на библиотеката са свързани с изпълнение на основната й мисия да  

съхранява книжовното и научно наследство на университета и да осъществява 

информационното осигуряване на  учебния процес и научноизследователската дейност на 

студентите, докторантите и  преподавателите.  Тези дейности се реализират в няколко основни 

направления: 

1. Развитие и управление на колекциите – комплектуване, обработка, съхранение и 

организиране достъпа до библиотечните колекции от книги, периодични издания, 

електронни ресурси и непубликувани документи. 
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2. Обслужване на читателите – осигуряване на навременно и ефективно обслужване 

на потребителите на библиотеката с помощта на съвремени технологии, както и с 

богатите книжни фондове и електронни ресурси 

3. Информационно-библиографско обслужване – изготвяне на разннобразни 

справки, аналитична обработка на постъпващите периодични издания. 

Консултиране и обучение на потребителите на библиотеката. 

4. Електронни ресурси – поддържане и развитие на интернет страницата на 

библиотеката и организиране достъпа до дигиталните колекции. 

5. Дигитализационен център – дигитализиране на разнообразни книжни материали, 

обработката им и представяне на цифрово съдържание в електронните каталози 

на библиотеката, Дигиталния репозиториум и Виртуалната библиотека. 

През 2020 фондът на Университетска библиотека  се е обогатил с 1542 библиотечни 

документи. Процентът на даренията е 60 %от общия брой постъпили документи. Една час от 

тези издания идват от Академичното издателство на Тракийски университет, друга част от 

преподаватели, различни издателства, организации и частни лица. 

Новопостъпилите документи се описват в електронните каталози на библиотеките и при 

възможност  към библиографските описания се добавя пълен текст, уеб адрес и корици. През 

годината са добавени 549 корици,  и 310 книги в пълен текст. Така интернет каталога на 

библиотеката се обогатява в съдържателен план и се превръща във високоинформативен 

електронен ресурс. 

Библиотеката е депозитарна  на ФАО за България и като резултат ежегодно във 

фондовете й постъпват около  160 тома литература в областта на селското стопанство, издания 

на тази международна организация. В последните години се предпочита комплектуването на 

електронни издания, защото веднага след въвеждането им в каталога на библиотеката те стават 

достъпни в пълен текст за нашите читатели. Централната библиотека получава като депозит 

всички национални издания в областта на ветеринарната медицина.По този начин имаме най-

богатата книжна  колекция от  издания по ветеринарна медицина в страната. 

Активна е работата по развитие на книгообменните връзки на библиотеката, като се 

оценява ролята на книгообмена като съществен начин за набавяне на интересни и ценни 

специализирани издания – научни списания, доклади от конференции, годишници и т.н. 

Редовно се изпращат    Bulgarian Journal of Veterinary Medicine и Agricultural Science and 

Technology, издания от научни конференции, монографии на преподаватели. Изпращаме ги в 79 

института в 19 страни. 

От 2014 година библиотеката е ангажирана с депозирането на статиите от изданията на 

Тракийски университет  в CrossRef. През 2020 година са депозирани  272 статии, на които са 

присъдени DOI номера. Около 60 статии са депозирани и в DOAJ – база данни за достъп до 

пълнотекстови списания. Там се депозират статиите от Trakia Journal of Sciences. 

От 2018 Централна библиотека изготвя справки за публикации и цитирания в SCOPUS и 

Web of Sciences във връзка с процедурите за израстване на академичния състав. За 2020 година 

са изготвени  80 справки. Колеги от библиотеката са оторизирани представители и  извършват 

попълване  Регистъра на академичния състав на НАЦИД с данни за защитени докторски 
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дисертации и заети академични длъжности. Дисертациите и авторефератите се изпращат в 

НАЦИД и НБКМ.  

В началото на месец март библиотеката на Медицински факултет, след едногодишен 

ремонт посрещна своите читатели в обновени, отговарящи на съвременните библиотечни 

стандари зали и читални. Обособени са достатъчно читателски и автоматизирани места, които 

бързо се превърнаха в предпочитано място за самоподготовка, особено от чуждестранните 

студенти. 

През 2020 година 1511 читатели са посетили библиотеката 12250 пъти и са използвали 

21823 библиотечни материали. След преминаването на студентите на on line обучение бяха 

положени усилия да отговорим на новите искания на нашите потребители. През месец април 

изпратихме писма до всички ръководители на катедри дали биха имали желание да 

дигитализираме учебници, които да предоставим на студентите за ползване чрез Виртуалната 

библиотека на Електронен университет.  Дигитализираме всички учебници, които 

преподавателите заявяват. След това се публикуват във Виртуалната библиотека. Там се качват 

и дигитални копия на помощна литература по различни дисциплини. Интересът на студентите е 

доста голям, което е стимул за нас непрекъснато да допълваме тези ресурси. До момента имаме 

повече от 16000 посещения.  

По e-mail  изпращаме актуална информация за достъп до бази данни, безплатни научни 

ресурси  и друга полезна  информация. 

Информационното осигуряване на студенти, докторанти и преподаватели се 

осъществява, както със собствени, така и с външни информационни ресурси. Ежедневно се 

попълва базата Статии.   Тя съдържа повече от 118 хиляди описания. От 2016 година насам 

всички списания, които постъпват в Централната библиотека се дигитализират и статиите се 

качват в пълен текст в електронния каталог.  Те са достъпни за нашите потребители чрез 

интернет каталога на библиотеката и са видими в мрежата на университета. През 2020 година са 

описани и дигитализирани 3560 статии.  

За периода беше подновен абонамента на базите на EBSCO Publishing – Academic Search 

Complete, eBook Academic Collection и Veterinary Education in Video. Активно се използва и 

абонамента на МОН до SCOPUS, ScinceDirect и Web of Science. 

Все повече се разраства дистанционното обслужване и тенденцията потребителите на 

библиотеката да ползват нейните услуги от дома или работното си място. Тази дейност се 

осъществява чрез добре разработен и функционален библиотечен сайт. От страницата на 

библиотеката потребителите се информират за нови електронни ресурси, за постъпленията на 

нови библиотечни документи – чрез рубриките Нови книги и Нови книги ФАО, периодични 

издания, за обучителни семинари и временен достъп до електронни бази данни, за Електронния 

каталог на библиотеката , препратки към интересни и полезни интернет ресурси. При заявка от 

читатели се сканират и изпращат  в електронен вид търсените библиотечни материали. От тази 

услуга се възползват, както потребители от университета, така и външни читатели. 

Активно се развива и Дигиталния център на библиотеката. Работи се по няколко 

направления: 

- Дигитализиране на текущата периодика 
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- Дигитализиране на книги, необходими за обучението на студентите. През 2017 

година започна дигитализация на книжния фонд на библиотеката на Медицински 

факултет. Първоначално бяха сканирани и предоставени на читателите най-

търсените учебни материали за нуждите на чуждоезиковото обучение във 

факултета.  

- Дигитализация на научното наследство на Тракийски университет. През 2020 

година дигитализирахме Годишниците на ВМФ от 1924 до 1950 – те са качени в 

Дигиталния репозиториум на Тракийски университет. Дигитализирахме и 

Научните трудове на ВМФ и АФ за периода 1950-1989. В момента приключваме с 

обработката им и предстои качването им в Дигиталния репозиториум. 

Дигитализирани са и годишниците на Медицински факултет и част от 

годишниците на Педагогически факултет. Следващ етап от процеса на 

дигитализация е  издирването на  всички налични материали от научни форуми, 

проведени в Тракийски университет и представянето им в Интернет. Идеята е на 

едно място да се събере научната продукция на Университета. Интерес към 

такива материали проявяват, както преподаватели, така и външни потребители.    

- Работи се и по ретроспективното представяне с пълен текст на вече описани 

списания. От модерната техника за дигитализиране се възползват и много 

преподаватели и студенти. 

- Регулярно се попълва Дигиталния репозиториум на Тракийски университет, 

който е част от НАБИС репозиториум. В него се предоставят за ползване 

автореферати на дисертации, публикации на преподаватели от университета,  

материали от научни форуми и издания на отделните факултети. 

Електронните каталози на Централна библиотека и Медицински факултет са част от 

НАБИС /Национална академична библиотечно-информационна система/.  Библиотеката е член 

на Български информационен консорциум и на Съюза на библиотечните и информационни 

работници. 

Какви са перспективите за развитие: 

- Подготовка за преместване на библиотечните фондове в сградата на Академичния 

информационен център; 

- Осигуряване на отдалечен достъп за всички студенти и преподаватели до 

ресурсите на библиотеката и до всички абонирани бази данни; 

- Обогатяване на Дигиталния репозиториум и Виртуалната библиотека с нови 

ресурси; 

- Създаване на дигитален архив на Тракийски университет – идеята е снимки, 

видеоматериали, хартиени документи, свързани със създаването и развитието на 

Тракийски университет да се преобразуват в цифров формат и мета данни. Да се 

създаде продукт, в който да могат  да се правят различни справки. По този начин 

ще бъде събрана на едно място и съхранена за идните поколения историята на 

университета.  
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8. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

8.1. Обща характеристика нa проектната дейност в Тракийски университет 

Проектната дейност на Тракийски университет се развива във връзка с визията на  

ректорското ръководство за насърчаване и стимулиране на академичния персонал за участие в 

научни проекти, като форма за повишаване на научния капацитет и създаване на съвременна и 

конкурентна научно-изследователска инфраструктура във всички структурни звена.  

Сред приоритетите на проектната дейност на Тракийски университет са: 

 Запазване на висок относителен дял на участие на членовете на научно-

преподавателския персонал в научно-изследователски проекти; 

 Стимулиране участието на академичния персонал от всички структурни звена на 

Тракийски университет в международни проекти; 

 Стимулиране мобилността на студентите и научно-преподавателския персонал; 

 Създаване на благоприятни условия за развитие на  международното 

сътрудничество; 

 Насърчаване участието на изследователите в международни научни мрежи; 

 Насърчаване на иновациите;  

 Осигуряване на адекватни условия за патентоване на достиженията от 

изследователската дейност;  

 Осигуряване на адекватна среда за повишаване на публикационната активност; 

 Поетапно обновяване на академичната инфраструктура; 

 Създаване на благоприятни условия за изграждане на устойчива и ориентирана 

към бъдещето системи за обучение. 

Нарастването на възможностите за кандидатстване както по национални научни 

програми, така и по механизмите за усвояване на Европейските фондове след 2020 г. води до 

повишаване интереса на изследователите от Тракийски университет към участие в научни 

проекти. Допълнителен стимул е фактът, че все по-вече научни колективи от университета 

успяват да спечелят национални и международни проекти.  

Административните дейности, свързани с управлението на проектите от момента на 

подготовка на проектното предложение до завършването на спечеления проект се извършват в 

отдел „Проектна дейност“. В ежедневната работа на отдела наложихме  устойчиви процеси на 

своевременност, прозрачност и проследимост на движението на всяко едно проектно 

предложение. Те позволяват от една страна да предоставяме в срок на всеки участник 

необходимата административна документация, а от друга да може да идентифицираме статуса 

на всяко проектно предложение от момента на неговото подаване, през периода на изпълнение 

на успешно спечеления проект, до приключването на проекта и отчитането на резултатите. За 

да се осигури своевременно осведомяване на академичния персонал за открити национални и 

международни конкурсни сесии, от началото на 2021г. отдел „Проектна дейност“ изпраща 

информация до ръководствата на структурните звена на Тракийски университет за откритите 

конкурсни сесии по съответните приоритетни направления.   

https://ec.europa.eu/education/policies/international-cooperation/international-cooperation-and-policy-dialogue_bg
https://ec.europa.eu/education/policies/international-cooperation/international-cooperation-and-policy-dialogue_bg
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В началото на 2020 г. структурата на отдел „Проектна дейност“ включваше само един 

щат. Значителното повишаване дейността на звеното наложи поетапното му окомплектоване. 

Към 01.06.2021г. в отдела вече работят трима експерти. Тази окомплектовка осигурява 

непрекъснатост в дейността на отдела, повишава административния му капацитет и е 

предпоставка за повишаване на сигурността и надежността в процеса на управление на 

проектите. 

 

8.2. Подадени проектни предложения по национални и международни програми 

Подадените проектни предложения за периода 01.01.2020г. – 01.06.2021г. са 77 (фигура 

1). Всички проектни предложения са съобразени с приоритетните научни направления на 

Тракийски университет и отговарят напълно на изискванията на съответните финансиращи 

органи.  За отчетния период се установява, че проектни предложения са подадени от всички 

структурни звена на университета. 

 

 

Фигура 4. Брой подадени проектни предложения за периода 01.01.2020г. – 01.06.2021г. 

