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II. Обслужващи звена 

 

 

 

 

 

1. СТРУКТУРА  

1.1. Административна структура на ТрУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

   

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

РЕКТОР 

РЕКТОРАТ 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ 

Юрисконсулт Вътрешен финансов 

контрол 

Ректорски съвет 

Медицински 

факултет 

 

Ветеринарно
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факултет 

Педагогически
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факултет 

 

Филиал -
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обучение“ 
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„Езиково и 
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чужд. 

граждани“ 
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издателство 
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трансфер на 

знания 

Музеи 
ЦИКО 

Други 

УВБК Център 

иновационни 

образователни 

технологии 
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1.2. Образователна структура на ТрУ  

 



8 

 

1.3 Функционално-организационна структура на Тракийски университет
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АСД 

Отдел 
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Администрати

вен отдел 

УЦПОК 

      

УВБК 

Деловодство 
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Човешки 

ресурси 

Зам.-ректор 

УД 

Р Е К Т О Р Финансово-

счетоводен 

отдел 

Зам. ректор 

„Качество и 

акредитация“ 

и СДК 
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НМИД 

Учебен отдел 

Център „Езиково 

и спец. обучение 
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Зам.-ректор 

ПД 

Trakia 

Journal of 

Science 
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и домакинство 
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Качество на 

обучението 
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Университетски спортен 

клуб „Тракийски 

университет“ 

Протокол 

Интернет страница и 

нормативни документи 
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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. (Табл. 1). Разработените и утвърдените нови 

нормативни документи са 4 на брой, останалите 6 са претърпели актуализации. 

Таблица 1. Утвърдени нормативни документи 

Правила, правилници, процедури Академичен съвет 

1. Приемане на Правила за преместване на студенти в 
ОКС „проф. бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ (след 
средно образование) в ТрУ. 

2. Приемане на промяна в Правила за заемане на 
длъжност преподавател, старши преподавател, 
привличане на гост-преподаватели и хонорувани 
преподаватели. 

Протокол 
№19/07.07.2021 г. 

3. Приемане на промени в Правилник за устройството и 
дейността на Университетска ветеринарна болница с 
клиника.  

4. Приемане на промени в Правила и процедури за 
провеждане на кандидатстудентски прием в ТрУ. 

Протокол 
№20/29.09.2021 г. 

5. Приемане на промени в Правила и процедури за 
провеждане на кандидатстудентски прием в ТрУ за ОКС 
„професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ 
след средно образование.. 

6. Утвърждаване на Правила за провеждане на обучение 
по високоспециализирана дейност в МФ. 

Протокол 
№21/03.11.2021 г. 

7. Приемане на Правила за печатите в Тракийски 
университет. 

Протокол 
№22/15.12.2021 г. 
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8. Обсъждане и приемане на „Правилник за устройството 
и дейността на университетски център за продължаващо 
обучение и квалификация“. 

9. Приемане на актуализирания „Правилник за 
устройство, дейност и управление“ на Филиал-Хасково 
при Тракийски университет. 

Протокол 
№23/26.01.2022 г. 

10. Приемане на промени в Правилника за 
организацията и провеждането на дистанционна форма 
на обучение в ТрУ и в Правилника за устройство и 
дейност на Центъра за електронно и дистанционно 
обучение в ТрУ. 

Протокол 
№24/09.03.2022 г. 

11. Приемане на промени в Правилата за атестиране на 
административния и технически персонал. 

12. Приемане на допълнение в Правилата за вътрешния 
трудов ред в ТрУ. 

Протокол 
№26/04.05.2022 г. 

 

 

2.2. Дейност нa академичното ръководство  

През отчетния период академичното ръководство на Тракийски университет 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 

Зам. – ректор КА и СДК – доц. д-р Генчо Вълчев 
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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 

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 Анна 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 – проф. дн Радостин Симеонов  

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” (табл.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. Решенията на разширения ректорски съвет в по-голямата 
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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  

Съвет Брой заседания Брой взети решения 

Ректорски съвет (основен състав) 28 120 

Ректорски съвет (разширен състав) 8 8 

 

През отчетния период университетското настоятелство е структурирано по 

следния начин: 

● проф. дсн Иван Станков – Председател 

● г-н Христофор Бунарджиев 

● г-н Чавдар Савов 

● г-н Димитър Ангелинов 

● 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 9 

заседания, на които са взети 363 решения (Таблица 3). От тях 3 са проведени присъствено, а 

останалите онлайн поради епидемиологичната обстановка. 

  

Таблица 3. Заседания и решения на Академичен съвет от 01.07.2021 г. до 01.06.2022 г. 

 

Година Проведени заседания Взети решения 

2021 г. 9 183 

2022 г. 5 180 

 

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 и хабилитиране на преподаватели. 

През отчетния период членове на Академичния съвет са: 
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АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

1. ПРОФ. ДН ИВАНКА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА 

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 ДЕЯНА ГЕНЧЕВА ГЕНЧЕВА 

9. СТОЯН ПЕНЧЕВ КАБАКОВ – СТУДЕНТ 

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

10. ДОЦ. Д-Р ДОБРИ ЖЕЛЕВ ЯРКОВ 

11. ПРОФ. ДН ИВАН ДИНЕВ ИВАНОВ 

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 
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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 ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ 

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 

40. ПРОФ. Д-Р ГАЛЯ МИХАЙЛОВА КОЖУХАРОВА 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

41. ПРОФ. Д-Р ХРИСТИНА ТАНЧЕВА МИЛЧЕВА 
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42. СТИЛИАНА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА – СТУДЕНТ  

ФИЛИАЛ-ХАСКОВО 

43. ПРОФ. Д-Р БИЯНКА ЛЮБЧОВА ТОРНЬОВА 

СЛУЖИТЕЛИ – Ректорат 

44. ГОСПОДИН ДИМЧЕВ ГОСПОДИНОВ 

Таблица 4. По-важни решения, взети от Академичен съвет за периода 01.07.2021 г. до 

01.06.2022 г. 

Решения Академичен съвет 

1.Утвърждаване на проект за откриване на професионално направление 
7.4. Обществено здраве със специалност от нерегулираните професии 
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, ОКС „бакалавър“ във Филиал-
Хасково. 
2. Обсъждане и приемане на решения на Съвета за социално партньорство. 

Протокол 
№19/07.07.2021 г. 

1.Приемане на промени в Правилник за устройството и дейността на 
Университетска ветеринарна болница с клиника. 
2. Вземане на решение за участие на ТрУ в сдружение с нестопанска цел 
„Балкански водороден клъстер“. 
3. Вземане на решение за участие на ТрУ в проект за енергийно независими 
сгради, като част от интегриран мултинационален проект: „Иновации и 
зелена енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини“. 

Протокол 
№20/29.09.2021 г. 

Утвърждаване на Правила за провеждане на обучение по 
високоспециализирана дейност в МФ. 

Протокол 
№21/03.11.2021 г. 

1. Приемане на методика за допълнително материално стимулиране за 
публикационна активност. 
2. Даване на съгласие за учредяване на гражданско дружество по чл. 357 от 
ЗЗД с наименование „Център за възстановяване и репродукция на спортни 
коне” с участието на Тракийски университет. 
3. Приемане на предложение за създаване на издателски борд на 
Университетско издателство „Тракийски университет“. 
4. Приемане на доклад-самооценка за разкриване на ново професионално 
направление 1.1 Теория и управление на образованието, област на висше 
образование 1. Педагогически науки в ПФ. 
5. Даване на съгласие за учредяване на гражданско дружество по чл. 357 от 
ЗЗД с наименование сдружение „Хранителна наука и технологии“ с 
участието на Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“. 

Протокол 
№22/15.12.2021 г. 

1. Актуализация на Методиката за разпределение на бюджетната субсидия 
на ТрУ по професионални направления и структурни звена. 
2. Обсъждане и приемане промяна на настоящото име на „Университетски 
център за професионално обучение и компетентност“ в „Университетски 
център за продължаващо обучение и квалификация“. 
3. Приемане на доклад за акредитация на Тракийски университет като 
оторизирана обучителна организация към PMI (Project management 
institute) 

Протокол 
№23/26.01.2022 г. 
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1. Приемане на Стратегия за развитие на научните изследвания в Тракийски 
университет. 
2. Приемане на Стратегия за интернационализация на Тракийски 
университет. 
3. Приемане на Политика за равенство между половете в ТрУ. 
4. Приемане на решение за допълване на решение за учредяване на 
„Фондация Тракийски университет“ като организация за осъществяване на 
дейност в частна полза. 

Протокол 
№24/09.03.2022 г. 

1. Приемане разпределението на субсидията за издръжка на обучението и 
бюджета на ТрУ и структурните му звена за 2022 г. 
2. Приемане на промени в Приложение 8.6, област 5. Технически науки към 
ПРАСТрУ. 

Протокол 
№25/06.04.2022 г. 

1. Приемане на дата, дневен ред и структура на Общото събрание на 
Тракийски университет. 
2. Приемане на разпределението на бюджетната субсидия за НИД на ТрУ за 
2022 г. 

Протокол 
№26/04.05.2022 г. 

1. Удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Тракийски 
университет на проф. д-р Николай Цанков. 
2. Удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Тракийски 
университет на проф. д-р Андрея Андреев. 

Протокол 
№27/23.05.2022 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 2021 г. кандидатстудентската кампания протече в условията на силна конкуренция 

от страна на останалите университети и в извънредна ситуация, поради продължаващата световна 

вирусна пандемия. Това наложи провеждането на кандидатстудентската кампания да продължи 

изцяло онлайн, с използване на всички възможности на социалните мрежи, така и на формата на 

изпитите – всички изпити през 2021 г. бяха проведени дистанционно (онлайн). Тракийският 

университет беше един от първите университети в България, който организира дистанционна 

форма на кандидатстудентски изпити. През 2022 г. всички кандидатстудентски изпити също се 

провеждат онлайн. Подаването на документите за предварителните изпити се извърши онлайн и 

на място чрез бюрата за прием на документи на партньорската фирма ЦКПИ, а за редовните 

изпити се предоставя възможност и за присъствено подаване на документите в ректората на ТрУ, 

във Филиал Хасково и във факултет Техника и технологии – гр. Ямбол.. 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.  

Предварителните изпити са образователна услуга, която Тракийски университет предоставя 

на външни желаещи, част от които (75% през миналата година) след това кандидатстваха в 

университета. Останалите участници са проверявали знанията си за предстоящите ДЗИ или за 

кандидатстване в други висши училища. 

Броят на кандидатствалите за участие в предварителните изпити през настоящата година е 

1143 (Таблица 5). Сравнен със същия брой за миналата година (1172), намалението е с 2%. 

Интересът на кандидатите към вида на изпитите, т.е. към специалностите в университета, е 

непропорционален.  Броят на участията в предварителните изпити през настоящата година е 

2033. 

 

 

Таблица 5. Брой участници в предварителните изпити за периода 2020-2022 г. 
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Брой кандидат-студенти  2020 2021 2022 

ОБЩО 762 1169 1143 

Мъже 522 878 830 

Жени 240 291 313 

 

 

През настоящата година има 42% спад спрямо предходната в участията в изпита по Обща 

езикова култура като една от възможните причини за това е изборът на кандидатите да използват 

оценките от ДЗИ по български език и литература при кандидатстване, тъй като при всички 

специалности, където в балообразуването участва оценка от изпита по Обща езикова култура има 

и втора възможност да участва оценката от ДЗИ по Български език и илитература. Броят на 

участниците в изпитите по ОТП за специалностите от ФТТ и специалност Аграрно инженерство 

в АФ се е увеличил с 29% спрямо този през предходната година. Запазва се броят на участниците 

в теста по математика и по география. 

За участие в редовните кандидатстудентски изпити и класирания в Тракийския 

университет през 2021 г. са подадени общо 2230 документа, което е с 3% повече, в сравнение с 

предходната 2020 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 2021 г. 

Вид редовен изпит  Брой участници - 2021 г.  Среден успех - 2021 г.  

Изпит по биология, 28.06.2021 г. 656 3.60 

Тест биология, 29.06.2021 г. 176 3.67 

Изпит езикова култура, 1.07.2021 

г. 
148 3.51 

Тест по география, 2.07.2021 г. 3 3.14 

Тест математика, 2.07.2021 г. 5 5.48 

Изпит по химия, 30.06.2021 г. 597 3.66 

Тест по ОТП, 2.07.2021 г. 31 4.29 

Общо 1616 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 2020-2022 г. 

Звено  2020/21  2021/22 
План-прием 

2022/23 

АФ  210 212 212 

ВМФ  166 158 160 
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МФ  184 188 222 

ПФ  255 247 244 

СФ  21 21 111 

ФТТ  174 202 214 

ФХ  65 65 65 

МК  80 130 102 

Общо  1155 1223 1330 

 

През 2021 г. са запълнени на 100% всички обявени места държавна поръчка, а в платена 

форма на обучение са записани 207 студента. Стартирано е обучение по 2 нови специалности в 

Медицински колеж – Медицински оптик и Ортопедичен техник. Започна и обучение по 

специалността Медицинска рехабилитация и ерготерапия във Филиала в гр. Хасково. Получена 

е положителна оценка от акредитацията на 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. Стартира прием 

платено обучение в специалностите Компютърни системи и комуникации във ФТТ – гр. Ямбол, 

Софтуерно инженерство и Информационни технологии в Стопански факултет. За учебната 

2022/2023 година е получена държавна поръчка за тези три специалности, съответно 90 студенти 

за специалностите Софтуерно инженерство и Информационни технологии, и 25 студенти за 

специалност Компютърни системи и комуникации.  

През 2022 г. е получена положителна оценка от акредитацията на две нови специалности 

в Педагогически факултет – Предучилищна педагогика и Педагогика на обучението по 

физическо възпитание.  

Държавната поръчка за специалност Медицинска сестра е увеличена с 48% и общо 148 

студенти предстои да бъдат приети за обучение в Медицински факултет и Филиал Хасково през 

новата учебна година.  

От учебната 2022/2023 г. е преустановен в цялата страна приемът в специалност 

Медицинска рехабилитация и ерготерапия като е предоставена възможност на висшите училища 

за разкриване на регулираната специалност Кинезитерапия. Ректорското ръководство и 

ръководството на Медицински факултет и Филиал Хасково своевременно предприеха мерки и се 

разработи и представи в НАОА необходимата документация  за акредитация на специалност 

Кинезитерапия, ОКС Бакалавър и ОКС Магистър. 

План-прием за ОКС „Бакалавър“ през учебната 2022/2023 г. е 1330 за всички звена на 

Тракийски университет.  

 

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 
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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  2021 

Педагогика  585 

Социални дейности  20 

Обществено здраве  79 

Икономика  35 

Животновъдство  18 

Общо инженерство  5 

Растениевъдство  29 

Биологически науки  18 

Ветеринарна медицина  2 

Машинно инженерство  28 

Електротехника, електроника и 

автоматика  
31 

Енергетика  21 

Хранителни технологии  13 

ОБЩО  884 

 

През 2021 г. кандидат-студентите за обучение в ОКС „магистър“ са със 122 повече, в сравнение 

с 2020 г. Местата държавна поръчка са запълнени на 100% като са класирани и 320 студенти за 

платена форма на обучение (Таблица 9).  

Таблица 9. Усвояване на местата по държавна поръчка (ДП) и платено обучение (ПО) в ОКС 

„магистър“ след придобито висше образование 

Година  

Брой 

кандидат-

студенти за 

ОКС 

„магистър“ 

след ВО  

Места ДП  
Записани 

ДП 

Записани 

ПО  

Общо 

приети 

студенти  

2021 884 115 114 320 434 

 

 През отчетния период, съвместно с други университети по проекти,  са разработени 12 

нови магистърски програми - „Био-базирани индустрии и устойчив растеж“, „Жестов език и 

билингвистично образование“, „Приобщаващо образование“, „Иновации и 

мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и 

ИТ“,  „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и арттерапия“, „Устойчиво 
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производство на фуражни култури“, „Виртуално инженерство“, „НУП с модул Учител по 

религия (Християнство – Православие, Ислям, Неконфесионално обучение)“, „Интегрирани 

системи за управление качеството и безопасността на храните“, „Ветеринарномедицински бизнес 

и мениджмънт“, „Хранене и биомедицина“, „Здравен туризъм“. 

План-прием за учебната 2022/2023 г. за ОКС „Магистър“ след ОКС „Бакалавър“ е 167 за всички 

звена на . 

 

3.1.3. Прием на студенти по ПМС  

За учебната 2021/2022 г. броят на студентите, приети съгласно актове на Министерския съвет - 

ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. е общо 7, докато през предходната година са приети 9 

студенти (Таблица 10). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За учебна 2022/2023 г. план-приемът на студенти в Тракийския университет по ПМС 

№103 за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина е 75, а тези по ПМС 

№ 228 за приемане на граждани на Република Северна Македония са 80. 

Държава Специалност  Брой студенти Общо 

2020/21 
г. 

2021/22 г.  

Северна 
Македония 

Ветеринарна 
медицина 

   

Медицина 6 5 11 

Медицинска 
сестра 

1  1 

Бизнес 
икономика 

1  1 

Украйна Ветеринарна 
медицина 

   

Медицина  1 1 

Бизнес 
икономика 

   

Аграрна 
икономика и 
търговия 

1  1 

Сърбия Ветеринарна 
медицина 

 1 1 

  Всичко 9 7 16 
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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 2021/2022 г. са общо 101 в т. ч. 38 студенти във ВМФ и 63 студенти в МФ (Таблица 11). 

Приемът в специалност Медицина е съобразно свободния капацитет на специалността. 

Таблица 11. Студенти приети за обучение на английски език 

 

 

 

 

 

● Чуждестранни граждани, приети в подготвителен курс по български език 

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

се обучават 20 граждани, предимно от Гърция като в сравнение с предходната учебна година, 

когато приетите за обучение са 19, се наблюдава леко увеличение (Таблица 12). 

Таблица 12. Чуждестранни граждани, обучаващи се в ЦЕСОЧГ за периода 2020-2022 г. 

Държава  

Брой студенти Общо 

2020/21 г. 

2021/22 

г. 
 

Гърция 8 14 22 

Турция 5 1 6 

Кипър 2 1 3 

Италия 1  1 

Германия  1 1 

Йемен  1 1 

Специалност  Брой студенти Общо 

2020/21 г. 2021/22 г.  

Ветеринарна 
медицина 

40 38 78 

Медицина 76 63 139 

Общо 116 101 217 
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Ирландия 1  1 

Със статут на 

бежанци 2 

 

2 

Кралство 

Бахрейн  

1 

1 

Великобритания  1 1 

Общо 19 20 39 

 

3.1.5. Прием нa докторанти  

Картината на зачисляване в докторантура показва, че през учебна 2021/2022 са зачислени в 

докторантура 29 докторанти по държавна поръчка, от които в редовна форма 20 и в задочна форма 9  

(табл.138). Най-голям брой докторанти са зачислени в ПФ – 7 бр. и в АФ – 7 бр. И през тази учебна 

година се запазва тенденцията за увеличаване броя на докторантите по държавна поръчка. В 

самостоятелна форма на обучение са зачислени 6 докторанта.  

 
Таблица 13. Зачислени в докторантура през учебна 2021/2022 г. 
 

Факултет Общ брой 
Форма на обучение 

редовна задочна самостоятелна 

Аграрен факултет 8 4 3 1 
Ветеринарномедицински 

факултет 
7 2 4 1 

Медицински факултет 9 5  4 

Педагогически факултет 7 5 2 - 

Стопански факултет 2 2 - - 
Факултет „Техника и технологии“ 2 2 - - 

Общо за ТрУ 35 20 9 6 
 

  

 

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 2021 г. и 2022 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. 

През отчетния период Тракийският университет получи положителна оценка на 

създадената организация и среда за провеждане и поддържане на дистанционна форма на  

обучение. Актуализира се в съответствие с настъпилите промени в нормативните документи,  

Правилникът за устройство Центъра за електронно и дистанционно обучение, както и 
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Правилникът за организацията и провеждането на дистанцинонната форма на обучение в 

Тракийски университет. Центърът продължи да осигурява 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 доразработени и апробирани над 330 

електронни курса.  

 

3.2.1. Действащи студенти по специалности  

Общият брой на студентите в Тракийски университет за учебната 2019/2020 г. е  5878 в т.ч. 

3844 студенти в редовна форма и 2032 студенти в задочна форма (Таблица 14).  

Таблица 14. Брой обучавани студенти по специалности и ОКС 

 

Основно 

звено 

Специалност и образователно- 

квалификационна степен 

учебна 2020/2021 учебна 2021/2022 

редовно задочно редовно задочно 

АФ 

Зооинженерство  70 91 70 89 

Екология и опазване на 

околната среда  
61 113 51 97 

Агрономство /Полевъдство/ 76 136 63 131 

Агрономство /Етерично-маслени 

култури/ 
15 15 14 26 

Аграрно инженерство 28 56 20 39 

Рибовъдство и аквакултури  11 36 7 35 

Магистърски програми 44 66 61 40 

ВМФ 

Ветеринарна медицина  967   914   

Магистърски програми   20   9 

МФ 

Медицина  714   759   

Лекарски асистент  56   79   

Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия  
78   67   

Медицинска сестра  172   174   

Акушерка  64   58   
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Социални дейности- бакалавър 40 56 30 39 

Социални дейности - магистър   10   10 

Управление на здравни грижи - 

бакалавър 
  18   10 

Управление на здравни грижи - 

магистър 
  38   19 

Здравен мениджмънт - магистър   7   19 

ПФ 

Социална педагогика  34 128 37 105 

Предучилищна  и начална училищна  

педагогика  
290 263 305 274 

Начална уч. педагогика с чужд език  72   82   

Специална педагогика  31 76 31 82 

Педагогика наобучението по  

информационни технологии  
45   43   

Педагогика наобучението по  

изобразително изкуство и графичен 

дизайн 

29   37   

Магистърски програми   347   378 

СФ 

Аграрна икономика и търговия 21 34 20 38 

Регионална икономика и управление 28 59 33 64 

Бизнесикономика  56 176 39 139 

Местни финанси   7   15 

Информационни технологии в 

икономиката и управлението 
9 19 17 38 

Софтуерно инженерство     6   

Магистърски програми   45   54 

Филиал, 

Хасково 

Медицинска сестра  153   139   

Акушерка 72   65   

Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия  
    11   

ФТТ - Ямбол 

Дизайн, технологии и мениджмън на 

модната индустрия  
18 20 11 17 

Автотранспортна и земеделска техника  80 117 76 87 
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Автоматика и компютърни системи  80 72 71 56 

Електротехника  24 34 21 28 

Топло- и газоснабдяване  31 38 28 36 

  

Индустриално инженерство   24 11 28 

Технология на храните  58 36 49 30 

Магистърски програми 87   76   

МК - Стара 

Загора 

Рехабилитатор 107   90   

Медицински лаборант  79   67   

Помощник-фармацевт 42   73   

Медицински козметик 11   16   

Медицински оптик     10   

Ортопедичен техник     13   

ОБЩО: 3853 2157 3844 2032 

ВСИЧКО: 6010 5876 

 

През учебната 2021/2022 г. общият брой на обучаваните в университета студенти е 

намален с 2% като по-значително е това намаление в броя на студентите в задочна форма на 

обучение. 

3.2.2. Чуждестранни студенти, обучавани в Тракийски университет 

Броят на обучаваните чуждестранни граждани за отчетния период нараства от 619 за 

учебната 2020/2021 г. на 622 през учебната 2021/2022 г. като най-голям е броят на обучаваните 

чуждестранни студенти от Гърция и Великобритания, следвани от Северна Маскедония, Турция 

и Ирландия (Таблица 15).   