 

8.3. Действащи национални и международни проекти 

 

През периода 01.01.2020г. – 01.06.2021г. в Тракийски университет са спечелени общо 32 

проекта (фиг. 5 и Таблица 41, Таблица 42, Таблица 43, Таблица 44). 
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Фигура 5. Брой спечелени проекти за периода 01.01.2020г. – 01.06.2021г. 

През 2020 г. са спечелени 9 проекта, финансирани по национални програми и 9 по 

международни (фиг. 5; Таблица 41 и Таблица 42). Националните проекти са финансирани по 

ОП "Региони в растеж"2014-2020, Националния доверителен екофонд, ОП "Наука и 

образование за интелигентен растеж", МОН, Фонд научни изследвания и др. Сред партньорите 

на Тракийския университет в изпълняваните проекти са Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски”,  Русенски университет „Ангел Кънчев”, Медицински университет – Варна, 

Университет „Проф. Асен Златаров” – Бургас,  БАН - Институт по математика и информатика  

и др. 

През първите шест месеца на 2021г са сключени 11 договора по национални проекти и 3 

по международни (Таблица 43 и Таблица 44). Националните проекти са финансирани по 

Програма за развитие на селските райони, ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", 

финансирани от МОН и Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021. През 

2021г. е сключен и един договор с финансираща организация - юридическо лице, която възлага 

целево проучване за нуждите на бизнеса. Сред партньорите на Тракийския университет в 

проектите отново са водещи университети в Република България: Технически университет 

София, Аграрен университет Пловдив, БАН - Институт по Механика, БАН - Институт по 

Биология и имунология на размножаването, БАН - Институт по информационни и 

комуникационни технологии, Русенски университет "Ангел Кънчев" и Селско стопанска 

академия, Медицински университет Пловдив, Университет за национално и световно 

стопанство, Лесотехнически университет, Софийски университет „Климент Охридски“ и др.; 

представители на бизнеса, сред които Българска стопанска камера, земеделски производители  

и др.; чуждестранни висши учебни заведения: Ветеринарномедицински факултет Лайпциг, 

Германия, Факултет по ветеринарна медицина на университет Юстус, Гисен, Германия, 

Университет Панония Унгария и др.   
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Фигура 6. Разпределение на спечелените проекти за периода 01.01.2020г. – 01.06.2021г. според 

източника на финансиране. 

 

Таблица 41. Национални научни проекти, сключени през 2020 г. 

Финансираща програма 

 

Име на проекта 

НАЦИОНАЛНИ 2020 

Националния доверителен 

екофонд 

Извършване на строително монтажни работи в изпълнение 

на проект: Подобряване на образователната инфраструктура 

на факултет "Техника и технологии" - гр. Ямбол към 

тракийски университет - гр. Стара Загора чрез пакет от 

енергоспестяващи мерки" финансирана от  Националния 

доверителен екофонд" - 00373-2019-0018 

ФНИ BULGARIAN JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE 

ФНИ Agricultural Science and Technology Списание 

ФНИ Trakia Journal of veterinary medicine 

ОП "Наука и образование 

за интелигентен растеж" 

BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“ 

ОП  - Наука и образование 

за интелигентен растеж 

Утре - училище за толерантност и равнопоставеност на 

етносите 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

НДЕФ ФНИ ОП "Наука 
образование за 
интелигентен 

растеж

ОП " Региони в 
растеж"

Програма за 
развитие на 

селските 
райони

ЕСФ  ОП 
"Добро 

управление"

МОН H2020 Erasmus +; KA2 -
KA204, KA203

Национална 
програма 

„Европейски 
научни мрежи“ 

/Проект по 
програма 
Туининг/

IOP Conference
Series: Materials

Science and
Engineering

Други The
Dissemination &

Exploitation
Booster Service,

European
Commission

б
р

о
й

 п
р

о
ек
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2020 до 31.05. 2021 Общо
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ОП "Региони в 

растеж"2014-2020 

"Изграждане на Академичен информационен център  към 

Тракийски университет Стара Загора" 

Проектът се осъществява с 

финансовата подкрепа на 

Европейски съюз чрез 

Европейски социален 

фонд и Оперативна 

програма ”Добро 

управление”, и е в 

рамките на приоритетна 

ос №2 “Ефективно и 

професионално 

управление в 

партньорство с 

гражданското общество и 

бизнеса” 

Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на 

специализираните знания, подобряване на уменията и 

повишаване на експертния капацитет на служителите на 

ДПП "Сините камъни" 

МОН "Дигитални технологични системи за чиста и сигурна 

околна среда - 5D ALLIANCE$ 

 

Таблица 42. Международни научни проекти, сключени през 2020 г. 

МЕЖДУНАРОДНИ 2020 

Финансираща 

програма 
Име на проекта  

COST 

COST Action 18103 - Inovation with glycans: new frontiers from 

synthesys to new biological targrts - (INNOGLU насочена към 

изследвания върху нови концепции, идеи и подходи за справяне 

с научните предизвикателства, свързани с гликопротеините и по-

точно профилиране на това кои гликани са свързани със 

състоянието здраве и болест 

COST 

тема „INNOGLY COST Action“, насочена към нови изследвания 

върху биологичните функции на гликаните в различни 

биологични направления. 

IOP Conference Series: 

Materials Science and 

Engineering 

International Conference on Technics, Technologies and Education 

2020 (ICTTE-2020)4-6 November 2020, Yambol, Bulgaria 

Национална програма 

„Европейски научни 

мрежи“ /Проект по 

програма Туининг/ 

GREENANIMO 

Н2020 
Researchers' Night and Individual Fellowships Нощни и 

индивидуални стипендии за изследователи K-TRIO 4 
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Договор за партньорство - Програма по устойчива мода в 

университети с обучение по текстил в Европа - Разработване, 

внедряване и оценка на модул за обучение за преподаватели 

Договор№ 2020-1-DE01-KA203-005657 

Американско 

посолство, София 
Педагогика на преподаването чрез Мултимедийна грамотност 

ФНИ - "Конкурс за 

проекти по програма за 

двустранно 

сътрудничество - 

България - Китай 2019" 

Разработване на наноструктурирани повърхности за специфично 

детектиране на протеини клетки 

Erasmus +; KA2 - 

Cooperation for 

innovation and the 

exchange of good 

practices KA204 

“Burnout education, normatives and digital tools for European 

Universities" 

 

Таблица 43. Национални научни проекти, сключени през първите пет месеца на 2021 г. 

 

НАЦИОНАЛНИ 2021 

Финансираща 

програма 

Име на проекта 

ПРСР - Програма за 

развитие на селските 

райони 

Проект за превенция на заболяванията и иновации в 

репродукцията с цел подобряване на икономическите показатели 

и преодоляване на последиците от епизодичните ситуации в 

козевъдството 

ПРСР - Програма за 

развитие на селските 

райони 

„Професионални обучения за земеделски стопани за надграждане 

на техните знания и умения, водещи до повишаване 

конкурентоспособността на техните стопанства“ 

МОН Интелигентно животновъдство 

МОН Интелигентно растениевъдство 

ОП "Наука и 

образование за 

интелигентен растеж" 

Квалификация за професионално развитие на педагогическите 

специалисти 

ОП "Наука и 

образование за 

интелигентен растеж" / 

Модернизация на 

висшето образование/ 

ОМНИА 

ОП "Наука и 

образование за 

Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова 

трансформация на обучението в приоритетни професионални 
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интелигентен растеж" / 

Модернизация на 

висшето образование/ 

направления от висшето образование чрез партньорство м-у ТрУ, 

УНСС, РУ и БСК / СИПМО-ТрУ/ 

ОП "Наука и 

образование за 

интелигентен растеж" / 

Модернизация на 

висшето образование 

"Модернизация на висшето образование по устойчиво 

използване на природните ресурси в България" 

ОП "Наука и 

образование за 

интелигентен растеж" / 

Модернизация на 

висшето образование 

Модерен-а: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на 

Академичната екосистема 

 

БИОВЕТ АД 

/финансираща 

организация/ 

Изследователски проект /научни изследвания, технологични 

проучвания и иновации в областта на храненето и земеделието с 

цел да се допринесе за модернизация, конкурентоспособност и 

развитието на сектора/ 

Фонд Активни 

граждани България по 

ФМ на ЕИП 2014-2021 

Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията 

 

Таблица 44. Международни  научни проекти, сключени през първите пет месеца на 2021 г. 

Финансираща 

програма 
Име на проекта 

 МЕЖДУНАРОДНИ 2021 

The Dissemination & 

Exploitation Booster 

Service, European 

Commission 

PILOT E-LEARNING INCUBATION PROGRAMME 

финансиран по 

Erasmus+, Key Action 

KA2 - Cooperation for 

innovation and the 

exchange of good 

practices, KA203 - 

Strategic Partnerships for 

higher education 

„Burnout education, normatives and digital tools for European 

Universities - BENDIt-EU“ 

IOP Conference Series: 

Materials Science and 

Engineering 

International Conference on Technics, Technologies and Education 

(ICTTE 2021) 3-5 November 2021, Yambol, Bulgaria 
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Общата стойност на финансовите средства по спечелените проекти е в размер на 

13 816 100,67 лв. (фигура 7.).  

 

Фигура 7. Размер на осигурените финансови средства по спечелени проекти за периода 

01.01.2020г. – 01.06.2021г. 

 

Разпределението на финансовите средства по години показва, че спечелените средства 

през първите пет месеца на 2021г. са два пъти повече от тези през 2020г. Причината за 

тези резултати се обяснява с това, че някои от проектните предложения, финализирани 

през 2021г. са подадени през 2020г.  

Анализът на реализираната проектна дейност показва, че към 01.06.2021г. се изпълняват 

общо 37 проекта, от които един сключен през 2017, два сключени през 2018 г., два през 2019 

год., а останалите, сключени след 01.01.2020г. Два от изпълняваните през периода проекти са 

свързани с ремонт на съществуваща инфраструктура. Това са проект: Подобряване на 

образователната инфраструктура на факултет "Техника и технологии" в гр. Ямбол и  

"Изграждане на Академичен информационен център  към Тракийски университет Стара 

Загора". Четири от проектите  са свързани с Модернизация на висшето образование, която ще 

се реализира по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". В единият проект 

Тракийски университет е бенефициент, а в другите три е партньор, съответно на Медицински 

университет Пловдив, Лесотехнически университет - София и Софийски университет „Климент 

Охридски“. Подобряването на академичната инфраструктура, модернизацията и развитието на 

цифрова трансформация на обучението предполагат адаптиране на учебния процес с новите 

реалности. Разработването на нови хибридни специалности в рамките на тези проекти 

предполагат създаването на устойчиви национални университетски мрежи и повишаване 

конкурентоспособността на висшите училища, включени в тях. Участието на чуждестранни 

университети като партньори на Тракийски университет в процеса на модернизация разширява 

възможностите за развитие и актуализиране на учебния процес. Задълбочаването на контактите 

с факултетите по ветеринарна медицина в Гисен и Лайпциг, с Университета Панония -Унгария 
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са в основата на стратегическо международно сътрудничество, което ще доведе до нови 

възможности за академичния персонал на нашия университет да осъществи контакти с 

чуждестранни преподаватели и да повиши своите преподавателски умения в условията на 

съвременна дигитална среда.         

 

Заключение: 

Осъществената за периода 01.01.2020г. – 01.06.2021г. проектна дейност показва висока 

мотивация на всички структурни звена и готовност за участие в научни проекти, както 

самостоятелно, така и в колективи с други научни звена от страната и чужбина. Спечелените 

научни проекти  утвърждават Тракийски университет като доказана образователна и научна 

институция. Очакванията ни са, че успешното изпълнение на спечелените проекти ще повиши 

значително научния и преподавателски потенциал на университета, ще повиши дигиталните 

умения на студентите, преподавателите и административния персонал. Реализирането на 

планираните по проектите мобилности трябва да разшири международното сътрудничество, да 

повиши контактите на студенти и преподаватели с партньори от чуждестранните университети 

и да се превърне в основа за активно включване на Тракийски университет в международните 

алианси за висше образование.   

Основните предизвикателства в проектната дейност в краткосрочен план свързваме с 

риска от достигане на момент в който свободния от участие в проекти кадрови капацитет на 

Тракийски университет ще бъде недостатъчен, поради реално включване на значителна част от 

персонала в действащи проекти. За да се избегне този риск и университета да може активно 

устойчиво да кандидатства и участва в реализирането на проекти е целесъобразно да насочим 

внимание към подготовката и обучението на младите преподаватели по посока на разработване 

и управление на проекти.   
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9. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ  

9.1. Учебно-опитно стопанство 

Учебно опитно стопанство е обслужващо звено в Тракийски университет,  създадено за 

подпомагане на учебния процес и научноизследователската работа в същия. 