Таблица 15. Справка за броя на чуждестранните студенти в ТрУ по държави и звена за периода 

2020-2022 г. 
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3.2.3. Прекъснали студенти 

През учебната 2021/2022 г. броят на прекъсналите студенти в Тракийския университет е 

увеличен с 15% спрямо предходната  2020/2021 г. ( Таблица 16).  Най-голям ръст на  броя на 

прекъсналите студенти, спрямо предходната учебна година, има в Медицински колеж  - 85% и  

във факултет Техника и технологии“ - 82%. Снижение в броя на прекъсналите студенти през 

учебната 2021/2022 г. спрямо предходната година се наблюдава в Аграрен факултет, 

Ветеринарномедицински факултет и Стопански факултет. 

I II 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 1 1 1 4 1

3
Кралство 

Бахрейн
1 0 1

4 Беларус 0 0

5 Бразилия 0 0

6
Великобритан

ия
153 117

25 21
1 178 139

7 Германия 18 20 1 1 18 22

8 Гърция 39 48 136 170 3 2 3 8 14 189 234

9 Дания 1 0 1

10 Египет 1 1 1 1

11 Израел 4 4 4 4

12 Индия 9 10 1 3 10 13

13 Ирландия 33 34 4 5 1 38 39

14 Италия 3 3 3 1 4 6

15 Испания 2 3 1 1 1 4 4

16 Йемен 1 0 1

17 Йордания 0 0

18 Канада 1 2 1 2

19 Кипър 1 3 20 25 2 1 23 29

20 Конго 0 0

21 Корея 0 0

22 Косово 0 0

23 Латвия 1 1 0

24 Ливан 1 1 1 1

25 Литва 1 1 1 1

26 Люксембург 0 0

27 Малайзия 1 1 0

28 Молдова 2 2 1 1 3 3

29 Непал 0 0

30 Нигерия 2 2 0

31 Нидерландия 2 2 2 2

32 Норвегия 3 6 3 6

33 Пакистан 1 2 1 2

34 Палестина 0 0

35 Португалия 3 2 1 1 4 3

36 Русия 0 0

37 САЩ 0 0

38
Северна 

Македония
42 40

2 1 1 1
46 41

39 Сингапур 1 1 0

40 Сирия 0 0

41 Сърбия 1 1 1 1

42 Турция 19 15 9 3 3 1 1 5 1 38 19

43 Украйна 11 10 6 4 1 1 2 1 20 16

44 Финландия 2 4 3 3 5 7

45 Франция 2 0 2

46 Швейцария 2 1 2 1

47 Швеция 8 14 1 1 9 15

48 Шри Ланка 0 0

49 Южна Корея 1 0 1

50 Ямайка 1 1 1 1

51
Със статут на 

бежанец
2 2 2 2

Всичко: 359 343 222 255 7 2 0 1 3 0 9 1 0 0 0 0 19 20 619 622

ВМФ АФ
№ по 

ред
държава МФ

ОСНОВНО ЗВЕНО

ФТТ
Всичко

ПФ МК
Филиал 

Хасково
СФ ЦЕСОЧГ
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Таблица 16. Брой на прекъсналите студенти 

Основно звено 

Учебна 

2020/2021  

Учебна 

2021/2022  

Аграрен факултет 87 74 

Ветеринарномедицински факултет 66 52 

Медицински факултет 83 100 

Педагогически факултет 63 85 

Стопански факултет 45 35 

Факултет „Техника и технологии“ – 

Ямбол 45 82 

Филиал - Хасково 12 16 

Медицински колеж 28 52 

Всичко 429 496 

 

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 2020/2021 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.  

През м. Септември 2021 год. бюджета на проекта беше повторно актуализиран, като 

студентските практики бяха увеличени със 145 бройки с бюджет 1 954 905,00 лв. 

Разпределението по научни области е: 150 практики за Педагогически науки, 315 за Технически 

науки, 180 за Природни науки, математика и информатика и 1300 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.  

След проведената от екипът на проекта кампания за набиране на обучаващи организации 

бяха сключени 82 договори. Проведени бяха срещи със студенти за разясняване на целите на 

проекта и начина за провеждане на практиките. Бяха сключени договори с 156 ментори и 97 

академични наставници. През отчетния период бяха сключени 1482 договори със студенти за 

провеждане на практическо обучение.  

Разпределение на студентските практики по факултети е представено на Таблица 17.  

Таблица 17. Разпределение на студентските практики по структурни звена 

 

 

 

 
Активно участие в Проект „Студентски практики-фаза2“ вземат студентите от 

специалностите Медицина, Ветеринарна медицина, Агрономство, Животновъдство, ЕООС и 

студентите от направление Здравни грижи.  

 Към настоящия момент се провеждат 76 практики, в подготовка са 139 практики, а 

успешно приключилите практики са 1403. 

 

Основно структурно звено Брой практики 

Аграрен факултет 470 

Ветеринарномедицински факултет 445 

Медицински факултет 295 

Педагогически факултет 137 

Стопански факултет 60 

Факултет „Техника и технологии“ 315 

Филиал Хасково 100 

Медицински колеж 110 

ОБЩО 1932 
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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).  

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 

 

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 

значително увеличение. Броят на преместените за обучение в ТрУ от друг университет студенти 

надвишава този на студентите избрали да се преместят от ТрУ в друг университет. 

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 

Вид мобилност 2020/2021 г. 2021/2022 г. 

Мобилност в рамките на Тракийския университет 

смяна формата на обучение – от 

редовно в задочно и обратно 14 52 

промяна на специалност в рамките на 

един факултет 6 10 

смяна на специалност с преместване от 

един в друг факултет 3 5 

Преместване на студенти от и в Тракийски университет 

в Тракийски университет от друг 

университет 12 19 

от Тракийски университет в друг 

университет 4 17 
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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 

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 приета на Академичен съвет за периода 01.07.2021 г. до 

01.06.2022 г. 

Учебна документация Академичен съвет 

1. Утвърждаване на квалификационни характеристики и учебни планове на нови 

специалности в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в ново професионално 

направление 3.7. Администрация и управление към СФ. 

2. Утвърждаване на актуализирани учебни планове и програми на специалностите 

в АФ. 

3. Утвърждаване на промяна в учебен план на специалност „Медицина“. 

4. Утвърждаване на квалификационна характеристика и групов учебен план на 

докторска програма „Отопление, вентилация, климатизация”, професионално 

направление 5.4. Енергетика. 

5. Утвърждаване на промени в учебни планове на специалности във ФТТ. 

Протокол 

№19/07.07.2021 г. 

1. Утвърждаване на актуализирани учебни планове на специалности в МК. 

2. Утвърждаване на промени в учебни планове на специалност „Компютърни 

системи и комуникации“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. 

3. Утвърждаване на промени в групови учебни планове на докторски програми във 

ФТТ. 

Протокол 

№20/29.09.2021 г. 

1. Актуализиране на квалификационни характеристики на специалност „ПНУП“, 

ОКС „магистър“, професионално направление 1.2. Педагогика. 

2. Утвърждаване на актуализирана квалификационна характеристика на докторска 

програма „Теория на възпитанието и дидактика (социална работа)“, професионално 

направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки. 

Протокол 
№21/03.11.2021 г. 

1. Приемане на актуализирана квалификационна характеристика на специалност 

НУПЧЕ, ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение. 

Протокол 

№22/15.12.2021 г. 
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2. Приемане на учебни планове и квалификационни характеристики на 

новоразкриваща се специалност в професионално направление 1.1. Теория и 

управление на образованието. 

1. Приемане на актуализирани квалификационни характеристики на специалности 

„Медицински лаборант“ и „Рехабилитатор“. 

2. Приемане на актуализирани квалификационни характеристики на специалност 

ПУП, ОКС „магистър“ в професионално направление 1.2. Педагогика. 

Протокол 

№23/26.01.2022 г. 

1. Приемане на квалификационна характеристика и учебен план на нова 

магистърска програма „Био-базирани индустрии и устойчив растеж“ на английски 

език в професионално направление 3.8. „Икономика“ по Проект „Съвместен 

интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в 

приоритетни професионални направления от висшето образование чрез 

партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и 

Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)“ 

2. Приемане на актуализиран учебен план на специалност от регулираните 

професии „Ветеринарна медицина“. 

3. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на магистърска 

програма „Жестов език и билингвистично образование“ по Проект „МОДЕРН-А“. 

4. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на магистърска 

програма „Приобщаващо образование“ по Проект „МОДЕРН-А“. 

5. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на магистърска 

програма „Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по 

математика, компютърно моделиране и ИТ“ по Проект „МОДЕРН-А“. 

6. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на специалност 

„Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ОКС „бакалавър“, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… 

7. Приемане на учебни планове и квалификационни характеристики на специалност 

„Педагогика на обучението по изобразително изкуство и арттерапия“, ОКС 

„магистър“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… 

8. Приемане на актуализирани квалификационни характеристики на специалности 

в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в Педагогически факултет. 

9. Приемане на учебни планове и квалификационни характеристики на 

новоразкриваща се специалност „Кинезитерапия“, ОКС „бакалавър“ и ОКС 

„магистър“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве в МФ и Филиал-

Хасково. 

Протокол 

№24/09.03.2022 г. 

1. Приемане на квалификационна характеристика и учебен план на нова 

магистърска програма „Устойчиво производство на фуражни култури“, 

професионално направление 6.1. Растениевъдство по проект: „Модернизация на 

висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“. 

2. Приемане на квалификационна характеристика и учебен план на нова 

магистърска програма „Виртуално инженерство“, професионално направление 5.4. 

Енергетика по Проект „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова 

трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от 

висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, 

Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)“. 

3. Приемане на учебни планове и квалификационни характеристики на специалност 

„НУП с модул Учител по религия (Християнство – Православие, Ислям, 

Неконфесионално обучение)“, ОКС „Магистър“, професионално направление 1.2. 

Педагогика. 

Протокол 

№25/06.04.2022 г. 

1. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на магистърска 

програма „Интегрирани системи за управление качеството и безопасността на 

храните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по проект 

„Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на 

обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование 

чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет 

и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)“. 

Протокол 

№26/04.05.2022 г. 
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2. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на магистърска 

програма „Ветеринарномедицински бизнес и мениджмънт“, професионално 

направление 6.4. Ветеринарна медицина по проект „Съвместен интегриран подход 

за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни 

професионални направления от висшето образование чрез партньорство между 

Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска 

камара (СИПМО – ТрУ)“. 

3. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на магистърска 

програма „Хранене и биомедицина“, професионално направление 7.5. Здравни 

грижи по проект „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова 

трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от 

висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, 

Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)“. 

4. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на магистърска 

програма „Здравен туризъм“, професионално направление 7.4 Обществено здраве 

по проект „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова 

трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от 

висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, 

Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)“. 

5. Приемане на актуализирани учебни планове за специалност „Организация и 

управление на транспорта“, ОКС „магистър“, професионално направление 5.1. 

Машинно инженерство. 

6. Приемане на актуализирани учебен план и квалификационна характеристика на 

специалност „Помощник-фармацевт“, професионално направление 7.5. Здравни 

грижи. 

 

 

 

 

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 продължава систематичните 

усилия да съдейства за осигуряване на качествени кариерни услуги на студентите. И през този 

период от юни 2021 година до края на май 2022 част от дейността ни през есента и зимата 

премина отново в условията на пандемия и ограниченията резултат от това. Разбира се вече 

натрупаният опит за работа в подобни условия позволи да се работи високо ефективно - както с 
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потенциалните кандидат студентите, така също със студентите и работодателите. Успоредно със 

страницата на Кариерен център в сайта на университета във фейсбук страницата Кариери - 

Тракийски университет се публикуваха предложения за работа, за стажове, за стипендии, за  

конкурси за  развитие потенциала и квалификацията на кадрите. Статистиката показва нарастващ 

интерес към предлаганата информация, например само за последните 28 дни  от 21.04. до 18.05. 