Стопанството осигурява база за практическото обучение на студентите и в тази връзка 

развива две основни производства: растениевъдство и животновъдство. 

Съществуват и обслужващи звена – ремонтна работилница, за текущи ремонти на МТП, 

кравеферма, овцеферма и свинеферма. 

Стопанството е на смесена издръжка: субсидии от Тракийски университет, Държавен 

фонд земеделие и собствени приходи от реализиране на земеделска и животинска продукция. 

През изтеклата стопанска година 2019-2020, Учебно опитно стопанство обработва 2081 

дка земеделска земя. 

 

9.1.1. Растениевъдство 

Добивите са следните: 

Пшеница – 273 т. сравнение с по първата стопанска година добивът от пшеница е 

нараснал с 5,10 %. От добитото количество е раздадена рента по сключените договори за наем 

на земя в размер на  37т. за семена – посев за следващата стопанска година 28т. и продадено 

количество 183т и 25т за изхранване на животните. 

Слънчоглед – 102 т. в сравнение с стопанската година 2018-2019, средния добивът е по 

малко с 14т.причината – закупени заразени семена от фирма Пионер. Съставен бе протокол с 

представител на фирмата за пораженията на семената с 10% от мана. 

Ечемик – 7т. и в сравнение с по-първата стопанска година средния добив е нараснал с 22 

кг. 

Овес – 11 т. също се наблюдава увеличение на средния добив с 88кг. 

От грубите фуражи предназначени за изхранване на животните в стопанството добивите 

са следните : 

 Люцерна – сенаж 153т., сено 59 т. и зелена маса – 5т. 

 Житно грахова смеска – сено 19т., зърно 20т. и сенаж -75 т. 

 Царевица  силаж- 363 т  

 Слама – 152 т. 

През отчетния период са закупени машини и съоръжения - дискова брана  на стойност 

35400 лв от КББГ ЕООД. 

Към момента са засети 2105 дка земя с пшеница, ечемик, люцерна, житно грахова 

смеска, царевица и отдадена под наем 264 дка оризище с договор 144УОС/01.04.2021г.- 

средствата от наема са постъпили по сметката на УОС. 

За стопанската 2020-2021 г. са извършени всички земеделски практики, но все още не е 

добита продукция. 
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Таблица 45. Получена продукция от направление растениевъдство. 

  

 

Селскостопанска 

       Култура 

                                    2020г.        до 

31.05.2021г. 

обработваема 

   земя/дка 

Среден 

добив 

добита 

продукция 

тон 

добита 

продукция/лв 

по справ.цени 

Засяти 

площи/дка 

пшеница 510 536 273 82020,00 679 

слънчоглед 563 183 102 56155,00  

ечемик 12 560 7 1881,00 45 

овес 32 328 10,5 3360,00  

слама   152 15158,00  

люцернов сенаж 205 747 153 21462,00  

люцерново сено 205 288 59 10647,00 185 

люцерна 

зел.маса 

  5 728,00  

жгс-сено 78 245 19 3825,00 66 

жгс-зърно 62 325 20 5600,00  

жгс-сенаж 48 1562 75 11250,00  

царевица-силаж 366 992 363 50834,00 1130 

ориз под наем     264 

общо 2081   262920.00 2369 

 

9.1.2. Животновъдство  

Таблица 46. Отглеждани животни в УОС през отчетния период 

 от 01.12.2019г. до 

31.12.2019г. 

от 01.01.2020г. до 

31.12.2020г. 

01.01.2021г. до 

31.05.2021г. 

кравеферма 61 163 214 

овцеферма 121 204 233 

конеферма 17 16 10 

Общо: 199 383 457 

 

Към 31.05.2021 г.броят на наличните животни е следния: 

Кравеферма. Общият брой говеда е 214 бр. В сравнение с декември 2019 г., те са 

нараснали с 153 бр. (с 71.5%), тъй като през месец октомври на 2020 година бяха закупени 90 

бр. месодайни крави от породата „Галуей“ и 4 бр. бици от същата порода. През месец декември 

на същата година бяха закупени 29 бр. говеда (заплодени юници) от породата „Симентал“ – 

млечно направление. За отчетния период са отчетени 30 бр. приплоди. 

Овцеферма. Общият брой на животните е 233. Тук също има нарастване на животните в 

сравнение с декември 2019 г. с 112 бр. (с 48%) Увеличението на животните се дължи на факта, 

че през м. октомври и ноември 2020 г. бяха закупени 100 бр. овце от различни породи на 
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стойност 19200 лв. През отчетния период са реализирани продажби на животни от овцефермата 

на стойност 19928.46 лв с ДДС. 

Конеферма. Общият брой на конете към 31.12.2019 г. е 17, в края на 2020г. – 16 бр., а 

към 31.05.2021 г. – 10 бр. Редуцирането на броя им се дължи на въведени процедури за 

оптимално обезпечаване на учебния процес при минимални разходи. 

С цел подобряване на работа с сектор животновъдство са закупени следните 

дълготрайни материални активи – наклонен транспортьор за изхвърляне на оборски тор за 8000 

лв., станок и прокар – 13056 лв., разширителен съд – 4949 лв., ел. помпа – 4329 лв., 

фуражораздаващо ремарке – 9792 лв., прикачно устройство – 1680 лв. и телескопичен товарач 

за 30000 лв. 

 

Таблица 47.  Получени субсидии от УОС. 

 2019г./01.12.-31.12,/ 2020г. 2021г./01.01.-31.05./ 

Субсидия от 

Тр.Университет 

39750 751401 333330 

Субсидия от ДФЗ-

животни 

- 3260 14211 

Субсидия -земя 42583 36238 31243 

Приходи от 

животновъдство 

4530 86055 86357 

Приходи от 

растениевъдна 

продукция 

- 140466 - 

Всичко: 86863 1017420 451765 

 

Субсидиите получени от Тракийски университет за отчетния период са общо в размер на 

1124481 лв., 

Субсидиите за животни отпуснати от ДФЗ са 17471 лв., а субсидиите от ДФЗ за 

обработката на земя са 110064 лв. 

Приходите от животновъдството са от продажби на краве мляко и животни и са в размер 

на 176942 лв. 

Към 31.05.2021 г. в рамките на 5-те месеца, приходите от животновъдството са колкото 

цялата 2020 година (видно от приложената таблица). 

Приходите от растениевъдната продукция за 2020г. са 140466 лв., а за 2021г. все още 

няма реализирани такива. 

В момента се финализира инвестиция в размер на близо 700000 лв. за закупуване на 

нова, съвременна земеделска техника, обезпечаваща изпълнението пълния производствен цикъл 

в отрасъл растениевъдство, с преимущество за фуражорпоизводство. 

9.2. Лечебно диагностична дейност във ВМФ 

Клиничното обучение на студените по ветеринарна медицина се осъществява чрез 

диагностика, лечение и работа с пациенти от различни видове животни. През отчетният период 
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беше направена съществена структурна реорганизация в досегашният клинико-диагностичен 

комплекс на ВМФ. В съответствие с промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност 

беше създадена „Университетска ветеринарна болница с клиники“ с въведено от 1 април 2021 г. 

денонощно 24/7 обслужване на пациентите и нов софтуерен продукт „Vet manager”. Обособени 

бяха 24 работни места с електронни чипове за идентификация на лекуващият лекар и 

определеното от него лечение и диагностика. Назначени бяха нови 8 ветеринарни лекари, млади 

и отговорни към професията. Основни звена на болницата, в която се обучават студенти  за 

реална доказателствена медицина са: „Клиника за дребни животни“, „Клиника за коне“, 

„Клиника за продуктивни животни“, „Симулационен център“, „Референтен център Биобаза“, 

„Мобилно обслужване с телемедицина“. Регистрацията, приемът, лечението и изписването на 

животните се извършва по нов, модерен начин, с пълна проследимост на информация към 

стопаните и обучаемите. Потокът от пациенти се регистрира и води по основни звена на 

болницата, а приходите и разходите за медикаменти и консумативи се вписват в индивидуални 

и обобщени електронни отчети. Най-натоварено звено и с най-голям интерес от студентите е 

„Клиниката за дребни животни“, в която освен традиционните видове животни - кучета и котки, 

се лекуват и различни екзотични видове като змии, игуани, скъпи птици, гризачи и диви 

животни.  

Проявата на тежките заболявания „Африканска чума при свинете“ и „Инфлуенца при 

птиците“ понижи броят на пациентите, поради национална забрана за движение на тези видове 

животни и съответно забрана и за влизане на студенти в обекти с такива видове животни. 

Въведеното мобилно обслужване до фермерите на крави и овце, доведе до 10 кратно 

увеличаване на техният брой само в двата месеца след въвеждането му. Интересът към 

обслужването на място с участието на студенти изгражда реална практическа среда за бъдещите 

ветеринарни лекари. Подобно обслужване е търсено също за коне и магарета, но изисква 

допълнително оборудване на мобилните коли и съвсем скоро то ще бъде в услуга на 

пациентите.  

От 11 май 2021 г функционира единственият в България „Симулационен център“ по 

ветеринарна медицина „VetsiM”, оборудван с макети, симулатори, клинични машини, 

инструменти, апарати и консумативи. На територия от 150м2 в подкрепа на принципите на 

хуманно отношение към животните и при максимална симулация на клинична работна среда ще 

се тренират уменията на студентите за работа в основни клинични манипулации, разучаване на 

клинични случаи в софтуера „Vet manager” и разнообразни лечебни техники без болка и 

страдание.  

В услуга на практикуващите ветеринарни лекари и експерти от практиката бяха 

проведени 13 бр. краткосрочни курсове за следдипломна квалификация (СДК), като общ брой 

курсисти бе 108, 125 бр. индивидуални курсове, 2 бр. дългосрочни и 18 месечни специализации. 

Електронното обучение в съчетание с изнесена практика в малки групи позволи да бъдат 

удовлетворени записаните курсисти, при спазване на противоепидемичните мерки.  

Направени бяха стратегически инвестиции за модернизация, дигитализация и покриване 

на съвременните европейски изисквания за приложна ветеринарна медицина. Закупени бяха 

лабораторна клинична и диагностична техника, клинични апарати за рентгенови, ехографски и 

ендоскопски изследвания, системи за мониторинг на пациенти с видеонаблюдение на 
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поведението, системи за биосигурност в референтният център „Биобаза“ със стационари за 

болни животни и множество мерки за подобрено хуманно отношение към животните в базата 

на ВМФ. Транспортните средства – микробус и каравана (ремарке) за живи животни бяха 

модернизирани. Отделно беше закупен микробус от Германия за целите на мобилното 

обслужване на животни с 6 места за студенти. Общата стойност на стратегическите инвестиции 

е приблизително 850 000 лв.  

 

Таблица 48. Брой на стационарно и амбулаторно лекувани животни по видове животни 

По видове за 2019 г. за 2020 г. за 2021 г. (до юни) 

Домашни любимци  5070 4166 3211 

Птици  72 34 23 

други  46 32 13 

ЕПЖ  132 96 110 

ДПЖ  170 109 59 

Свине  40 24 31 

Коне  51 62 23 

ОБЩО  5581 4523 3470 

 

 

Таблица 49. Клинични проби изследвания в лабораторията на болницата 

 Коне/ 

Магарета 

Говeда Овце/ 

Кози 

Свине Кучета/ 

Котки 

други ОБЩО 

2019 139 800 423 185 3050 373 4970 

2020 140 654 165 156 2880 658 4053 

2021 12 107 23 0 272 132 546 

 

 

 

Таблица 50. Извършени аутопсии на животни в моргата на факултета 

 Коне  ЕПЖ  ДПЖ  Сине  Кучета  Котки  Птици  Зайци  Екзо-

тични  

ОБЩО  

2019 4 12 47 13 45 18 57 140 26 362 

2020 5 11 53 57 70 28 33 5 102 375 

2021 5 8 21 23 37 7 57 3 1 162 

 

Референтният център за живи животни „Биобаза“ позволява временно настаняване и 

отглеждане на животни от всички животински видове, включително складово съхранение на 

фураж, сено, материали за обслужването на животните. Под ръководството на тази структура на 
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болницата се помещават общо 70 броя животни от различни видове: 10 бр. кучета, 18 бр. овце, 

13 бр. кози, 2 бр. прасета, 10 бр. кокошки, 10 бр. коне и 7 бр. магарета. Тези видове, студентите 

от долните курсове на обучение измерват и ползват за получаване на предклинични и клинични 

практики и умения по Зоохигиена, Животновъдство, Хранене, Пропедевтика. Това е звеното с 

най-голям разход за годината (50 060лв.), най-вече за отглеждането на еднокопитните коне и 

магарета. 

ПРИХОДИ: от дейността на клиниките и новосъздадената „Университетска ветеринарна 

болница с клиники“ съвместно с проведените курсове и специализации по СДК се генерират 

приходи от услуги и анализи. За периода 2020 г. приходите са съответно 465 987 лв. от 

клинична дейност и консултантски услуги и 32 450лв. от СДК. За периода от януари до май 

2021 г. по същите направления приходите са съответно 283 968 лв. и 13 250 лв. 

Съвместно с ректорското ръководство за предприети мерки за увеличаване броя на 

пациентите – свине и птици, както увеличаване броя на аутопсираните животни. 

 

9.3. УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" 

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – АД, гр. Стара Загора обслужва населението на 

Старозагорска област, равняващо се на около 323 000 жители и структурирано в 11 общини: 

Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Опан, Мъглиж, Гурково, Николаево, 

Раднево и Братя Даскалови, а по редица специалности – неонатология, детска хирургия, детска 

ортопедия, инфекциозни и детски инфекциозни болести, неврохирургия и кардиология, е с 

междуобластно значение.  

Целите на УМБАЛ "Проф.Д-р Ст.Киркович" – АД гр. Стара Загора са: 

 осъществяване на диагностично-лечебни дейности за възстановяване на здравето; 

 създаване на условия за постигане намаление на смъртността, чрез 

професионална работа в лечебен план; 

 подобряване качеството на медицинските услуги и интервенции, и спазване на 

изискванията на медицинските стандарти; 

 намаляване на други неблагоприятни последици от факторите на околната среда: 

лошо физическо здраве, лошо социално положение, намалена трудоспособност; 

 управление на болницата за утвърждаването й като предпочитаното лечебно 

заведение на територията на областта. 

 промотивна дейност; 

 обучение на кадри в съответствие с нормативната уредба  по акредитирани 

медицински специалности. 

Дейността на дружеството се осъществява на основание чл.46 ал.2 от Закона за 

лечебните заведения.  

УМБАЛ ”Проф.Д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора осъществява лечебна дейност в 

следните направления: 

1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се 

постигне в условията на извънболнична помощ 

2. Рехабилитация 
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3. Родилна помощ 

4. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от 

други лечебни заведения 

5. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно 

действащото в страната законодателство 

6. Учебна и научна дейност 

7. Трансплантация на органи, тъкани и клетки: Вземане и експертиза на органи 

(откриване, установяване и поддържане на жизнени функции на потенциален донор с 

мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация. 

Присаждане на костно-сухожилна тъкан. Присаждане на очна роговица, амниотична 

мембрана.  

8. Диспансеризация. Извършва се лечение по следните медицински специалности в 27 

клиники/отделения и 5 лаборатории:  

Лечебната дейност може да се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-

диагностични структури, с нива на компетентност и по специалности, както следва: 

Клиники и/или отделения с легла: 

1. Клиника по кардиология -с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения Медицински стандарт „Кардиология"; 

1а. в клиниката се осъществява дейност по обща кардиология в изпълнение на медицинския 

стандарт „Кардиология"; 

16. в клиниката се осъществява дейност по инвазивна кардиология в изпълнение на 

медицинския стандарт „Кардиология"; 

1в. в клиниката се осъществява дейност по неинвазивна кардиология в изпълнение на 

медицинския стандарт по „Кардиология"; 

1г. в клиниката се осъществява дейност по интензивно лечение на сърдечно-съдовите 

усложнения и контрол върху критични нарушения на хемодинамиката в изпълнение на 

медицинския стандарт „Кардиология"; 

1д. в клиниката се осъществява дейност по кардиостимулация, имплантиране на 

кардиовертер-дефибрилатори, ресинхронизиращо лечение в изпълнение на медицинския 

стандарт „Кардиология"; 

1е. в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Ревматология, 

отговаряща на II (второ) ниво компетентност в изпълнение на медицинския стандарт 

„Ревматология"; 

Клиника по професионални болести - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение 

на утвърдения медицински стандарт „Професионални болести"; 

Първа вътрешна клиника - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения Медицински стандарт по „Вътрешни болести"; 

3а.в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Нефрология 

отговаряща на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински 

стандарт „Нефрология"; 
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Зб.в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Пневмология и 

фтизиатрия отговаряща на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения 

медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия "; 

4. Клиника по ендокринология и болести на обмяната III (трето) ниво на 

компетентност визпълнение на утвърдения медицински стандарт „Ендокринология и болести на 

обмяната"; 

5. Клиника по педиатрия - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения 

медицински стандарт „ Педиатрия"; 

5а. в клиниката се осъществяват дейности и по медицинските специалности детска 

клинична хематология и онкология, детска ендокринология и болести на обмяната, детска 

пневмология и фтизиатрия и детска нефрология и хемодиализа, отговарящи на III (трето) ниво 

на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Педиатрия"; 

6. Клиника по нервни болести - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „ Нервни болести"; 

7. Клиника по ортопедия и травматология - III (трето) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Ортопедия и травматология"; 

8. Клиника по ушно-носно-гърлени болести - с III (трето) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Ушно-носно-гърлени болести"; 

9. Клиника по хирургични болести - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение 

на утвърдените „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 

кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична 

хирургия и лицево-челюстна хирургия"; 

9а. Отделение по интензивно лечение - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение"; 

10. Клиника по обща и оперативна хирургия - с III (трето) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, 

неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, 

пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия"; 

10а. в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Детска хирургия, 

отговаряща на II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински 

стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 

кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична 

хирургия и лицево-челюстна хирургия"; 

11. Клиника по урология - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „ Урология"; 

12. Клиника по гръдна хирургия - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „ Гръдна хирургия"; 

13. Клиника по съдова хирургия - с III (трето) ниво на компетентност в съответствие с 

утвърдените „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, 

кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична 

хирургия и лицево-челюстна хирургия"; 
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14. Клиника по кожни и венерически болести - с III (трето) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Кожни и венерически болести"; 

15. Клиника по неонатология - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „Неонатология"; 

16. Клиника по акушерство и гинекология - с III (трето) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Акушерство и гинекология"; 

17. Клиника по инфекциозни болести - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение 

на утвърдения медицински стандарт "Инфекциозни болести"; 

18. Клиника по неврохирургия - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „ Неврохирургия"; 

19. Клиника по анестезиология и интензивно лечение - с III (трето) ниво на 

компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Анестезия и интензивно 

лечение"; 

19.а в клиниката се осъществява дейност по медицинска специалност Клинична 

токсикология, отговаряща на II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на медицински 

стандарт „Клинична токсикология"; 

20. Отделение по клинична хематология - с III (трето) ниво на компетентност, в изпълнение 

на утвърдения медицински стандарт „Клинична хематология"; 

20а. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност „Медицинска 

онкология", отговаряща на II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения 

медицински стандарт „Медицинска онкология"; 

21. Отделение по гастроентерология - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „Гастроентерология"; 

22. Отделение по очни болести - с II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на 

утвърдения медицинска стандарт „Очни болести"; 

23. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - с III (трето) ниво на 

компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Физикална и 

рехабилитационна медицина"; 

24. Клиника по психиатрия - с II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на 

утвърдения медицинска стандарт „Психиатрия"; 

25. Отделение по лъчелечение - с II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на 

утвърдения медицинска стандарт „Лъчелечение"; 

26. Спешно отделение - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения 

медицински стандарт „Спешна медицина". 

Клиники / Отделения без легла: 

1. Клиника по обща и клинична патология - в изпълнение на утвърдения медицински 

стандарт„Клинична патология"; ' 

2. Клиника по хемодиализа - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „Диализно лечение"; 

3. Отделение по образна диагностика - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „Образна диагностика; 

4. Отделение по съдебна медицина 
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Клинико-диагностични структури: 

1. Клинична лаборатория - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „Клинична лаборатория"; 

2. Лаборатория по микробиология - с III (трето) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Микробиология"; 

2а. микробиологичната лаборатория осъществява дейност и като лаборатория по 

туберкулоза отсредно ниво в изпълнение на медицинския стандарт „Микробиология". 

3. Лабораторията по вирусология - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на 

медицински стандарт „Вирусология"; 

4. Лаборатория по клинична имунология - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение 

на утвърдения медицински стандарт „Клинична имунология"; 

5. Лаборатория по медицинска паразитология в изпълнение на утвърдения медицински 

стандарт „Медицинска паразитология"; 

6. Лаборатория по медицинска генетика -в изпълнение на утвърдения медицински стандарт 

„Медицинска генетика". 

Клиники и/или отделения за продължително лечение или рехабилитация: 

1. Отделение за продължително лечение по пневмология и фтизиатрия, вътрешни 

болести, гастроентерология, кардиология, клинична хематология, медицинска онкология, 

нервни болести и ревматология; 

2. Отделение за продължително лечение по хирургия, неврохирургия, гръдна 

хирургия, съдова хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология-за 

гинекология. 

Основните договори, с които се финансира дейността на дружеството, са с Национална 

здравноосигурителна каса и Министерство на здравеопазването.  

Средно-списъчният брой на персонала към 31.12.2020 г. е намалял с 1 човек спрямо същия 

период на 2019 г 

Сравнявайки качествените показатели за 2020г. спрямо 2019 г., се забелязват следните 

тенденции: 

- Средният брой легла е намален от 545 легла за 2019г. на 531 легла за 2020г. –или с 

2.57%. 

- Броят преминали болни е спаднал с 3338 пациента – от 26272 към 31.12.2019 г. на 22934 

за 2020 г. или 12,71%. 

- Средният престой на 1 болен е нарастнал незначително от 5,18 дни за 2019г. на 5,63 дни 

за 2020г. 

Спадът в основните показатели за разглеждания период има като основна причина 

епидемиологичната обстановка в страната, свързана с COVID-19 Средната стойност на 

преминал болен за 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. е нарастнала с 356,44 лв. (изменение 

от 42%).  За същия период има увеличение в средната стойност на един леглоден с 36,45 лв. или 

20%. Средният разход на едно легло за периода е по-висок с 7651,85 лв или 17%. 

Към 31.12.2020 г. задълженията към доставчици са в размер на 7 231 хил. лв., които са 

намалели с 3899 хил. лв спрямо същия период на 2019 г. или с 35,03%. В процентно 

съотношение най-голямо намаление е в равнището на задълженията за вода, горива и енергия – 
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намаление с 85,24%, вода, за консумативи- с 43,27% и задълженията за други материали-с 

30,43%.  

Абсолютният размер на просрочените задължения към 31.12.2020 г. е намален с  4 404  

хил. лв. или с 42,86%. Най-голямо намаление на просрочените задължения се констатира при 

задълженията за вода, горива и енергия  - с  1365 хил. лв. (90,91%). Намалението на 

просрочените задължения за други материали е на второ място с 45 хил.лв или 77,59%, 

следвани от задълженията за придобиване на ДМА - 314 хил.лв= 

Към 31.12.2020 г. общото равнище на другите  задължения е намаляло с 3304 хил. лв. 

или с 25,20 % спрямо същия период на 2019 г. Най-голям принос за спад се пада на 

задълженията за компенсируеми отпуски – 486 хил. лв. (49,40%), за лихви и неустойки – 1395 

хил.лв. (65,6%), задължения към персонала – 796 хил. лв. (38,7%) и др 

Към 31.12.2020 г.  е нарастнал размерът на разходите за персонал с  3 470 хил. лв. или 

24.21% спрямо 2019 г. вследствие на увеличени основни месечни възнаграждения , а така също 

и на допълнителни възнаграждения. Това се дължи на увеличената средна работна заплата с 

297,59 лв. спрямо същия период на 2019 г. (от 1085,27 лв. на 1382,86 лв.) 

За 2020 г. дружеството реализира счетоводна печалба.  

 Дружеството продължава тенденцията за постигане на положителен финансов резултат 

(печалба) в резултат на дейността, като по този начин се генерират положителни парични 

потоци, които се използват за погасяване на просрочени задължения; 

 Все още са налице просрочени задължения. Тенденцията е към на намаляване на 

задълженията към доставчици и същевременно намаляване на просрочените задължения; 

  

9.4. Обществени поръчки 

За периода 01.12.2019–01.06.2021 г., по смисъла на чл. 7 от Закона за обществени 

поръчки, бяха обявени 57 обществени поръчки (Фиг. 8). 

През отчетния период са открити общо 57 броя обществени поръчки, като от тях 20 броя 

са открити процедури (35.1%), 28 публични състезания (49.1%), 5 броя договаряне без 

предварително обявление (8.8%), 2 броя договаряне (3.5%) без предварително обявление по чл. 