обявите от фейсбук страницата на Кариери са достигнали до 21000 души, като над 5700 са били 

ангажираните с тях, което е довело и до 73 нови харесвания на страницата. Понастоящем тази 

страница има 1011 последвания и 965 харесвания.  

За периода от юни 2021 до сега с нас са свързали на телефоните ни както и на активностите в 

които сме участвали на живо не по-малко от 700 студенти, бивши възпитаници на университета, 

а и на други университети. Въпросите по които консултирахме направените запитвания бяха 

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

стажове, така с възможности за нови квалификации по специалности в университета. 

Бяха публикувани над 120 обяви както от България така и от страни на ЕС за работа, за стажове 

и за конкурси за развитие на потенциала касаещи студенти от всички сфери на обучение в 

университета На организираните в рамките на университета, областта и в национален мащаб 

информационни семинари, дни на кариерата, на отворени врати и други публични събития 

участващите студенти и работодатели и кандидат студенти надхвърлиха 700. Директно към 

Кариерния център се обърнаха 92 работодатели с конкретни предложения за работа на студенти 

от последните курсове или преди дипломиране, а обявените работни позиции до този момент са 

над 180. Към това следва да прибавим потенциално високият брой позиции предлагани от 

работодатели в организирани онлайн събития и трудови борси до които нашите студенти имат 

осигурен достъп. Пример за това са виртуалните събития на Career Show, едно от които е на 19-

20. 05. и е с кауза  2000 IT кадри да намерят работодатели в България, или предстоящото онлайн 

събитие организирано от Infeon Австрия и Advantage Austria на 31.05. в областта на 

интелигентното производство. 

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

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

студенти включваха - Европейска нощ на учените (30.9.2021), Панорама на образованието за 

област Стара Загора, (13-14.05.2022), Виртуален Ден на отворените врати (април. 2022), Фестивал 

на знанието (15.4.2022), Панаир на образованието  и кариерата в рамките на Българската 

дигитална седмица от (21-26 юни 2021),  Младежка трудова борса на открито съвместно с Бюрото 

по труда Стара Загора (16.9.2021), Дискусия „Моето бъдеще в региона“ в рамките на 

Международна кръгла маса посветена на зеленият преход (29-30.9.2021), Представяне на 

Тракийския университет на Фестивала на лавандулата, гр. Генерал Тошево (5.6.2021), Панорама 

на Тракийски университет (27.9.2021), Възможности за професионално развитие в БАБХ 

(20.3.2022), Представяне на фирми от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии 

(AIBEST)   Telus, Sutherland, PonticaSolutions, HP, Experian, ScaleFocus, Proxiad, KBC, Ingram 

Micro, Cargotec, Alorica и A Data Pro.(31.3. 2022), Представяния на възможности за стажове и 

работни позиции във фирма Булагро пред студенти от 3ти и 4ти курс Агрономство, Представяне 

на възможностите и активностите на Центъра за кариерно развитие пред списание Ветеринарна 
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сбирка (март 2022),  Представяне възможностите на Центъра за кариерно развитие – Серес 

(Гърция) и Манчестър (Великобритания), участие в кръгла маса Селското стопанство през 

перспективите за дигитализацията, технологиите и зеления преход (20.05). 

Нарастна и ролята на Кариерния център в работата с кандидат студентите чрез представяне на 

Тракийския университет като възможности и условия за обучение пред средношколци от 

гимназиите на Стара Загора (13.4. и 18.4. 2022), Сливен (14.05.22), Кюстендил (ноември 2021) и 

Гоце Делчев (март 2022). 

Продължава да стои на преден план важната дейност по разработката на новия сайт на 

университета в частта му за кариерно развитие, както и реализирането на идеята за провеждане 

на Панаир на кариерата. Кариерният център се стреми да работи в синхрон с останалите звена на 

университета по кариерното и професионално развитие на подготвяните в университета студенти 

систематично, с постоянство и активни форми, които да гарантират успеха на реализация. Това 

в крайна сметка би осигурило престижа и високата позиция на Тракийския университет сред 

университетите в България. 
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4. СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

4.1. Следдимпломна квалификация 

 

В периода от 01.07.2021 г. до 01.06.2022 г. във всички структурни звена на Тракийски 

университет са проведени общо 2 378 курсове и специализации за повишаване на 

квалификацията на курсистите и специализантите според техните потребности, съобразно 

нормативните регламенти и технологията на обучителния процес. Предлаганите и провеждани 

курсове и специализации са изцяло пазарно ориентирани по отношение на професионалната 

проблематика, която обхващат и дават възможност на курсистите да повишат своите 

професионални компетентности и личностни характеристики, което допринася изключително 

много за тяхното кариерно израстване. Тракийски университет запазва своите стратегически 

цели в областта на следдимпломната квалификация и продължаващото обучение да бъде значим 

фактор от национално и международно значение за осигуряване на динамичен баланс между 

потребностите на пазара на труда и равнището на професионалната компетентност на работната 

сила.   

Както предишния отчетен период, така и този премина в по - голямата си част под 

ограниченията на кризата „Covid 19“, но въпреки трудностите и предизвикателствата за периода 

от 01.07.2021 г. до 01.06.2022 г. са участвали общо 4 347 курсисти в различни квалификационни 

форми на следдимпломна квалификация и обучения, организирани от Тракийски университет: 

 

● Индивидуални курсове; 

● Групови курсове; 

● Индивидуални специализации; 

● Групови специализации; 

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

 

Таблица 20 Справка за СДК и СДО към звената на Тракийски университет за периода от 

01.07.2021 г. до 01.06.2022 г.  

 

ЗВЕНО 
Индивидуални 

специализации 
ПКС 

Групови 

специализации 

Индиви

дуални 

курсове 

Групови 

курсове 

Общо курсисти и 

специализации 

АФ - - - 54 12 173 

ВМФ 10 - - 36 6 179 

МФ 11 - - 10 4 73 
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ПФ - - 19 - - 417 

СФ - - - - 1 21 

ФТТ 70 - 4 42 - 151 

МК - - - - 1 23 

ДИПКУ - 2 028 23  16 3 069 

Ректорат - - - 20 11 241 

Общо: 91 2 028 46 162 51 4 347 

Курсовете и специализациите в индивидуална форма на обучение се провеждат предимно 

от звената, в които се обучават специалисти от регулираните професии, биотехнологиите и 

аграрния сектор като Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет, Медицински 

факултет и Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. Груповите форми на обучение обхващат 

всички структурни звена, но най-силно са застъпени в Педагогически факултет, ДИПКУ и 

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. Обученията за придобиване на професионално-

квалификационна степен от педагогически специалисти в системата на средното образование се 

провеждат единствено в ДИПКУ, което се дължи на спецификата на неговия статус и извършвана 

дейност. 

Обучението на курсистите и специализантите се извършва от висококвалифицирани 

специалисти в съответна професионална област. По-голямата част от тях са преподаватели в 

Тракийски университет, като по изключение се наемат външни обучители. Това се налага само в 

случаите когато университетът не разполага със свой кадър със съответната квалификация, 

необходима за провеждането на конкретния курс или привлечения обучител е специалист, който 

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

Образователната система като цяло  беше силно повлияна в негативо отношение от 

кризисната епидемиологична обстановка. Силно отражение имаше и върху провеждане на  

различните форми на продължаващо обучение. В сравнение с предходния отчетен период 

Тракийски университет успя да използва в максимална оперативна степен наличния си кадрови, 

научен и технологичен ресур. Базирайки се на трудностите и опита от предходния отчетен период 

и предприетите оперативно  - управленски мерки в настоящия период, може да се констатира, че 

университет успешно се адаптира към работа в хибридна форма, така, че да осигури оптимално 

провеждане на различни курсове и специализации.  
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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 20).  

 

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 21). 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 

 

 

 

5.2.Студентски стипендии 
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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.VII.2021 г. до 30.V.2022 г. броят на 

новозаписаните докторанти е 15. 

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. 

До края на отчетния период - 30.05.2022 г. считано от 01.07.2021 г. са изплатени 8 

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 2021 г. в ТрУ са изплатени допълнителни 

стипендии в размер на отпуснатата субсидия от 69245 лв. Разпределението по структурни звена 

е както следва: 

МФ – 19858 лв.; ВМФ – 20745 лв.; АФ – 10099 лв.; ФТТ, гр. Ямбол – 9275 лв.; СФ – 4641 лв. и 

ПФ – 4628 лв. 

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

докторанти в ТрУ предстои да бъдат изплатени допълнителни стипендии за календарната 2022 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 

 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. 
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През летния семестър на учебната 2020-2021 г. бяха отпуснати общо 719 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, 241 бр. са стипендии в приоритетни професионални 

направления на студенти в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ-гр. Ямбол, 22 бр. са стипендии за значими 

постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност и 2 бр. 

са стипендии на студенти с най-високи резултати от държавните зрелостни изпити – по чл.8б. 

Общият брой на подадените документи е 1979. В проценти това се равнява на около 37% 

удовлетвореност на постъпилите молби за стипендия. 

През зимния семестър на учебната 2021-2022 г. бяха отпуснати общо 1090 бр. стипендии 

на български студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка. От тях 588 бр. са 

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

звена, 119 бр. са социални стипендии, 348 бр. са стипендии в приоритетни професионални 

направления на студенти в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ-гр. Ямбол, 31 бр. са стипендии за значими 

постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност и 4 бр. 

са стипендии на студенти с най-високи резултати от държавните зрелостни изпити – по чл.8б.. 

Общият брой на подадените документи е 1401. Пресметнато в проценти имаме 77% 

удовлетвореност на постъпилите молби. 

През настоящия летен семестър на учебната 2021-2022 г. бяха отпуснати общо 1073 бр. 

стипендии на български студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка. От тях 642 

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

звена, 57 бр. са социални стипендии, 345 бр. са стипендии в приоритетни професионални 

направления на студенти в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ-гр. Ямбол, 5 бр. са стипендии по чл.8б на 

студенти с най-високи резултати от държавните зрелостни изпити и 24 бр. са стипендии за 

значими постижения по чл.8а. Общият брой на подадените документи е 1600. В проценти това се 

равнява на 67% удовлетвореност на постъпилите молби. 

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. 

По-малкият брой стипендии през летния семестър на учебната 2020-2021 г. се дължи на 

по-високите месечни размери на стипендиите, въведени по предложение на студентския съвет, а 

именно: за Отличен успех 5.50 до 6.00 - в размер на 150 лв., за Мн.добър 5.00 до 5.49 – в размер 

на 120 лв., за успех Мн.добър 4.50 до 4.99 – в размер на 95 лв. и за 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 
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от ректора по предложение на студентския съвет. Предложението на студентския съвет е 

направено с Доклад с вх.№ 1404/25.03.2021 г. 

През следващия зимен семестър на учебната 2021-2022 г. размерите на стипендиите бяха 

променени отново с предложение на студентския съвет като за Отличен успех 5.50-6.00 

стипендията е в размер на 130 лв., за Мн.добър 5.00-5.49 – в размер на 100 лв. и за успех 4.00-

4.99 – в размер на 85 лв. 

В допълнение, през м.Декември 2021 г. бяха изплатени и 13 броя помощи и награди на 

обща стойност 3900 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 зимния семестър на учебната 2021-2022 г., както и през настоящия летен семестър броят на 

на чуждестранните студенти, които получават стипендия при горните условия, е 35 за всеки 

семестър поотделно. 

 

Приложение: 
Таблица 23  Брой подадени  документи и брой отпуснати стипендии за периода 1.I.2020 – 30.V.2022 г. 
 