79, ал.1, т.1 от ЗОП, в случаите когато не са подадани оферти или всички подадани оферти са 

неподходящи и 2 броя (3.5%) чрез събиране на оферти с обява. Забелязва се в сравнение с 

предходни отчетни периоди, че обществените поръчки тип събиране на оферти с обява силно са 

намалели. Напр., за периода 15.12.2015–30.10.2019 г. те са 35, докато при този отчетен период, 

макар и времевата рамка да е по-малка, е видно, че обществените поръчки тип събиране на 

оферти са само 2. Това може да се обясни с повишеното финансово обезпечаване, увеличеното 

потреблението и нарасналите нужди на структурните единици в рамките на университета. 

В съответствие със законовите изисквания, обществените поръчки се провеждат на 

централизирана автоматизирана информационна система в електронна среда от 01.06.2020г. По 

този начин значително се намалява административната тежест на процедурите. Начинът на 

провеждане на поръчки става много по-хармоничен и достъпен за кандидатите и участниците. 

През разглеждания период, в сравнение с предходни такива рязко се е повишил броя на 

обществените поръчки за строителство, като за този период има общо 6 обществени поръчки 

публично състезание за извършване на строително-монтажни дейности по обекти, собственост 
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на университета и 1 обект, предоставен за ползване от община Стара Загора. Следва да се 

отбележи и спечеленото европейско финансиране за изграждането на инфраструктурния обект 

„Академичен информационен център4 при Тракийски университет гр. Стара Загора по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ с обща стойност на проекта над 4 милиона лева. 

Всички публикувани обществени поръчки през 2020г, които не са прекратени, към момента на 

изготвянето на настоящия отчет са приключени с подписани договори, което показва 

постигната по-висока експедитивност и по-бързата обработка на информацията в отдел 

„Обществени поръчки“. 

 

 

Фигура 8. Разпределение на обществените поръчки 

През новия отчетен период се извършиха оптимизационни мероприятия от страна на 

Ръководството на учебното заведение, които се отразиха благоприятно бюджетно на 

организацията и в крайна сметка доведоха до отпадането на някои обичайни обществени 

поръчки като предоставянето на интернет услуги и ремонт на превозни средства, които 

попаднаха под законоустановените прагове от 30 хиляди лева за обявяване на обществени 

поръчки.  

За отчетния период по една процедура за газоснабдяване са сключени тригодишни 

договори и са сключени също двугодишни договори за доставка на строителни, електрически и 

ВиК материали и за доставка на горива. Обявена е обществена поръчка за телефонни услуги със 

срок на изпълнение на договорите от 3 години, но все още към момента на изготвяне на 

настоящия отчет е на етап подаване на оферти. Забележима е ясно проследимата трайна 

тенденция към договаряне на благоприятни условия за по-дълъг период от време и спестяване 

на човешки ресурс за по-краткосрочна подготовка и провеждане на процедури по ЗОП. 
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Наред с общите за всички структурни звена доставки на почистващи препарати, печатни 

материали, ваучери, рекламни материали, консумативи за офис техника и др. са задоволени и 

конкретните нужди на Ветеринарномедицински факултет, Медицински факултет и Медицински 

колеж от периодични доставки на консумативи и реактиви, както и доставката на апарати и 

оборудване, свързани със специфичните им потребности за реализирането на развойните, 

научноизследователски и образователни цели, които са си поставили. 

За съжаление продължават и негативните тенденции от страна на участниците спечелили 

обществените поръчки, като забавяне изготвенето на нужните документи за сключване на 

договор, отказ от сключване на договор и др. Вероятно влияние оказва и пандемичната 

ситуация предизвикана от коронавируса COVID-19 и рязкото повишаване на някои стоки и 

услуги, което възпрепятства участието на по-широк кръг участници, което налага повторното 

обявяване на провалените поръчки и се отразява на ежедневна дейност на работещите в 

структурните звена.  

 

9.5. Атестация на административния и техническия персонал 

На 15.07.2020 г. бяха приети и утвърдени на Академичен съвет нови Правила за 

атестиране на административния и техническия персонал в Тракийски университет. Със 

Заповед №1795 от 16.07.2020 год. на Ректора на ТрУ бе разкрита процедура за атестиране на 

административния и техническия персонал съобразена с новите Правила. Атестирането беше 

проведено във всички структурни звена и протоколите за резултатите бяха представени в 

ректората. 

 

9.6. Жилищна комисия 

През отчетния период беше актуализиран състава на Общоуниверситетската жилищна 

комисия. Комисията се председателства от зам.-ректора по АСД и в нея са включени 

представители на административните ръководства на основните структурни звена, както и от 

представители на легитимните синдикални организации към Университета. 

 През периода 01.12.2019 год. до 01.06.2021 год. Жилищната комисия е провела 12 

заседания, на които са разгледани 18 молби от преподаватели и служители за настаняване в 

жилища от ведомствения фонд на университета и са взети 18 решения. Постъпили са 12 

заявления за настаняване, 5 заявления за удължаване на срока на ползване на ведомствени 

жилища и 1 заявление за освобождаване на ведомствено жилище. Всички постъпили заявления 

са удовлетворени. 

На територията на Студентски град Тракийски университет разполага с 43 апартамента, 

а на територията на гр. Стара Загора – 13 апартамента. С решение на Университетската 

жилищна комисия на основание на ЗДС жилищата са разпределени за стопанисване от 

Ректорат, Аграрен, Ветеринарномедицински, Медицински и Стопански факултети. 

 

9.7. Здравословни и безопасни условия нa труд 

На основание чл. 27 от ЗЗБУТ и решение на Академичния съвет от м. януари 2020 год., 

бе актуализиран Комитета по здравословни и безопасни условия на труд, както и съставът на 

комитетите по здравословни и безопасни условия на труд във всички структурни звена. 



101 

На 27.05.2021 г. бе сключен договор № 139Р със Служба по трудова медицина, 

гарантиращ здравословните и безопасни условия на труд на всички категории персонал в ТрУ. 

Отчетният период 01.12.2019 год. до 01.06.2021 год. на практика съвпадна с глобалното 

предизвикателство на пандемия, свързана с разпространението на COVID 19. Както всички, но 

особено КЗБУТ работеше в извънредна противоепидемиологична обстановка. 

В Тракийския университет през отчетния период бяха въведени извънредни мерки за 

опазване здравето на студентите, преподавателите и служителите. В съответствие със 

заповедите на Министъра на здравеопазването и Националния оперативен щаб, Ректорът на 

Университета издаваше заповеди за спазване на предприетите на национално ниво мерки за 

ограничаване разпространението на COVID 19 на територията на университета. Изготвена бе 

Анкетна карта за завръщащите се от чужбина студенти и преподаватели. Премина се към on-

line форма за провеждане на учебните занятия, семестриалните и държавните изпити, 

кандидатстудентските изпити бяха проведени също в дистанционна форма. Със Заповед №2245 

от 14.09.2020 г. на Ректора на ТрУ бяха утвърдени Правила за провеждане на обучението в 

Тракийски университет през зимния семестър на учебната 2020/2021 година. През м. Ноември 

2020 год. със Заповед №3041 от 12.11.2020 год. се създаде организация за присъствено 

провеждане на практическите занятия по клиничните дисциплини във ВМФ, МФ, МК и 

Филиал-Хасково, при спазване на всички противоепидемиологични мерки и стандарти 

регламентирани от СЗО, Министерството на здравеопазването, Държавния здравен контрол, 

РЗИ и всички други компетентни органи и организации. 

 

9.8. Строителни дейности, поддръжка и техническо обслужване 

 

1.През отчетния период са извършени следните СМР и СРР: 

Таблица 51. Извършени строителни дейности 

Структура Извършени СМР и СРР на обект: 
Стойност с 

ДДС (лв) 

Ректорат Авариен ремонт на покривната изолация на Трафопост №2, 

разположен до Клиниките на ВМФ 

8529,46 

Отстраняване на аварии във водопровода на ТрУ 14577,65 

ВМФ Ремонт на покрив на бл. 10 от Клиниките на 

Ветеринарномедицински факултет 

45793,55 

Ремонт на покрив на бл. В от Стационари на 

Ветеринарномедицински факултет 

31828,90 

Хидроизолация на тераси на бл.5 и бл.6 на ВМФ 4772,40 

Зала 488 3195,77 

Съблекалня студенти в Стационар заразни животни 3532,04 

Коридор в Стационар за заразни животни 2016,38 

Помещение за ръководител Биобаза 4972,52 

МК и ПФ Подобряване енергийната ефективност на учебни корпуси 

на Медицински колеж и Педагогически факултет 

525604,78 
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Структура Извършени СМР и СРР на обект: 
Стойност с 

ДДС (лв) 

ПФ Зала 205 5461,57 

Ателие за рисуване 7142,45 

МФ Дисекционна зала №135 и №136 в Морфоблок 27525,91 

ДИПКУ Ремонт на санитарни помещения (16 броя) в Общежитие 1 

на ДИПКУ 

28783,49 

Ремонт на покрив на блок Б от ДИПКУ 17123,12 

ФТТ Външни и вътрешни  СМР във факултет ""Техника и 

технологии" гр. Ямбол 

93423,12 

Подобряване на образователната инфраструктура на 

факултет "Техника и технологии" - гр. Ямбол към 

тракийски университет - гр. Стара Загора чрез пакет от 

енергоспестяващи мерки 

864741,80 

УОС Покрив Краварник 29778,13 

Външни тоалетни 13052,15 

Ремонт овчарник 98400,37 

Преустройство на двор към краварник 86549,28 

  1916804,84 

Общата стойност на извършените строителни дейности е 1 916 804.84 лв с ДДС. 

 

2. В процес на довършване са следните обекти: 

 

Таблица 52. Довършителни СМР и СРР 

Структура СМР и СРР на обект: 
Стойност с 

ДДС (лв) 

Ректорат Извършване на строително-монтажни работи на 

обект „ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ И 

КУЛТУРА“ към Тракийски университет Стара Загора 

451050,73 

Изграждане на Академичен информационен център 

при Тракийски университет гр. Стара Загора (Обект 

по оперативна програма "Региони в растеж") 

4070330,58 

Център за аквапоника 72000,00 

  4593381,31 

   

Общата стойност на предстоящите за финализиране строителни дейности е 4 593 

381,31 лв. 

 

3. Планирани строителни дейности, които са на различен етап по ЗОП. 
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Таблица 53. Планирани строителни дейности, които са на различен етап по ЗОП. 

Структура СМР и СРР на обект: 
Стойност с 

ДДС (лв) 

Ректорат Извършване на строително-монтажни работи на 

обект „Учебна база на „тракийски университет” 

в старозагорски минерални бани, упи viii, кв.20, 

(довършване на обект с изградена конструкция 

по строително разрешение No.248/1987г.) 

3143145,04 

 БЛОК 12, БЛОК 13 и гараж на „Тракийски 

университет”, гр. Стара Загора - Довършване на 

обекти с изградена конструкция  

4569522,04 

Студентски общежития - бл. А, Б и В - Основен 

ремонт и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност (по програма на Фонд за 

устойчиви градове) 

7200000,00 

  14912667,08 

Общата стойност на планираните строителни дейности, включени в ОП е 14 912 

667,08 лв. 

 

9.9. Защита на лични данни  

С оглед спазване на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 

(ОРЗЛД) и Закона за защита на личните данни в Тракийски университет през периода 

01.12.2019 год. до 01.06.2021 год. бяха осъществени следните дейности:  

1. Обща политика по направления в Тракийски университет. 

2. Актуализирани са заповедите на ректора на Тракийски университет за обезпечаване на 

дейностите по защита на личните данни.  

3. Политика по управление на човешките ресурси се актуализира периодично съгласно 

промените в нормативната база . 

4. Поддържа се системата за прием на кандидат-студенти, студенти и кандидати за 

следдипломна квалификация и специализация. 

5. Интернет страница http://www.uni-sz.bg/lichni-danni/, където e публикувана 

документацията по GDPR се актуализира съобразно настъпващи промени в законодателството. 

6. На територията на Студентски град се поддържа система за контролиран достъп до 

сградите на университета и периодично се осъвременява системата за видео-наблюдение в 

района, съгласно изискванията на МВР. Системите не нарушават личните права на служителите 

и студентите. Всички сгради са обозначени с необходимите информационни материали за 

провеждания контролиран достъп и видео наблюдение.  

7. Осъществения контролиран достъп и видео-наблюдение бе съобразен с извънредната 

противоепидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19. 
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9.10. Съвет за социално партньорство 

Съветът за социално партньорство е основен регулатор на взаимоотношенията между 

Университетското ръководство (като работодател) и синдикалните организации от друга. 

През периода 01.12.2019 год. до 01.06.2021 год. Съвета за социално партньорство е 

провел 8 заседания, на които бяха обсъждани и приети КТД и ВПРЗ. 

На 16.06.2020 г. бе подписан нов Колективен трудов договор на Тракийски университет, 

с 2 годишен срок на действие. Към КТД бяха подписани два Анекса касаещи чл. 43 от КТД. 

Вътрешните правила за работната заплата се съгласуват със синдикатите и се 

утвърждават от Ректора на Тракийски университет. Те уреждат организацията на работната 

заплата на работещите по трудови правоотношения в Тракийски университет и периодично се 

актуализират с решение на Академичния съвет. 

За периода 01.12.2019 год. до 01.06.2021 год. Правилата са актуализирани 4 пъти с 

решения на Академичния съвет. Новите ВПРЗ са утвърдени със Заповед на Ректора №3350 от 

16.12.2020 год.  

Предложени от ССП и приети на АС са: 

- В изпълнение на предизборната програма на Ректора, увеличението с 10% на ОМЗ от 

01.01.20г. от временен стана с постоянен характер; 

- увеличение с до 20% на ОМЗ на всички категории трудещи се от 01.07.20г.; 

- увеличение на ОМЗ от 01.01.21г. на всички академични и преподавателски длъжности, 

съгласно ПМС за националните минимални ОМЗ за тези категории. 

Всички решения в ССП са взети с консенсус след проведени широки дискусии, 

протичащи в атмосфера на взаимна отговорност, толерантност и с ясната цел да бъде 

стимулирано и повишавано материалното стимулиране, в съответствие с повишените 

отговорности, изисквания и предизвикателства в трудовите правоотношения. 
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10. ПРОТОКОЛ, РЕКЛАМА И ВРЪЗКИ C ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

10.1. Протокол 

 

10.1.1. Организация на събития/протокол 

 Посрещане по протокола на Република България на посланици и консули: 

Великобритания, Русия, Дания и Йордания; 

 Посрещане на министри, народни представители, представители на министерства и 

държавни институции, на държавна и местна власт, на ППЦ, на МО, на МВР, на 

ДАМС, на бизнеса;  В зависимост от госта – подаръци, подготовка на зали, маси, знамена, 

организация на места за паркиране, хотели, ресторанти и пр; 

 Начало на учебната година - цялостна подготовка и организация на празника 

 Промоции на факултети – медийно отразяване, подпомагане в организацията 

 Доктор хонорис кауза – Проф. Николай Михайлов – цялостна подготовка и организация на 

церемонията. 

 Коледни подаръци - коледни торбички за всички преподаватели и служители на Тракийски 

университет; коледни кошници за външни лица 

 Ветеринарен симулационен център - цялостна подготовка и организация на церемонията 

по тържественото откриване 

 Онлайн ден на отворените врати – организация за презентации, видеоклипове на всички 

факултети, разпространение на информацията до кандидат-студенти от цялата страна; 

 Фестивал на знанието – организация на цялото събитие, награждаване на студенти, шатри, 

електроснабдяване и винили с надписи за всички факултети и структурни звена, участие на 

рок-групи, участие на Стефан Вълдобрев, мащабно медийно отразяване. 

 24-ти май – номинация на ректора за награда Стара Загора, номинация на студентите по 

медицина в ковид-отделения за Млада Загора, участие в общоградското шествие. 

 Национална универсиада 2021 Стара Загора – цялостна подготовка на церемонията по 

откриване на игрите. 

 Подготовка и изпращане на поздравителни адреси 

 

10.1.2. Отразяване дейността на ректор, ректорско ръководство, факултети, 

преподаватели, студенти 

 Навременни, интересни, подкрепени със снимков материал, прессъобщения, свързани с 

живота и дейността в Тракийски университет, ежедневно достигаха до 240 медийни канала в 

България. През медийната поща на университета до медиите са изпратени над 400 

прессъобщения. Част, от които, предизвикаха интереса на водещи национални медии като БТВ, 

Нова телевизия, БНТ. Тракийският университет зае престижно място в много сайтове в 

отделите Общество, Култура, Образование. Всяка седмица представители на академичната 

общност на университета гостуват в сутрешните блокове на регионалните телевизии, като най-

чести сред тях са Ректорът и членове на Ректорското ръководство. Своевременно се отразяват 
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всички външни и вътрешни визити, работни срещи, договори за сътрудничество и намерения за 

такива сътрудничества, успехи на студенти, доброволчески актове и пр.  

 

10.2. Реклама 

През изминалата година бяха изменени изцяло средствата за масова информация, с които се 

рекламираше Тракийски университет – Стара Загора. След анкетно допитване до студентите, в 

което се установи, че едва 5 процента са научили за Тракийски университет от тях бяха спрени 

радио-реклами, за които годишно се плащаха около 30 хиляди лева. Средствата бяха 

пренасочени в договори за медийно обслужване с различни местни и национални медии – 

сайтове, вестници, телевизии, бяха ограничени средствата за традиционните поздрави от 

ректорско и декански ръководства в ежедневници и седмичници, като такива се публикуваха 

единствено в медиите, с които ТрУ има сключени договори, в сайта на университета и в 

социалните мрежи - засилване на активността в социалните мрежи:  

●  Facebook – най-популярната социална мрежа и към момента е най-силният медиен канал, 

последователите на страницата на университета бяха увеличени от 7 хиляди до близо 16 

хиляди, рекламите на университета се публикуват, както платено, така и безплатно в 

България и в определени държави, в които има потенциални кандидат-студенти. Резултатите, 

според допитвания, към кандидат-студенти са ефективни и достигат до големи групи от 

хора, обхващат две таргет-групи – кандидат-студенти и техните родители (Фиг. 9 и фиг. 10). 

 

 

 

Фигура 9. Анализ на дейността във Фейсбук 
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●  Instagram – популярна социална мрежа, в която се намира основната ни таргет-група, а 

именно кандидат-студентите; беше създадена страница на университета, която набира 

скорост. Както се вижда от фиг. 11 и фиг. 12 мнозинстовото от посетители са на възраст 18-

24 г. от Стара Загора и региона. Страницата съществува от началото на 2020 г. и без активна 

дейност имаше 240 последователи. От декемви 2021 г. в страницата редовно се публикува 

съдържание и последователите са нарастнали двойно.  

●  Linkedin – бизнес-социална мрежа, в която е създадена страница на Тракийски университет 

и се публикуват различни видове съдържание: снимки, новини, информация за медийни 

изяви. Страницата е създадена в края на 2021 г. Публиката, която се достига е предимно от 

България, на представители от образователни институции бизнеса както и старши експерти, 

административни служители на ръководни длъжности. Личните профили и профилите на 

компании/организации в Linkedin са част от стандарта за професионалното представяне 

както на служители така и на компании/организации (Фиг. 13, 14, 15, 16, 17). 

 

 

Фигура 10. Средно достигане на брой  потребители и ангажимент с публикациите във Фейсбук. 
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Фигура 11. Възрастов диапазон на посетителите в Instagram 

 

 

 
Фигура 12. Водещи местоположения на посетителите в Instagram 
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  Фигура 13. Демография на посещенията по  фактор географско положение 

Фигура 14. Демография на посещенията по фактор месторабота 
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Фигура 15. Демография на посещенията по фактор вида на позицията и размера на 

организацията 

 
Национални издания и телевиизии: 

●  сайт 24 часа 

●  Агенция Европа – електронния сайт на АГРО ТВ 

●  АГРО ТВ – специализирана национална телевизия, която е изключително уважавана и 

гледана от големите фермери и земеделци; тя е тясно свързана с дейността на Аграрния и 

Ветеринарномедицинския факултет 

 

●  Регионални издания и телевизии: 

●  ТВ Загора- участия в студио, предавания на живо, репортажи 

●  ТВ Стара Загора- участия в студио, предавания на живо, репортажи 

●  ТВ Диана Ямбол- участия в студио, предавания на живо, репортажи 

●  Радио Стара Загора – най-голямата медийна група в Старозагорска област, работеща с над 

40 репортери, разработват теми от всички области, ползват се с висок авторитет 

●  Долап – сайт за култура 
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●  Загора.БГ – старозагорски сайт за новини- публикува в над 40 фейсбук-групи 

●  Видеосайт Инфоз. БГ – старозагорски сайт за новини – публикуват, както статии със 

снимки, така и видеоматериали 

●  Дивидент – сайт с икономическа насоченост, също имат възможност за видеоматериали. 

●  Казанлък онлайн – регионален сайт за новини, популярен в населените места на 

Подбалкана – Казанлък, Павел баня, Гурково, Мъглиж 

●  В-к Старозагорски новини – излиза електронно и на хартиен носител 

 

За голяма част от специалностите и факултетите бяха изработени модерни и актуални рекламни 

видеоклипове с реални настоящи и успели завършили студенти. Видеоклиповете са качени в 

youtube-канала на университета, в сайтовете на факултетите и във фейсбук-страниците. Това 

дава възможност за реклама, както по телевизиите, така и в интернет-пространството. 

●  Аграрен факултет – видеоклип за факултета; видеоклип със реализирани студенти в 

Булагро 

●  Ветеринарномедицински факултет – кратък рекламен клип за факултета, дълъг рекламен 

презентационен клип за факултета с участие на всички клиники и изнесена практика във 

ферма 

●  Факултет „техника и технологии“ – ямбол – рекламни клипове на всички специалности и 

един общ на факултета 

●  Медицински колеж - рекламни клипове на всички специалности и един общ на факултета 

●  Медицински факултет – видеоклип за акредитация на сп. „Медицина“ 

Работи се непрекъснато по възможностите всички факултети и структурни звена, като и  

специалности да разполагат с видеоклипове, представящи ги пред широката аудидория и 

рекламиращи тяхните особености и специфики на дейността им по разбираем и 

привлекателен за младите хора начин. 

 

10.3. Видео и фотоцентър 

През изтеклия период видеофотоцетъра е извършил дейност свързана с учебния процес, 

отразявайки събитията и мероприятията в Тракийски университет. Прехвърлени са 20 презписа на 

учебнодокументални видиофилми на DVD за подпомагане на учебния процес със студентите и са  

осъществени прожекции в съответните зали на учебнодокументални видиофилми. Регулярно са 

заснемани: 

- откриване на учебните години на университета; 

- промоциите на структурните звена; 

- научни конференции, семинари, симпозиуми; 

- чествания на годишнини на университета и на структурните звена; 

- подписване на договори с други университети от страната и света; 

- рекламни снимки на факултети за кандидатстудентска кампания; 

- чествания на годишнини на видни преподаватели и учени от Тракийски университет 

- фотоматериали за издаване на брошури, списания, каталози, диплянки, алманах; 
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- посещения на министри и депутати, евродепутати, на чуждестранни гости, студенти 

- презентации на учебния процес, награждавания с отличия, диплом и почетно звание Доктор 

Хонорис Кауза на Тру и др. събития от живота на Тракийски университет. 

- Празнични шествия по повод на национални празници 

През отчетния период чрез работата на фотоцентъра са документирани събитията  в Тру: 

научни конференции, семинари, студентски участия по програми, нови проекти, спортни 

състезания, чествания на годишнини, участие на студенти и преподаватели в общоградски 

празници и чествания, както и всички събития свързани с дейността на Ректората и Деканатите на 

всички факултети при осъществяване на техните ежедневни и представителни дейности. 

 

10.4. Музеи 

 

10.4.1. Музей на коня и конния спорт 

Поддръжка и реставрация на експонатите: 

 бои, лакове, препарати против молци за поддръжка, освежаване на музейните експонати 

и пребоядисване на съществуващия надпис и стилизирана глава на кон 

 поръчана е изработка на нова стилизирана глава на кон, поради амортизация на 

съществуващата 

Посетители: 

 Музеят се посещава ежедневно от студенти, преподаватели и гости на университета. 

 Рекорд за последната година – над 100 участници в беседата по време на Фестивала на 

знанието. 

 Официални външни лица, посетили музея са : Нейно превъзходителство Елеонора 

Митрофанова – посланик на Руската Федерация в България - 28.04.2021г.; Служебният 

министър на образованието г-н Николай Денков-28.05.2021г.; Проф. д-р Христо Бозуков 

– служебен министър на земеделието, храните и горите – 01.06.2021г.; г-н Радосвет 

Радев – Председател на БСК 05.06.2020г.; г-жа Лиляна Вълчева – Председател на ВОН-

КНСБ 14.10.2020г.; г-н Красимир Вълчев – министър на образованието от 44-то НС; 

Съвет на ректорите  – 50 ректори на висши училища в България 

  

10.4.2. Анатомичен музей към ВМФ на ТрУ 

 Извършено през отчетния период: 

- Реализирани са повече от 30 посещения (индивидуални и групови) от страната и 

чужбина, в т.ч. ученици, кандидат-студенти, учени, Еразъм-визити и др.  