 
Брой 

подадени 
документи 

Осно
вна 

стипе
ндия 

Социал
на 

стипен
дия 

 

Стипендия 
приор.направл

ения 

Стипенд
ия по 
чл.8а 

Стипенд
ия по 
чл.8б 

 

Помо
щи и 
награ

ди 

Доктора
нти 

Чуждестранн
и студенти 

 

Летен 
семестър 

на уч. 
2020/2021 

1979 408 46 241 22 2 - 63 40 

Зимен 
семестър 

на уч. 
2021/2022 

1401 588 119 348 31 4 13 62 35 

Летен 
семестър 

на уч. 
2021/2022 

1600 642 57 345 24 5 - 62 35 
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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 25.06 – 27.06.2021 г. представителите на СС при Тру присътваха на Общо събрание на 

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в град Велико Търново. 

 В периода от 02.09.2021г. до 07.09.2021г. се проведоха Летни Университетски Спортни 

Игри (ЛУСИ) 2021 с. Кранево. СС се включи в организацията на Спортен клуб към Тракийски 

университет и катедра „Физическо възпитание и спорт“ за изпращане на делегация участници в 

игрите. В надпреварата баскетбол 3х3 женският отбор на ТрУ завоюва 3то място. 

 За организирания от НПСС Летен Университет СС изпрати 21 студента. На провелите се 

състезания, в периода 06.09.2021 – 12.09.2021г. с домакин град Китен, представители на 

Тракийски университет завоюваха 2-ро място на плажен тенис, смесени двойки. 

 Студентски съвет съдейства за обезпечаване на достатъчно количество кофи за смет пред 

студентските общежития, за да се запазят чисти междублоковите пространства като за блок 8 

закупи допълнителни кофи за смет. 

 На 19.02.2022г. се проведе Общо (отчетно-изборно) събрание на НПСС, където СС 

изпратиха представители. На събранието беше избран председател на НПСС. 

 На 03.03.2021 г. СС изпрати делегации на връх Шипка и на Мемориален комплекс 

„Бранителите на Стара Загора“, където студентите поднесоха венци. 

В периода 20.03.2022 – 23.03.2022г. се проведоха Университетски зимни игри (УЗИ) и Зимен 

университет 2022г., к.к. Пампорово, организирани от Асоциация за университетски спорт 

„Академик“ и Национално представителство на студентските съвети. Към делегацията , 

изпратена от Спортен клуб към Тракийски университет, СС изпрати още 18 участника. Бяха 

осигурени карти за лифт за всички участници. Цялата делегация взе участие във всички 

надпревари. 

 На 06.04.2022г. по инициатива на студенти от СС и с помощта на Ръководството на ТрУ 

беше отбелязана седмицата на гората като бяха засадени фиданки около университета. 

 В периода  08.04 – 10.04.2022 г. представителите на СС при Тру присътваха на Общо 

събрание на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в град София. 

 На 08 Април 2022 година се проведе церемония на XV-то издание на Националния приз 

„Студент на годината”, където сред номинираните бяха студенти от ТрУ. Ставрос Герасудис, 4-

ти курс в специалност "Медицина" бе класиран от журито на второ място в категория 

"Чуждестранен студент". Ивана-Антония Гайдарова, 3-ти курс в специалност "Ветеринарна 

медицина" спечели приза в категория "Аграрни науки и ветеринарна медицина". Представители 

на студентски съвет присъстваха на събитието и подкрепиха номинираните си колеги. 

На 15.04.2022г. се проведе Фестивал на знанието, организиран от Тракийски университет. СС 

осигури материали на студентите от ПФ. 
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По случай празника на ФТТ – Ямбол Студентски съвет при факултета и Ръководството на 

факултета, организираха конкурси и надпревари. СС осигури награди за призьорите. 

 В периода 14.05. – 19.05.2022г. се проведе Национална Универсиада 2022 гр. София. 

Тракийски университет участва с голяма делегация като бяха спечелени няколко златни, 

сребърни и бронзови медали. По молба на Катедра „Физическо възпитание и спорт“ СС осигури 

минерална вода за всички участници и треньори в рамката на форума. 

 На 19.05.2022г. се проведе събитието „Наука за бизнес“ в сградата на Иновационен форум 

„Джон Атанасов“ в София Тех Парк, организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската академия на науките (БАН). По 

покана, разпространена до членовете на Академичен съвет участие във форума взе и 

представител на СС. 

 В периода 03.05. – 19.05.2022г. СС проведе Фотоконкурс „Пролет“. В конкурса взеха 

участие десетки студенти. Проведе се онлайн гласуване на страницата на СС във Фейсбук. 

Заелите призови места студенти получиха награди. 

Студентите спортисти на Тракийски университет взеха участие и в Националната универсиада 

София 2022, където завоюваха 10 медала. Студентски съвет оказа подкрепа и съдействие на 

участвалите в универсиадата студенти. 

 

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. Акредитация 

 

По отношение на акредитационната дейност в Тракийски университет за настоящия 

отчетен период бяха извършени следните мероприятия: 

 

o Подготовка на документи и предприемане на стъпки за разкриване на 

акредитационни процедури на нови професионални направления и специалности; 

o Подготовка на документи и предприемане на стъпки за разкриване на 

акредитационни процедури за нови програми за ОКС „бакалавър“, „професионален 

бакалавър“ и „магистър“ в рамките на акредитирани професионални направления; 

o Подготовка на документи и предприемане на стъпки за разкриване на 

акредитационни процедури на нови докторски програми; 

o Извършване на акредитационни процедури на професионални направления и 

специалности от регулираните професии по график /изтичащ срок на акредитация/; 

o Извършване на акредитационни процедури на докторски програми по график 

/изтичащ срок на акредитация/; 

o Процедури по САНК. 

Таблица 24. Разкрити акредитационни процедури и акредитирани професионални направления 

и специалности от регулираните професии в Тракийски университет за периода 01.07.2021 – 

01.06.2022 г. 

 

Професионално 

направление/специално

ст от регулираните 

професии 

Етап на 

процедура 

Срок на 

валидност 

на 

акредитац

ия 

Кап

ацит

ет 

про

феси

онал

ен 

бака

лавъ

р 

Ка

пац

ите

т 

бак

ала

вър 

Капац

итет 

магис

тър 

К

ап

ац

ит

ет 

об

щ

о 

Оце

нка 

1.1 
Теория и управление 

на образованието 

Входирани 

документи 
Ново ПН   100 100  

1.2 Педагогика 
Приключила 

процедура 
  950 350 1300 8.96 
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1.3 
Педагогика на 

обучението по... 

Приключила 

процедура 
  200  200 8.95 

 

Спец. Педагогика на 

обучението по 

Физическо 

възпитание 

Текуща 

процедура 

Нова 

специалност 
     

3.7 
Администрация и 

управление 

Входирани 

документи 
Ново ПН      

3.8 Икономика 
Приключила 

процедура 

До следваща 

акредитация 

на ПН 

 950 100 1050 8,74 

4.6 
Информатика и 

компютърни науки 

Текуща 

процедура 
Ново ПН  200   

Полож

ително 

оценен 

проект 

5.3 
Комуникационна и 

компютърна техника 

Приключила 

процедура 

До следваща 

акредитация 

на ПН 

 160 80 240 
полож

ителна 

6.1 Растениевъдство 
Приключила 

процедура 
  480 80 560 9,21 

6.3 Животновъдство 
Приключила 

процедура 
  1040 280 1320 9,66 

6.4 
Ветеринарна 

медицина 

Приключила 

процедура 
   1200 1200 9,48 

7.4 Обществено здраве 
Текуща 

процедура 
  100  100  

7.4 
Управление на 

здравните грижи 

Текуща 

процедура 
  40 40 80  

7.5 Лекарски асистент 
Приключила 

процедура 

До следваща 

акредитация 

на ПН 

 120  120 9,28 

 Спец. Рехабилитатор 
Текуща 

процедура 
 135   135  
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Спец. Медицински 

лаборант 

Текуща 

процедура 
 100   100  

 

Спец. Медицинска 

рехабилитация и 

ерготерапия 

Текуща 

процедура 

Нова 

специалност 
 80  80 

Положи

телна 

оценка 

 Спец. Кинезитерапия 
Подготовка 

на проект  
      

 

 

Таблица 25. Разкрити акредитационни процедури и акредитирани докторски програми в 

Тракийски университет за периода 01.07.2021 г. – 01.06.2022 г. 

Наименование на 

докторската програма 

Професионално 

направление 

Структурно 

звено 

Етап на 

процедур

ата 

Срок на 

валидност на 

акредитация

та 

Оценка 

Специална педагогика 1.2 Педагогика ПФ 

Приключи

ла 

процедура 

6 г. 9.00 

Теория на възпитанието и 

дидактиката (социална 

работа) 

1.2 Педагогика МФ 
Входирани 

документи 
  

Медицинска психология 3.2 Психология МФ 
Текуща 

процедура 
  

Организация и управление 

извън сферата на 

материалното 

производство (социални 

дейности) 

3.4 
Социални 

дейности 
МФ 

Текуща 

процедура 
  

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 
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Медицинска физика 4.1 
Физически 

науки 
МФ 

Приключи

ла 

процедура 

До следваща 

акредитация 
8.05 

Биохимия 4.3 
Биологически 

науки 
МФ 

Текуща 

процедура 
 

 

Микробиология 4.3 
Биологически 

науки 
МФ 

Текуща 

процедура 
 

 

Имунология 4.3 
Биологически 

науки 
МФ 

Текуща 

процедура 
 

 

 Зоология 4.3 
Биологически 

науки 
АФ 

Текуща 

процедура 
 

 

 Биохимия 4.3 
Биологически 

науки 
АФ 

Текуща 

процедура 
 

 

 Ботаника 4.3 
Биологически 

науки 
АФ 

Текуща 

процедура 
 

 

 Микробиология 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 
 

 

Художествено 

оформление и моделиране 

на текстилни и шевни 

изделия, облекла и обувки 

5.1 
Машинно 

инженерство 
ФТТ 

Текуща 

процедура 
 

 

Технология на шевното 

производство 
5.1 

Машинно 

инженерство 
ФТТ 

Текуща 

процедура 
 

 

Автоматизирани системи 

за обработка на 

информация и управление 

(по отрасли) 

5.2 

Електротехник, 

електроника и 

автоматика 

ФТТ 
Текуща 

процедура 
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Автоматизация на 

инженерния труд системи 

за автоматично 

проектиране (по отрасли) 

5.2 

Електротехник, 

електроника и 

автоматика 

ФТТ 
Текуща 

процедура 
 

 

Отопление, вентилация, 

климатизация 
5.4 Енергетика ФТТ 

Приключе

на 

процедура 

До следваща 

акредитация на 

ПН 

 

Технология на 

животинските и 

растителните мазнини, 

сапуните, етеричните 

масла и парфюмерийно-

козметичните препарати 

5.12 
Хранителни 

технологии 
ФТТ 

Приключе

на 

процедура 

До следваща 

акредитация на 

ПН 

 

Технология на храните 5.12 
Хранителни 

технологии 
ФТТ 

Приключе

на 

процедура 

До следваща 

акредитация на 

ПН 

 

Растениевъдство 6.1 Растениевъдство АФ 
Текуща 

процедура 
 

 

Агрохимия 6.1 Растениевъдство АФ 
Текуща 

процедура 
 

 

Фуражно производство, 

ливадарство 
6.1 Растениевъдство АФ 

Текуща 

процедура 
 

 

Генетика 6.3 Животновъдство АФ 
Текуща 

процедура 
 

 

Рибовъдство, рибно 

стопанство и промишлен 

риболов 

6.3 Животновъдство АФ 
Текуща 

процедура 
 

 

Специални отрасли (коне, 

буби, зайци, промишлен 

дивеч, пчели и др.) 