- Музеят е партньор в различни мероприятия, проведени по инициатива на 

Ректорското/Деканското ръководство на ВМФ (Ден на отворените врати, Фестивал на 

знанието и др.). 

- Ректорското ръководство развива активна медийна PR кампания, насочена към 

популяризиране на Анатомичния музей, в т.ч. бТВ в партньорство с НПО „Плюшено мече“, 

социални мрежи и др.  
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- В Конферентната зала към музея са проведени 3 научни прояви, т.ч. публична защита на 

дисертация (една), вътрешни защити на дисертации (две).  

- За периода е извършено обозначение по възлови места в сградата на Университета, чрез 

поставяне на указателни табели, насочващи посетителите към музея.   

- Музейната експозиция е обогатена и онагледена с монтиране на 2D- и 3D- пана.  

 Текущо:  

- В процес на изпълнение е подходящо оформление на предверие към музея. 

- Към момента на отчета, в ход е разработване на идеен проект за подобряване експозицията 

на сектор „Археоостеология“ в музея (доц. Ани Златева, доц. Дияна Владова и/или с участие 

на студенти от Педагогочески факултет и др.) 

Предстоящо (по преценка на Ректорското ръководство): 

- Официално откриване на Анатомичния музей (след приключване на дейностите по т. 2) 

- Включване/популяризиране на музея в/чрез Туристически информационен портал на гр. 

Стара Загора. 
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11. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ  

 

Таблица 54. Трансфери от бюджета на МОН за 2020-2021 година. 

/съгл.чл.91 от ЗВО, ПМС 381/2019 г. и ПМС 408/2020 г./   

  

П О К А З А Т Е Л И 

2020 год. 

СУМА 

2021 год. 

СУМА 

( в лв.) ( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 23 702 300 23 926 600 

I.  СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 21 564 900 21 536 329 

1 Средно-приравнен брой учащи 4 890 4 664 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 4 410 4 582 

3 в т.ч.допълнителни средства, съгласно чл.105 от ЗДБРБ за 2021 г. - 165 881 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 408 232 422 058 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 495 159 1 568 180 

1 Стипендии 1 404 559 1 484 580 

2 Студентски столове и общежития 90 600 83 600 

IV. Средства за капиталови разходи 234 009 400 033 

 

Промени в трансферите през 2020 г.:  

 по т.I  – общо в намаление 760 142 лв. след уточняване на броя на студентите и 

докторантите подадени в Регистъра по чл.10, ал.2, т.3в от ЗВО; 

 по т.III – 103 535 лв. в увеличение за стипендии; 

 по т.IV – 2 537 000 лв. в увеличение за капиталови разходи. 

 

Промени в трансферите към 31.05.2021 г.: 

 по т.I  – общо в намаление 173 294 лв. след уточняване на броя на студентите и 

докторантите подадени в Регистъра по чл.10, ал.2, т.3в от ЗВО. 

 

Таблица 55. Средства за издръжка на обучението 2020-2021 година /дейност „Академии, 

университети и ВУ“/ 

 2020 год. 2021 год. 

Трансфер от МОН 

/първоначален/ 21 564 900 21 536 329 

Собствени приходи 7 766 000 9 221 000 

Общо 29 330 900 30 757 329 
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Средствата за издръжка на обучението се формират от трансфера по т.I, Таблица 54 и 

собствените приходи от такси за обучение.  

За 2020 год. покриват отчетените разходи за персонал и издръжка –27 831 166 лв. за 

дейност „Академии, университети и ВУ“ /30 119 297 лв. общо за университета/.  

Планираните разходи за 2021 г. за персонал са в размер на 29 590 129 лв. за дейност 

„Академии, университети и ВУ“ /31 265 244 лв. общо за университета/. Предвидено е 

увеличение на работните заплати за административния персонал до 10% с временен характер 

считано от 01.07.2021 г. до 01.01.2022 г. 

Останалите дейности: Наука, Повишаване на квалификацията, Общежития и Столове се 

финансират целево /т.II, III от Таблица 54/, от собствени приходи и преходни остатъци извън 

тези по Таблица 55. 

 

Таблица 56. Разпределение на субсидията 2020-2021 година /първоначално/ 
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Субсидия 

2020 г. 5310468 2761000 7164000 3966000 709000 1225000 962000 483000 94600 260000 359000 23294068 

Субсидия 

за наука 

2020 г. 

132971 41118 50712 99140 22386 21930 24671 5482 5939 - 3883 408232 

Субсидия 

2021 г. 6033942 3442000 4415000 3814000 807000 1739000 1580000 533000 94800 800000 245800 23504542 

Субсидия 

за наука 

2020 г. 

148318 40891 50432 98592 22263 21808 24534 5452 5906 - 3862 422058 

 

11.1. Бюджет на Тракийски университет и структурните звена за 2020-2021 год. 

Таблица 57. Бюджет на Тракийски университет и структурните звена за 2020-2021 год. 

Показатели 2020 год. 2021 год. 

Приходи, помощи, дарения * 12 074 720 11 661 152 

Трансфери от МОН 25 594 144 23 753 306 

Други бюджетни взаимоотношения 14 643 361 19 323 269 

Общ бюджет 52 312 225 54 737 727 

   Ректорат 

  Собствени приходи 1 215 561 281 000 

Трансфери от МОН - трансфери за 

структурнете звена; наличности по 

европроекти; др.бюджетни 

взаимоотношения 11 160 636 11 762 376 
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Показатели 2020 год. 2021 год. 

Общ бюджет 12 376 197 12 043 376 

   АФ 

  Собствени приходи 600 200 677 306 

Трансфери; наличности по 

европроекти; преходен остатък 3 034 783 3 844 155 

Общ бюджет 3 634 983 4 521 461 

   ВМФ 

  Собствени приходи 2 121 210 2 941 960 

Трансфери; преходен остатък 9 444 296 9 770 823 

Общ бюджет 11 565 506 12 712 783 

   МФ 

  Собствени приходи 3 874 137 3 898 943 

Трансфери; наличности по 

европроекти; преходен остатък 7 807 699 7 497 738 

Общ бюджет 11 681 836 11 396 681 

   ПФ 

  Собствени приходи 1 260 800 1 280 800 

Трансфери; преходен остатък 862 782 1 087 939 

Общ бюджет 2 123 582 2 368 739 

   СФ 

  Собствени приходи 329 503 315 086 

Трансфери; преходен остатък 1 262 282 1 662 931 

Общ бюджет 1 591 785 1 978 017 

   ФТТ 

  Собствени приходи 696 241 619 500 

Трансфери; преходен остатък 1 572 051 2 045 344 

Общ бюджет 2 268 292 2 664 844 

   МК 

  Собствени приходи 176 189 202 986 

Трансфери; преходен остатък 1 347 911 1 492 892 

Общ бюджет 1 524 100 1 695 878 

   УОС 
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Показатели 2020 год. 2021 год. 

Собствени приходи 336 579 393 584 

Трансфери; преходен остатък 752 261 628 000 

Общ бюджет 1 088 840 1 021 584 

   ДИПКУ 

  Собствени приходи 1 248 600 847 600 

Трансфери; наличности по 

европроекти; преходен остатък 1 237 517 1 674 339 

Общ бюджет 2 486 117 2 521 939 

   Ф-л Хасково 

  Собствени приходи 215 700 202 387 

Трансфери; преходен остатък 1 755 287 1 610 038 

Общ бюджет 1 970 987 1 812 425 

*Собствените приходи по планирания бюджет за 2021 год. ще бъдат коригирани в края на 

годината в съответствие с приходите по отчет. Към 31.05.2021 год. те възлизат на 6 007 142 лв. 

 

11.2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 год. 

В Отчета за касово изпълнение на бюджета – финансово-правна форма 0 на Тракийски 

университет разходите са отчетени по следните дейности: 1162 – Научно изследователско дело, 

3332 – Общежития, 3334 – Повишаване на квалификацията, 3336 – Столове, 3341 – Академии, 

университети и висши училища, 3349 – Приложни научни изследвания в областта на 

образованието, 3388 – Международни програми и спора-зумения, дарения и помощи от 

чужбина. 

Всички звена на Тракийски университет изпълняват бюджети. Представеният касов 

отчет за 2020 год. е съставен от касовите отчети на следните структурни звена на Тракийски 

университет: 

- Ректорат 

- Аграрен факултет  

- Ветеринарномедицински факултет  

- Педагогически факултет 

- Медицински факултет  

- Стопански факултет  

- Медицински колеж Стара Загора 

- Факултет по техника и технологии Ямбол  

- ДИПКУ 

- Учебно опитно стопанство 

- Филиал Хасково 

 

11.2.1. Трансфери 
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По параграф 32-30 Получени трансфери от Републиканския бюджет при уточнен план за 

2020 год. 25 594 144 лева, отчетът е в размер на 25 594 144 лева.  

 

По параграф 61-01 Трансфери между бюджетни сметки – получени трансфери са 

отчетени общо за 711 882 лева.  

- Министерство на здравеопазването – 93358 лв. по Договори за обучение на 

специализанти. 

- МОН трансфери по НП Млади учени и постдокторанти – 107477 лв., НП 

Мотивирани учители – 9600 лв., НП Европейски научни мрежи – 244 409 лв., 

фонд Научни изследвания – 53956 лв. 

- Аграрен Университет Пловдив – 179 305 лева по НП „Здравословни храни за 

силна биоикономика и качество на живот“.  

- Медицински университет София – 21035 лв. по НП Електронно здравеопазване. 

- Държавен фонд земеделие – 3212 лв. по Национална помощ за овце-майки. 

 

Предоставени трансфери по §61-02 в размер на – 431 598 лв. за партньори по НП 

Репробиотех. 

- Университет по хранителни технологии Пловдив – 20157 лв. 

- Аграрен университет Пловдив – 51765 лв. 

- ИБИР към БАН – 158729 лв. 

- Селскостопанска академия – 200947 лв. 

 

По §62-00 са отчетени 26336 лв. собствено съфинансиране по Проект BG16RFOP001-3.00-

0014-C01 Изграждане на Академичен информационен център. 

 

По §63-01 Получени трансфери между сметки за средства от Европейския съюз са 

отчетени 2 960 858 лева: 

- Министерство на здравеопазването по ОП BG05М9ОР001-1.015-0001 

"Специализация в здравеопазването"– 1696 лв.; 

- Министерство на Образованието – 1 886 829 лв.: 

o По проект „Еразъм + КА103“ втори транш за дог.2019 г.   - 170417 

лв. 

o По проект „Еразъм + КА103“ първи транш за дог.2020 г           - 792996 лв. 

o По проект Д№2019-1-BG01-KA203-062284-ЦРЧР/ЕРАЗЪМ+   - 180898 лв. 

 

BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“    - 742518 лв. 

- Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция - по Мярка 21 – 360 лв. 

- Софийски университет  - 21973 лв. по H2020-MSCA-NIGHT-2018-210495477-K-

TRIO 3 

- МРРБ 1050000 лв. аванс по дог.BG16RFOP001-3.00-0014-C01 Изграждане на 

Академичен информационен център. 
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По §64-01 Получени трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в 

КФП – 9364 лв. от ПУДООС - по Д№13102/21.08.2019-Установяване на здравен статус на 

балканската дива коза. 

 

11.2.2. Приходи 

По параграф 24–00 Приходи и доходи от собственост при план 11171189 лева, отчетът е 

11678132лв.  

Най-голям е относителният дял на приходите от продажба на услуги, стоки и продукция 

§24-04. При план 10660036 лв., изпълнението е в размер на 11200284 лв., а от общия размер на 

приходите съставлява 89,5%. 

По параграф 24–05 Приходи от наеми на имущество при план 511153 лева, отчетът е в 

размер на 477848 лева. Изпълнението е 93,5 %, а от общия размер на приходите съставлява 3,8 

%.  

По параграф 28–00 Глоби, санкции и наказателни лихви  при план 5260 лева отчетът е 

6504 лева.   

По параграф 37–00 Внесен ДДС и други данъци върху продажбите при план -  -140 331 

лева, отчетът е – -137349 лева.  

По параграф 40-00  Постъпления от продажба на нефинансови активи при план 212 000 

лева, отчетените постъпления са 140466 лв. към момента.  

Общо приходите по отчет са в размер на 12514689 лева, при план 12074720лв. 

 

11.2.3. Разходи 

Общо разходите са планирани в размер на 52 312 225 лв., а отчетът е в размер на 

35213562 лв. и изпълнението е 67,3 %. 

Заплати на персонала нает по трудови правоотношения – при план 20396669лв., отчетът 

е 19184401лв. Изпълнението е 94,1 %, а от общия размер на разходите по отчет представляват 

54,5 %.  