6.3 Животновъдство АФ 
Текуща 

процедура 
 

 

Птицевъдство 6.3 Животновъдство АФ 
Текуща 

процедура 
 

 

Свиневъдство 6.3 Животновъдство АФ 
Текуща 

процедура 
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Овцевъдство и козевъдство 6.3 Животновъдство АФ 
Текуща 

процедура 
 

 

Говедовъдство и 

биволовъдство 
6.3 Животновъдство АФ 

Текуща 

процедура 
 

 

Хранене на 

селскостопанските животни 

и технология на фуражите 

6.3 Животновъдство АФ 
Текуща 

процедура 
 

 

Развъждане на 

селскостопанските 

животни, биология и 

биотехника на 

размножаването 

6.3 Животновъдство АФ 
Текуща 

процедура 
 

 

Зоохигиена и организация 

на ветеринарното 

обслужване 

6.3 Животновъдство АФ 
Текуща 

процедура 
 

 

Ветеринарна хирургия 6.4 
Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Приключи

ла 

процедура 

До следваща 

акредитация 
9,39 

Акушерство и 

гинекология на животните 

и болести на новородени 

животни 

6.4 
Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Приключи

ла 

процедура 

До следваща 

акредитация 
9,38 

Патология на животните 6.4 
Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Приключи

ла 

процедура 

До следваща 

акредитация 
9,42 

Ветеринарно-санитарна 

експертиза 
6.4 

Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Приключи

ла 

процедура 

До следваща 

акредитация 
9,22 

Паразитология и 

инвазионни болести на 

животните и човека 

6.4 
Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Приключи

ла 

процедура 

До следваща 

акредитация 
9,15 

Зоохигиена и организация 

на ветеринарното 

обслужване 

6.4 
Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Приключи

ла 

процедура 

До следваща 

акредитация 
9,1 
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Епизоотология, 

инфекциозни болести и 

профилактика на 

заразните заболявания по 

животните 

6.4 
Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Приключи

ла 

процедура 

До следваща 

акредитация 
9,35 

Организация на 

ветеринарномедицинската 

дейност и законодателство 

6.4 
Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Приключи

ла 

процедура 

До следваща 

акредитация 
8,45 

Ветеринарна 

микробиология 
6.4 

Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Текуща 

процедура 
  

Физиология на животните 

и човека 
6.4 

Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Текуща 

процедура 
  

Анатомия, хистология и 

цитология 
6.4 

Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Текуща 

процедура 
  

Генетика 6.4 
Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Текуща 

процедура 
  

Морфология 6.4 
Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Текуща 

процедура 
  

Фармакология 6.4 
Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Текуща 

процедура 
  

Биоорганична химия, 

химия на природните и 

физиологично активните 

вещества 

6.4 
Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Текуща 

процедура 
  

Хранене и диетика 6.4 
Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Текуща 

процедура 
  

Биохимия 6.4 
Ветеринарна 

медицина 
ВМФ 

Текуща 

процедура 
  

Съдова хирургия 7.1 Медицина МФ 
Текуща 

процедура 
  

Обща хирургия 7.1 Медицина МФ 
Текуща 

процедура 
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Професионални 

заболявания 
7.1 Медицина МФ 

Приключи

ла 

процедура 

До следваща 

акредитация 
8.88 

Паразитология и 

хелминтология 
7.1 Медицина МФ 

Текуща 

процедура 
  

Инфекциозни болести 7.1 Медицина МФ 

Приключе

на 

процедура 

До следваща 

акредитация 
8.97 

Имунопатология и 

алергология 
7.1 Медицина МФ 

Приключе

на 

процедура 

До следваща 

акредитация 
8.99 

Анестезиология и 

реаниматология 
7.1 Медицина МФ 

Текуща 

процедура 
 

Очаква се 

нова оценка 

Неонатология 7.1 Медицина МФ 
Текуща 

процедура 
 

Очаква се 

нова оценка 

Обща медицина 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 
  

Социална медицина и 

организация на 

здравеопазването и 

фармацията 

7.1 Медицина МФ 
Текуща 

процедура 
  

Гръдна хирургия 7.1 Медицина МФ 
Текуща 

процедура 
 

Очаква се 

нова оценка 

Психиатрия 7.1 Медицина МФ 
Текуща 

процедура 
 

 

Ортопедия и 

травматология 
7.1 Медицина МФ 

Текуща 

процедура 
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Медицинска генетика 7.1 Медицина МФ 
Текуща 

процедура 
 

 

Медицина на бедствените 

ситуации 
7.1 Медицина МФ 

Текуща 

процедура 
 

 

Педиатрия 7.1 Медицина МФ 
Текуща 

процедура 
 

 

Ендокринология 7.1 Медицина МФ 
Текуща 

процедура 
 

 

Дерматология и 

венерология 
7.1 Медицина МФ 

Текуща 

процедура 
 

 

Анатомия, хистология и 

цитология 
7.1 Медицина МФ 

Текуща 

процедура 
 

 

 

6.2. Студентска оценка за качеството на 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. През отчетния период 01.12. 2019 г. - 20. 

06. 2021 г., във връзка с масовата атестация на преподавателите в Тракийски университет бяха 

оценени от студентите 373 преподаватели. В периода 01.07.2021 г. - 01.06.2022 г. се извърши 

оценяване на качеството на преподаване на 85 преподавателя. Оценяването се проведе в два тура 

- есенен (м.ноември) и пролетен (м. май). Обобщените данни, деференцирани по факултети и 

оценки са представени в Таблица 25 

Таблица 26. Студентска оценка за качеството на преподаване по звена /в относителни дялове/ 

Звено 
Оценка 

Много добра Добра Незадоволителна 

АФ 100 - - 

ВМФ 78,57 21,43 - 

МФ 90 6,67 3,33 

ПФ 100 - - 

СФ 83,33 16,67 - 
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ФТТ 100 - - 

МК 80 20 - 

ФХ 100 - - 

 

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

дялове). 

Оценка 

Много добра Добра Незадоволителна 

82,35 8,24 1,18 

 

Комплексните оценки на студентите 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. 

 

6.3. Система за управление на качеството 

В съответствие с внедрената Система за управление на качеството съгласно международно 

признат стандарт ISO 9001:2015 и програмата за вътрешен одит на Тракийски университет беше 

проведен вътрешен одит на системата в периода 18-22.10.2021. По време на вътрешния одит беше 

констатирани едно несъответствие и една област на подобрение.  

След предварително планиране на 28.10.2021 г. се проведе надзорен одит от страна на 

сертифициращата организация Bureau Veritas. Целите на одита бяха определени както следва: 

● определяне на степента на съответствие на системата за управление с критериите за одит;  

● оценяване на способността на системата за управление да подпомага организацията при 

спазването на изискванията на нормативните актове  

● оценяване на ефикасността на системата за управление за постигане на очакваните 

резултати; 

● определяне на възможностите за потенциално подобряване на системата за управление; 

● оценяване на пригодността и адекватността на системата за управление по отношение на 

контекста и стратегическата насоченост на одитираната организация; 
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● оценяване на способността на системата за управление да установи и постигне целите и 

ефикасно да овладее рисковете и възможностите в променящия се контекст, включително 

изпълнението на съответните действия. 

Критериите, по които се проведе надзорният включват приложимите политики, процеси, 

процедури, критерии за ефикасност, включително цели, изисквания на нормативните акотве, 

изисквания за Системата за управление на качеството, определения контекст и 

идентифирцираните рисковете, изискваниятата на съответните външни и вътрешни 

заинтересовани страни.  

Обхвата на проведения надзорен одит беше “Дейности и процеси в областта на висшето 

образование, следдипломна квалификация и научни изследвания в хуманитарни, социални, 

аграрни, медицински, технически и приложни науки с крайни продукти: Квалифициран персонал 

с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ „бакалавър“ и „магистър“ 

в акредитирани професионални направления и специалности от регулирани професии; 

Присъждане на образователната и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“; 

Резултати от научноизследователска дейност, лабораторни изследвания и развойна дейност.“ 

На проведената заключителна среща от одита на 28.10.2021 г. с ръководстото на Тракийски 

университет, одиторският екип съобщи резултатите от проведения одит, като не бяха 

констатирани несъответствия и идентентифицирани зони за подобрения. Валидността на 

сертификата беше потвърдена.  

След успешна сертификация през 2021 г. от TUV NORD на Системата за борба с подкупването 

съгласно международно признат стандарт ISO 37001:2016, през месец май 2022 г. беше проведен 

и надзорен одит за потвърждаване съответствието на внедрената Система за борба с 

подкупването. Одитът приключи без констатирани несъответствия и идентифицирани 3 зони за 

подобрение. Валидността на сертификата беше потвърдена. 

6.4. Атестация на преподавателския и академичния персонал 

 

Процесът по атестиране в Тракийски университет се извършва на основание чл. 57 от 

Закона за висше образование и съгласно приетите Вътрешни правила за атестиране членовете на 

академичния и преподавателския състав в Тракийски университет – Стара Загора. През отчетния 

период се прове текущо атестиране на неатестираните преподаватели по врема на масовата 

атесация в периода 12.10 2019 г.- 20. 06. 2021 г. Атестирането по звена е: АФ – 1 преподавател, с 

оценка много добра; МК – 1 преподавател, с оценка много добра; ПФ – 1 преподавател, с оценка 

много добра; ФТТ – 1 преподавател, с оценка много добра. 

 

6.5. Национална рейтингова класация на Тракийски университет 

Данните от Рейтинговата система на висшите училища в България позволяват: 
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● Да се направи анализ и сравнение на позициите в класирането на професионалните 

направления в Тракийски университет спрямо неговите конкуренти; 

● Да се проследят тенденциите, които се очертават, посредством сравняване на 

позициите в класирането през последните години; 

● Да се установят факторите, които определят натрупването на точки и съответно 

позицията в класирането; 

● Да се създаде класация, която е вътрешна за университета на базата на общия брой 

точки, които професионалните направления са получили в актива си. 

 

При анализа на данните в таблицата може да се отчете, че най-добре се представят 

професионалните направления „Ветеринарна медицина“ и „Животновъдство“, които запазват за 

поредна година първото си място спрямо конкурентите си, които въпреки, че са по един за 

направление, в никакъв случай не омаломажава техните постижения. Редица професионални 

направления като „Биологически науки“, „Енергетика“, „Педагогика“, „Растениевъдство“ и 

„Хранителни технологии“, са запазили позицията си от предишния период, която е второ или 

трето място, съответно при по-голям брой конкуренти.  

През настоящия отчетен период професионалните направления, които пък са повишили 

своята позиция спрямо предходната година са „Електротехника, електроника и автоматика“, 

„Здравни грижи“, „Машинно инженерство“ и „Обществено здраве“. Освен това, е важно да се 

отбележи, че професионални направления „Медицина“, „Биологически науки“, „Машинно 

инженерство“, „Медицина“, „Обществено здраве“ са повишили оценката си през 2021 г. Разбира 

се, при някои направления се наблюдава и лек спад в оценката за настоящия период, спрямо 

предходния, но въпреки това повечето от тези направления са си запазили позицията в 

класирането спрямо предходния период.  

В заключение може да се каже, че повечето от професионалните направления в Тракийски 

университет в Рейтинговата система на висшите училища в България и са с положителна 

тенденция за развитие. 

 

Таблица 28. Класиране на професионалните направления в Тракийски университет в 

Рейтинговата система на висшите училища в България 2018-2021. 

 

 

 

Професионалн
и направления 

в Тракийски 
университет 

Класиране Прогрес  
2020-2021 

Участници 
в 

класиране
то 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

мяст
о 

точк
и 

мяст
о 

точк
и 

мяст
о 

точк
и 

мяст
о 

точк
и 

мяст
о 

точк
и 

Биологически 
науки 

3 49 4 50 3 47 3 48 □ ∆ 5 
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В настоящата таблица са представени данните от вътрешното класиране на 

професионалните направления в Тракийски университет по обща оценка на Рейтинговата 

система на висшите училища в България. Тези данни ни показват позициите, които заемат 

отделните направления в структурата на университета. Първите позиции се заемат от 

професионални направления „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“ и „Обществено здраве“. 

Повечето от останалите направления имат равни или доста близки оценки, като за тези които са 

на последните позиции е важно да се отбележи, че те се съревноват с повече конкуренти от 

другите висши учебни заведения, които неминуемо е обвързано и с по-ниските им резултати. 

Като цяло, професионалните направления в Тракийски университет са с оптимистични 

перспективи за развитие през следващия рейтингов период.  

 

Таблица 29. Класиране на професионалните направления в Тракийски университет по обща 

оценка на Рейтингова система на висшите училища в България за 2021 г. (вътрешно класиране в 

Ветеринарна 
медицина 

1 57 1 54 1 55 1 56 □ ∆ 2 

Електротехник
а, електроника 
и автоматика 

8 47 8 50 8 50 7 49 ∆ ∇ 12 

Енергетика 4 51 4 47 3 50 3 49 □ ∇ 4 

Животновъдст
во 

2 48 1 50 1 49 1 49 □ □ 2 

Здравни грижи 7 51 4 50 6 52 5 52 ∆ □ 10 

Икономика 14 42 12 41 13 41 14 41 ∇ □ 25 

Машинно 
инженерство 

7 46 8 48 8 46 6 49 ∆ ∆ 10 

Медицина 5 66 5 64 5 62 4 71 ∆ ∆ 6 

Обществено 
здраве 

5 58 5 55 6 56 5 54 ∆ ∇ 10 

Общо 
инженерство 

9 46 9 40 7 43 10 45 ∇ ∆ 14 

Педагогика 2 52 2 51 3 52 3 52 □ □ 10 

Педагогика на 
обучението по 
... 

           

Растениевъдст
во 

2 50 3 49 2 49 2 47 □ ∇ 5 

Социални 
дейности 

5 45 5 45 6 41 8 40 ∇ ∇ 10 

Хранителни 
технологии 

3 49 3 40 2 44 2 45 □ ∆ 3 
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ТрУ). 

Професионални направления в ТрУ Място в 

класацията 

на ТрУ  

(по точки) 

Оценка 

за 2021 

(точки) 

Медицина 1 71 

Ветеринарна медицина 2 56 

Обществено здраве 3 54 

Здравни грижи 4 52 

Педагогика 4 52 

Животновъдство 5 49 

Електротехника, електроника и 

автоматика 

5 49 

Енергетика 5 49 

Машинно инженерство 5 49 

Биологически науки 6 48 

Растениевъдство 7 47 

Хранителни технологии 8 45 

Общо инженерство 8 45 

Икономика 9 41 

Социални дейности 10 40 

Педагогика на обучението по ...   
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7. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, МЕЖДУНАРОДНА И ИНФОРМАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ  

7.1. Научноизследователска дейност 

 

Въпреки ограниченията наложени поради пандемичната обстановка в организирането на 

конфереции и различни научни форуми през 2020 и първта 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 преподавателте 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 и беше определен като университет с потенциал за влизане в групата на 

изследователските университети. 

Обобщение на публикационната активност през 2021 година е показано в Таблица 29. 
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Таблица 30. Обобщение на публикационната активност през 2021 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 62 6 126 735 77 

ВМФ 1 67 4 90 2354 99 

МФ 6 80 4 161 1596 208 

ПФ 10 14 3 35 120 42 

СФ 1 20 12 58 217 47 

ФТТ 1 22 18 29 9 46 

ДИПКУ 3 1 2 17 49 12 

МК       6 54 28 

ФХ 2 3   5 30 11 

общо 

ТрУ 
32 267 57 527 5162 570 

 

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 
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академичния състав на университета 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. 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 31. 

Таблица 31. Вътрешноуниверситетски научни проекти 

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ 
ЦЕЛЕВО ОТ БЮДЖЕТНАТА 

СУБСИДИЯ ЗА ПЕРИОДА 2020-
2022 ГОДИНА 

2020 2021 2022 

Брой 
финанси-

рани 
проекти 

Средства 
в лв. 

Брой 
финанси-

рани 
проекти 

Средства 
в лв. 

Брой 
финанси-

рани 
проекти 

Средства 
в лв. 

 
 
ОУП 

Финансирани 
инфраструктур
ни  и научни 
проекти 

4 98 309 4 86 765 4 141 088 

Финансирани 
научни издания 

0  1 11 000   

Дофинансиране 
на научни 
форуми 

1 19 662 6 19 553 6 28 218 

АФ  8 41 118 12 40 891 7 54 407 

ВМФ  15 50 712 11 50 432 6 69 192 

МФ  15 99 140 14 98 592 17 137 793 

ПФ  4 22 386 2 22 263 3 34 300 

СФ  5 24 671 3 24 534 5 35 483 

ФТТ  5 21 930 3 21 808 3 31 935 

ДИПКУ  0 5 939 1 5 906 1 8 871 

МК  1 5 482 1 5 452    1 17 150 

ФХ  0 3 883 1 3 862 0 5 914 

Общо* 
ТрУ 

 
58  393 232 59 391 058 53 564 351 

 Издаване на 
научни трудове 

 
15 000  15 000 

 
15 000 

 Абонамент на 
бази данни 

 
  16 000 

 
19 000 

Бюджетна 
субсидия 

  
408 232 

 
422 058 

 
598 351 

 

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 

България. Разпреелението на сумата по звена се определя въз основа на броя публикации в  Web 

of Science и Scopus за последните 3 години.   
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В следващите таблици са обобщени данните за целия тригодишен преиод, приключил през 

есента на 2021 г. 

 

 

Таблица 32. Финансова информация за общо изразходваните средства по програмата за 

целия период на изпълнението и. 

Година Отпуснати средства Усвоени средства 

2019 107477 лв. 92960 лв. 

2020 107477 лв. 116320 лв. 

2021 107477 лв. 105955 лв. 

Общо: 322431 лв. 315235 лв. 

 

Таблица 33. Общ брой подкрепени с тези средства млади учени и постдокторанти за целия 

период на програмата 

Година Модул „Млади учени Модул „Постдокторанти“ 
Общо по двата 

модула 

2019 5  34  39 

2020 10  20  30 

2021 7  20  27 

Общо по 

програмата: 
22 74 96 

 

Таблица 34. Общ брой публикации в индексирани и реферирани издания, за които е 

допринесло участието на млад учен/постдокторант по програмата. 

Година 

Брой публикации в 

индексирани и реферирани 

издания 

2019 46 

2020 56 
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2021 51 

Общо: 153 

 

7.1.4. Проведени научни форуми 

Проведените научни форуми по години и факултети за периода януари 2020 – май 2022 г. 

са общо 23 и са сравнително равномерно разпределени в отделните структурни звена на 

университета.  

 

Таблица 35.  Брой проведени научни форуми за периода януари 2020 – май 2022 г. 

 

Звено 2020 2021 2022 Общо за 
периода 

Общоуниверситетски 1   1 

АФ  1 1 2 

ВМФ  1 1 2 

МФ 1 4 1 6 

ПФ 1   1 

СФ 2 4  6 

ФТТ 1 1  2 

ДИПКУ 1 1  2 

МК  1  1 

ФХ     

Общо ТрУ 7 13 3 23 

 

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. 
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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 – 13 мероприятия 

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

ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ“ (27.05.2021 г.). 

2. Third international scientific conference „Veterinary medicine in service of people“ 

3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE BULGARIAN PEPTIDE SOCIETY 

27-29 August 2021, Velingrad, Bulgaria 
       ORGANIZING COMMITTEE 

         Conference Chairperson: Prof. Reni Kalfin (INB, BAS) 

         Prof. Dancho Danalev (UCTM, Sofia) 

         Assist. Prof. Radoslav Chayrov (SWU, Blagoevgrad) 

         Assist. Prof. Maria Lazarova (INB, BAS) 

         Assoc. Prof. Dimitrinka Atanasova (INB, BAS) 

         Assist. Prof. Polina Mateeva (INB, BAS) 

4. Доц. д-р Борислав Попов, член на организационния комитет на XXXI МЕЖДУНАРОДНА 

ONLINE НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 60 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – СТАРА 

ЗАГОРА 

5. Доц. д-р Христо Мумджиев, дм – Член на организационния комитет на IV Национален 

Конгрес по неонатология, Старосел;  8-10 октомври 2021  

6. Проф.д-р Валентин Стоянов, д.м., и Катедрата по УНГ – 35-тата годишнина от създаването 

на Катедрата по УНГ болести към Медицински факултет на Тракийски университет  и 

кръгла маса на тема „Предизвикателствата, свързани с обучението на студентите и 

специализантите по оториноларингология“ в на 01-02.10.2021 гр. Стара Загора. 

7. “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),  Blended training programme 

„Agricultural Entrepreneurship – state of play and trends“,  31/05 – 04/06, 2021 

8. 6-та международна научна конференция „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА 

РЕГИОНИТЕ“ -22.06.23.06.2021 г. 

9. II-ра национална научна конференция „БЪЛГАРСКА МАСЛОДАЙНА РОЗА И 

ЕТЕРИЧНО МАСЛЕНИ КУЛТУРИ – ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, КУЛТУРА И НАУКА“ – 

05.06.2021 г. 

10. Съвместен семинар между център «Регионално развитие» и Национална служба за съвети 

в  земеделие (Стара Загора) – 04.2021 г. 
11. Международна научна конференция „ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ“ 

ICTTE 2021, Ямбол, 3-5 ноември 2021 г 

https://drive.google.com/file/d/1hrUj4LUiGG64c5y3dJOKLmGdgv6muTJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hrUj4LUiGG64c5y3dJOKLmGdgv6muTJ1/view?usp=sharing
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12. 2021 НАУЧЕН СИМПОЗИУМ COVID-19 – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН НАУЧЕН 

АНАЛИЗ. 2021 г. Ръководител доц. Станислав Коев 
13. „XXI НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

„ОБРАЗОВАНИЕ, ЦЕННОСТИ, БЛАГОПОЛУЧИЕ““, юни 2021г. 

 

2022 година – до м. май - 3 мероприятия 

 

1. Национална кръгла маса „ONE HEALTH“ – 12 май 2022 

2. Научна конференция с международно участие „АГРАРНИ НАУКИ И БИЗНЕС“ - 26-

27.05.2022 

3. Студентска научна сесия на тема “ФИЛОСОФИЯ, СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ И 

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА АКУШЕРКИТЕ И СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ В 

СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ“ – 27 май 2022 

 

7.1.5. Издателство на Тракийски университет 

 

Изданията, финансирани от Академично издателство Тракийски Университет за периода 

12.2019 – 05.2022 год. 

 През отчетния период чрез ИС на АИ „Тракийски университет“ излязоха от печат   16 

издания: 

 7 учебника 

 3 ръководства за упражнения 

 5 монографии 

 1 книга 

 Заглавията са от издателските планове за 2019, 2020 и 2021 година: 

 

 Заглавия 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  

 Учебник „Основи на храненето на животните“  

 Учебник „Болести по рибите“  
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 Монография „Субективни детерминанти на стопанския риск в дейността на аграрни 

предприемачи“  

 Книга „Поведенческа диагностика при животните“  

 Учебник „Мляко и млечни продукти – 3та част“  

 Учебник „Въведение в общата медицина“ на англ. език 

 Ръководство „Болести по рибите“  
 

7.2. Академично развитие 

За отчетния период  (01.07.2021  – 01.06.2022 г.) са обявени 13 конкурса за придобиване на 

академични длъжности „главен асистент“, 44 – за „доцент“ и 21 – за „професор“.  

За отчетния период  (01.07.2021  – 01.06.2022 г.) са приключили успешно 12 конкурса за 

придобиване на академични длъжности „главен асистент“, 10 за „доцент“ и 11 за „професор“.  

В Табл. ..... 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 – 12. 

 

 

Таблица 36. Присъдени академични длъжности през периода 01.07.2021г.  – 01.06.2022 г. 

 

Факултет 
Главен 

асистент 
Доцент Професор 

Общо за 
звеното 

Аграрен факултет - 2 3 5 
Ветеринарномедицински факултет 3 1 2 6 

Медицински факултет 5 5 2 12 
Педагогически факултет 1 - 3 4 

Стопански факултет - 1 - 1 

Факултет „Техника и технологии“ 2 - - 2 
Медицински колеж - 1 1 2 

ДИПКУ 1 - - 1 

Филиал-Хасково - - - - 

Общо за ТрУ 12 10 11 33 

 

За отчетният период са обявени и 42 конкурса за академична длъжност „асистент“, като най-

голям е бил броят им в МФ – 15 и във ВМФ – 10. 