Други възнаграждения и плащания за персонал: при план  2427447 лева, отчетът е 

2110364 лв. Изпълнението е 86,9 %. Относителния дял на тези разходи към общия размер на 

разходите по отчет е 6,0 %.  

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: при план  3 918 776лв., отчетът е 

3466981 лева. Изпълнението  е 88,5 %. Относителния дял на тези разходи към общия размер на 

разходите по отчет е 9,9 %.  

По параграф 10-00 Издръжка са планирани 15 145 272лв., отчетът е в размер на  5199408 

лв. и представлява 34,3 % изпълнение. Относителния дял на тези разходи към общия размер на 

разходите по отчет е 14,8 %. 

По параграф  19–00 Платени данъци ,такси и административни санкции при план 169597 

лв., отчетът е 149050 лева. Изпълнението  е 87,9 %. Относителния дял на тези разходи към 

общия размер на разходите по отчет е 0.4 %. 

По параграф 40–00 Стипендии планът е в размер на 1 529473 лева , а отчетът е в размер 

на 1448003 лева. Изпълнението е 94,8 %, а относителния дял на тези разходи към общия размер 

на разходите по отчет е 4,1 %.  
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По параграф 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства са 

планирани 3 000 лева, а отчетът е 1500лева. Изпълнението е 50,0%. 

По параграф 46–00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 

дейности планът е 18 555 лева, а отчетът е 9089 лева. Изпълнението е 49,0%, а относителния 

дял на тези разходи спрямо общите разходи е  0.01 %. 

По параграф 51–00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи са планирани 

2056403 лева, изпълнението е 1106624 лева. Изпълнението е 53,8 %, а относителния дял на тези 

разходи спрямо общите разходи е  3,1 %. 

По параграф 52–00 Придобиване на дълготрайни материални активи : при план 6 408 

797лева, отчетът е в размер на  2395459лв. и представлява 37,4 % изпълнение, а относителния 

дял от общия размер на разходите е 6,8 %. 

По параграф 53–00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи при план 168236 

лева, отчетът е 72589 лева. Изпълнението е 43,2 % 

 

11.2.4. Корекции на бюджета 

През отчетния период на заседания на Академичния съвет са направени следните 

корекции на бюджетите на структурните звена и на университета като цяло: 

1. На 26.02.2020 год. е направено разпределение на средствата за наука по структурни звена и 

вътрешни компенсирани промени. 

2. На 30.03.2002 год. е коригиран бюджета на основание Писмо на МОН № 0406-24 от 

24.02.2020 година. 

3. На 29.04.2020 год. са направени вътрешни компенсирани промени на бюджета. 

4. На 27.05.2020 год. на основание Писма на МОН №0406-42/19.05.2020 е коригиран бюджета 

на университета и са направени вътрешни компенсирани промени. 

5. На 24.06.2020 год. на основание Писма на МОН №0406-49/03.06.2020 е коригиран бюджета 

на университета и са направени вътрешни компенсирани промени. 

6. На 15.07.2020 год. на основание Писма на МОН №0406-52/01.07.2020 е коригиран бюджета 

на университета. Извършени вътрешни са компенсирани промени. 

7. На 21.09.2020 год. на основание Писма на МОН №0406-58/16.07.2020 и 0406-62/21.07.2020 

е коригиран бюджета на университета и са направени вътрешни компенсирани промени. 

8. На 21.10.2020 год. са направени вътрешни компенсирани промени на бюджета. 

9. На 25.11.2020 год. на основание Писмо на МОН №0406-115/19.11.2020 е коригиран 

бюджета на университета и са направени вътрешни компенсирани промени. 

10. На 16.12.2020 год. са направени вътрешни компенсирани промени на бюджета. 

11. Към 31.12.2020 год. . на основание Писма на МОН №0406-83/29.12.2020; 0406-

113/21.12.2020 и 0406-131/29.12.2020е коригиран бюджета на университета и са направени 

вътрешни компенсирани промени. 

12. Таблица 
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Таблица 58. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020г. 
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11.3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2021 год. 

В Отчета за касово изпълнение на бюджета – финансово-правна форма 0 на Тракийски 

университет разходите са отчетени по следните дейности: 1162 – Научно изследователско дело, 

3332 – Общежития, 3334 – Повишаване на квалификацията, 3336 – Столове, 3341 – Академии, 

университети и висши училища, 3349 – Приложни научни изследвания в областта на 

образованието, 3388 – Международни програми и спора-зумения, дарения и помощи от 

чужбина. 

Всички звена на Тракийски университет изпълняват бюджети. Представеният касов 

отчет към 31.05.2021 год. е съставен от касовите отчети на следните структурни звена на 

Тракийски университет: 

- Ректорат 

- Аграрен факултет  

- Ветеринарномедицински факултет  

- Педагогически факултет 

- Медицински факултет  

- Стопански факултет  

- Медицински колеж Стара Загора 

- Факултет по техника и технологии Ямбол  

- ДИПКУ 

- Учебно опитно стопанство 

- Филиал Хасково 

 

11.3.1. Трансфери 

По параграф 32-30 Получени трансфери от Републиканския бюджет при уточнен 

план за 2021 год. 23 753 306 лева, отчетът е в размер на 7 324 329 лева.  

 По параграф 61-01 Трансфери между бюджетни сметки – получени трансфери са 

отчетени общо за 2 704 530 лева.  

- Министерство на здравеопазването – 15774 лв. по Договори за обучение на 

специализанти. 

- МОН трансфери по ННП Интелигентно животновъдство – 1 800 000 лв. Стипендии 

ЦЕЕПУС – 1000 лв.ННП Европейски научни мрежи – 733 228 лв. 

- Аграрен Университет Пловдив – 99393 лева по НП „Здравословни храни за силна 

биоикономика и качество на живот“. НП Интелигентно растениевъдство 52 695 лв. 

- Медицински университет София – 1640 лв. по НП Електронно здравеопазване. 

- Държавен фонд земеделие – 800 лв. по Държавна помощ  minimis-средствата са 

предназначени за покриване на част от произв. р-ди по отглеждане на животни-крави, 

юници, овце майки и кози майки. 

По §61-02 са предоставени трансфери на партньори по ННП Интелигентно 

животновъдство общо за 414 254 лв. 

- Русенски университет 29531 лв. 

- ТУ София 64754 лв. 
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- Аграрен университет 21319 лв. 

- БАН 274 681 лв. 

- Селскостопанска академия 23969 лв. 

По §62-00 са отчетени 19772 лв. собствено съфинансиране по Проект 

BG16RFOP001-3.00-0014-C01 Изграждане на Академичен информационен център. 

По §63-01 Получени трансфери между сметки за средства от Европейския съюз са 

отчетени 356 972 лева: 

- Министерство на здравеопазването по ОП BG05М9ОР001-1.015-0001 "Специализация 

в здравеопазването"– 428 лв.; 

- МОН – BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“ -353 864 лв. 

- ДФЗ Разплащателна агенция – 630 лв. 

- Софийски университет  - 2050 лв. по H2020-MSCA-NIGHT-2018-210495477-K-TRIO 3 

По §63-02 Предоставени трансфери между сметки за средства от Европейския съюз 

са отчетени 28 539 лева: 

- Аграрен Университет Пловдив  - 28539лв. – по Проект Еразъм+-AGRI -Д№2019-1-

BG01-KA203 

По §64-01 Получени трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в 

КФП – 31 108 лв. от ПУДООС - по Д№13102/21.08.2019-Установяване на здравен статус на 

балканската дива коза. 

 

11.3.2. Приходи 

По параграф 24–00 Приходи и доходи от собственост при план 11 710 026 лева, отчетът 

е 6 034 566лв.  

Най-голям е относителният дял на приходите от продажба на услуги, стоки и 

продукция §24-04. При план 11 253 866 лв., изпълнението е в размер на 5 831 610 лв., а от 

общия размер на приходите съставлява 97,1%. 

По параграф 24–05 Приходи от наеми на имущество при план 456160 лева, отчетът е в 

размер на 196551 лева. Изпълнението е 43,1 %, а от общия размер на приходите съставлява 3,3 

%.  

 По параграф 28–00 Глоби, санкции и наказателни лихви  при план 1560 лева отчетът е 

932 лева.   

По параграф 37–00 Внесен ДДС и други данъци върху продажбите при план -  -137 634 

лева, отчетът е – -47102 лева.  

По параграф 40-00  Постъпления от продажба на нефинансови активи при план 86 000 

лева, отчетените постъпления са 17518 лв. към момента.  

 Общо приходите по отчет са в размер на 6 007 142 лева, при план  

11 661 152лв. 

 

11.3.3. Разходи 

 Общо разходите са планирани в размер на 54 737 727 лв., а отчетът е в размер на 

13 291 006 лв. и изпълнението е 24,3 %. 



124 

Заплати на персонала нает по трудови правоотношения – при план 24 609 808лв., 

отчетът е 7 174 213лв. Изпълнението е 29,2 %, а от общия размер на разходите по отчет 

представляват 54,0 %.  

Други възнаграждения и плащания за персонал: при план  1 958 069 лева, отчетът е 541 

329 лв. Изпълнението е 27,7 %. Относителния дял на тези разходи към общия размер на 

разходите по отчет е 4,1 %.  

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: при план  4 670 367лв., отчетът е 

1 271 079 лева. Изпълнението  е 27,2 %. Относителния дял на тези разходи към общия размер на 

разходите по отчет е 9,6 %.  

По параграф 10-00 Издръжка са планирани 14 580 469лв., отчетът е в размер на  2 430 

080 лв. и представлява 16,7 % изпълнение. Относителния дял на тези разходи към общия размер 

на разходите по отчет е 18,3 %. 

По параграф  19-00 Платени данъци ,такси и административни санкции при план 186 

591 лв., отчетът е 137 200 лева. Изпълнението  е 73.5 %. Относителния дял на тези разходи към 

общия размер на разходите по отчет е 1.0 %. 

По параграф 40–00 Стипендии планът е в размер на 1 566 050 лева , а отчетът е в 

размер на 567 794 лева. Изпълнението е 36,3 %, а относителния дял на тези разходи към общия 

размер на разходите по отчет е 4,3 %.  

По параграф 46–00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 

дейности планът е 9 710 лева, а отчетът е 7414 лева. Изпълнението е 76,4%. 

По параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи са планирани 

1 013 805 лева, изпълнението е 576 994 лева. Изпълнението е 56,9 %, а относителния дял на тези 

разходи спрямо общите разходи е  4,3 %. 

По параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи : при план 6 013 

426лева, отчетът е в размер на  507 762лв. и представлява 8,4 % изпълнение, а относителния дял 

от общия размер на разходите е 3,8 %. 

По параграф 53–00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи при план 99 432 

лева, отчетът е 53 997 лева. Изпълнението е 54,3 %. 

 

11.3.4. Корекции на бюджета 

През отчетния период на заседания на Академичния съвет са направени следните 

корекции на бюджетите на структурните звена и на университета като цяло: 

1.На 24.02.2021 год. са направени вътрешни компенсирани промени в бюджета на 

структурните звена. 

2.На 24.03.2021 год. е коригиран бюджета на основание Писма на МОН №0406-23 от 

04.03.2021 година. и №0406-24 от 25.02.2021 година. Разпределени са средствата за научна 

дейност. 

3.На 28.04.2021 год. са направени вътрешни компенсирани промени по бюджетите на 

структурните звена. 
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Таблица 59. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2021г. 
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12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В заключение може да се каже, че въпреки особените обстоятелства наложени от 

рестрикциите и забраните, свързани със световната пандемия от COVID 19, ръководството на 

Тракийски университет положи всички усилия и показа високи достижения във всички сфери 

на своята дейност. 

В учебната дейност бързо се организираха онлайн лекции, упражнения и семинари и 

обучението не прекъсна нито за седмица, преминавайки изцяло в електронна среда.  

Научната дейност също бе организирана на тези принципи като всички конференции, 

организирани от университета се провеждаха също онлайн. 

Така протичха и срещи, организирани от университета или такива , в които той 

участваше, а те бяха не малко. Създадоха се изключително добри връзки и комуникации, 

благодарение на които се повишиха възможностите за работа по проекти и активното участие 

на Тракийски университет в редица значими национални и международни проекти.  

Връзките с обществеността, посещението на значими за страната личности и такива с 

международен авторитет също доведоха до важни за университета действия и решения. 

Повиши се интереса към Тракийски университет благодарение на промяната на рекламната 

стратегия в опитите ѝ да се достига до младата аудитория.  

Не на последно място се вижда финансовата стабилност на Университета, което ни дава 

увереност за изпълнението, не само на предварително поставените цели, а и на новите, които се 

появяват в процеса на работа. 
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