За отчетният период са защитени 15 дисертации за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор“, като във ФТТ те са най-голям брой – 4 (табл. 37). В настоящият момент в Тракийски 

университет със статус действащ „докторант“ са 109 докторанта, от които 74 редовна форма на 

обучение, 22 задочна и 13 на самостоятелна форма на обучение. През отчетния период има 2 

защитени дисертации за придобиване на научната степен „доктор на науките“ – по една във ВМФ и 

ПФ. 

Таблица 37. Придобили ОНС „доктор“ и НС „доктор на науките“ през отчетния период 
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(01.07.2021г.  – 01.06.2022 г.) 

 

Факултет ОНС „доктор“ 
НС „доктор на 

науките“ 
Общо 

Аграрен факултет 3 - 3 

Ветеринарномедицински факултет 1 1 2 

Медицински факултет 3 - 3 

Педагогически факултет 2 1 3 

Стопански факултет 2 - 2 

Факултет „Техника и технологии“ 4 - 4 

Общо за ТрУ 15 2 17 

 

 През 2021 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 69245 лв. (с 27281 лв. повече от предходната година) беше разпределена според 

индекса на интензивност на научната дейност на всяко  структурно звено за определения период. 

Докторантите получили стипендии бяха определени на база оценките им от атестация и научните 

им публикации през предходната година.  

 Подкрепени с допълнителни стипендии през 2021 г. редовни докторанти в Тракийски 

университет са 54 души. 

Разпределението по професионални направление е, както следва: 

 - 1.2. Педагогика – 7 докторанта 

 - 3.4. Социални дейности – 2 докторанта 

 - 3.8. Икономика – 8 докторанта  

 - 4.3. Биологически науки – 2 докторанта  

 - 5.1. Машинно инженерство – 3 докторанта 

 - 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – 1 докторант 

 - 5.12. Хранителни технологии – 1 докторант 

 - 6.1. Растениевъдство – 2 докторанта 

 - 6.3. Животновъдство – 6 докторанта 

 - 6.4. Ветеринарна медицина – 8 докторанта 

 - 7.1. Медицина – 14 докторанта  

 

7.3. Международно сътрудничество 

7.3.1. Двустранни договори за сътрудничество с университети и институции в 

чужбина 

Двустранните договори са подписани като резултат от подготвителните визити на официални 

представители от съответните университети и институции и проведените срещи с Ректорското 

ръководство и с Деканските ръководства на съответните основни звена. 
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Таблица 38. Международни  договори и споразумения, подписани през 2021 г. и 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

По програма “Еразъм+“, КД 131, през 2021/22 години са подписани 13 нови договора за 

двустранно сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели. От началото на 2022г. започна 

процесът на преподписване на двустранните договори за новия програмен период 2021-2027 чрез 

онлайн платформата Erasmus Dashboard на ЕК.  

 

7.3.2. Визити на чуждестранни гости и делегации 

 11 май 2022г.  Работна среща с делегация от македонския университет в Скопие 

„Майка Тереза“, с който Тракийският университет работи успешно по различни 

международни проекти. На работната визита бе взето решение за подписване на 

меморандум за сътрудничество между двата университета, както и на договор по 

програма Еразъм+. 

 11 май 2022г. Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри 

Ярков и проф. Скендер Топи – ректор на Елбасанския университет „Александър 

Държава Чуждестранен университет/факултет 
Дата на 

подписване 

Дата на 

валидност 

Основно 

звено в ТрУ 

Албания 
University of Elbasan "Aleksander 

Xhuvani", Elbasan 
2022 2026 ТрУ 

Бразилия 
Universidade de São Caetano do Sul 

(USCS) 
2022 2026 ТрУ 

Германия 
Justus Liebig University, Faculty of Veterinary 

Medicine, Giessen 
2021 2023 ТрУ/ВМФ 

Германия 
University of Veterinary Medicine 

Hannover, Foundation 
2021 2025 ТрУ/ВМФ 

Германия University of Passau 2021 безсрочен ТрУ 

Германия 
Technical University Bergakademie, 

Freiberg 
2022 2026 ТрУ 

Камерун 
St. Pius X Teachers Training College 

Tattum 
2021 безсрочен 

ТрУ 

 

Украйна 
East Ukrainian National University 

"Volodymyr Dahl", Severodonetsk  
2021 2026 

ТрУ/ФТТ 

 

Украйна Odesa State Agrarian University 2022 2027 ТрУ 
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Джувани“, Албания подписаха меморандум за разбирателство между двете висши 

учебни институции и договор по програма Еразъм+, който дава възможност на 

студенти и преподаватели да участват в дейностите в обхвата на програмата. 

 Март 2022г. По покана на Министъра на регионалното развитие на провинция 

Саксония, Томас Шмидт, учени, предприемачи и представители на общините 

Стара Загора, Кюстендил и Ямбол, посетиха Германия, водени от Ректора на 

Тракийския университет в Стара Загора, доц. д-р Добри Ярков. Целта на визитата 

бе да се установят контакти и споделят добри практики в областта на селското 

стопанство, ВЕИ, рекултивацията на минни терени, текстилната индустрия, 

нанотехнологиите, опазването на околната среда. 

 24 март 2022 г. За първи път след демократичните промени български университет 

се представя специално в най-многолюдната страна в Африка – Нигерия. В 

Посолството на България в столицата Абуджа, се проведе събитие за представяне 

на българското висше образование с основен акцент – Тракийския университет в 

Стара Загора. 

 Февруари 2022г.  Собственикът на престижна клиника за коне в Германия – д-р 

Файгел гостува на Тракийски университет – Стара Загора по покана на ректора доц. 

д-р Добри Ярков. Визитата на немския специалист беше изключително полезна, 

тъй като бе сключен договор по програма Еразъм, по който студенти, докторанти 

и специализанти могат да се обучават в клиниката за коне на д-р Файгел.   

 19 ноември 2021г. Посланикът на Република Аржентина Н.Пр. Алфредо Атанасоф 

посети Тракийски университет – Стара Загора, по покана на ректора доц. д-р Добри 

Ярков. Визитата на посланика беше изключително ползотворна, тъй като беше 

взето решение от двете страни отношенията да продължат с бъдещи срещи, 

свързани с международно сътрудничество между висши училища в Аржентина и 

Тракийски университет. 

 27 септември 2021 г. Деканското ръководство на Ветеринарномедицинския 

факултет на немския университет в Гийсен, водена от декана на факултета проф. 

Мартин Крамер посети Тракийски университет – Стара Загора по покана на 

ректора на ТрУ доц. Добри Ярков и начертаха нови идеи за сътрудничество и 

обмяна на опит. 

 26-27 август 2021 г. Делегация от Германия, начело с министъра на регионалното 

развитие на област Саксония – г-н Томас Шмидт, бе на посещение в Тракийски 

университет, по покана на ректора доц. д-р Добри Ярков. Повод за визитата е 

мащабно мероприятие на тема „Трансформация на икономическия модел към 

нисковъглеродна биоикономика, кръгова икономика, основана на науката, 

иновациите и дигитализацията“, което организира Университетът. Делегацията от 

Германия, с всичките си експерти, е изключително полезна в обмяната на опит, 

научни и професионални практики, които област Стара Загора може да взаимства 

от област Саксония в пътя към устойчив и плавен преход на региона. 
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 Юли 2021 г. Делегация на Тракийски университет в Германия, начело с ректора 

доц. д-р Добри Ярков, договори нови възможности за студентите.  Те ще могат да 

реализират практики във ферми с най-високо ниво на технология в област 

Саксония, които са напълно роботизирани. Една от възможностите им е в 

клиниката на проф. Щарке от университета в Лайпциг, както и в базите на висшето 

училище. В областта Бавария бе постигната договореност за провеждане на 

практическо обучение на студенти от ВМФ, във Клиника със репродуктивен 

център за коне (д-р Файгъл), в който работят 14 ветеринарни лекари. В близост до 

гр. Пасау, с подкрепата на д-р Жарбуле, който е Доктор Хонорис Кауза на ТрУ, 

делегацията стартира подготовката за сключване на договор с университета в 

Пасау. Той е един от водещите световни университети в направленията икономика, 

управление, маркетинг и информационни технологии. В област Хесен беше 

посетен научно-експерименталния център Eichhof, в град Бад  Харсфелд. С 

ръководството на центъра бяха договорени посещения на преподаватели и 

студенти от Тракийски университет, с цел усъвършенстване и запознаване с най-

новите технологии в областта на селското стопанство и енергетиката. 

 

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 39. Заповеди за командировки и специализации в чужбина 

 юни 2021 – юни 2022 

АФ 12 

ВМФ 47 

МФ 11 

ПФ - 

СФ 10 

ФТТ 4 

МК 2 

ДИПКУ 2 

ФХ - 

ИУПР/Ректорат 34 

 
Общо: 

 
112 
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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. 

 

7.4. Програма „Еразъм+" 

 

 Ключова Дейност 131 в Тракийски университет 2021-2022 г. 

Съгласно  подписаните с Центъра за Развитие на Човешките Ресурси Договори за отпускане на 

финансова подкрепа за мобилности по програма „Еразъм+“, KA131 одобрените средства, които 

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

 

Таблица 40. 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 

 

2020 – 2021 

 

506 815 21 900 293 200 129 515 

 

2021 – 2023 

 

496 532 28 560 224 544 165 438 

 

 

 Дейностите по договора за 2020-2021 г. продължават до края на септември 2022 г. 

Реализирането на планираните мобилности бе 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.  

 От септември 2021 г. започнаха дейностите в ТрУ и по новия проект за КД 131, който е с 

период на реализиране 2021-2023 г. 

 Първите две години 2021 и 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. 

 

● Информационна политика 
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 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 2021 г. Тракийски университет се включи със събитието “Erasmus+ Trakia 

University Open Doors” в Европейската инициатива „Дни на програма Еразъм 2021“ 

(“Erasmusdays 2021”), 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. Основната цел тази година 

бе популяризирането на програмата за студентите от 1 и 2 курс в различните звена на ТрУ. 

 

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) 

 „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 
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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.2022 год. са издадени 11 броя и 3 приложения на 

общоуниверситетското списание „Trakia Jоurnal of Sciences” 

 

TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES 

м. декември 2019 - м. май. 2022 год. 

2019 година, Vol. 17 – 1 редовен брой  – 

Biomedical Sciences  - с 19 статии 

 

2020 година, Vol. 18 - 4 редовни броя – 

3 Biomedical Sciences  - с общо 44 статии 

1 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 - 4 редовни броя – 

3 Biomedical Sciences  - с общо 44 статии 

1 Social Sciences – 11 статии 

1 приложение – доклади от Шеста международна научна конференция „Бизнесът и развитието 

на регионите“ – 148  

1 приложение – доклади от Научен симпозиум Covid 19- мултидисциплинарен научен анализ – 

23 доклада 
 

2022 година, Vol. 20 - 2 редовни броя – 

2 Biomedical Sciences  - с общо 24 статии 

 

7.6. Централна научноизследователска лаборатория 

        През изминалата  2021 г в ЦНИЛ при ТрУ  по проект ,,Използване на екстракт от бял трън 

като протектор на природни и антроопогенни катастрофиʺ бяха поръчани и изработени  92 

екстракта от водна леща.  През същата година, изследователи от МФ, заедно с екипа на ЦНИЛ, 

извършиха изследвания по определяне  ефекта на някои вещества върху растежа на ракови клетки 

In vitro. Бяха направени над 140 анализа на различни компоненти и определяне влиянието им при 

клетъчни култури. В изпълнение на дейности по Научен проект ʺФенотипна и генотипна 

характеристика на изолати от  Staphylococcus aureus  от крави с маститʺ към ВМФ бяха 

извършени  повече от  74 изолации на ДНК и PCR –анализи, свързани с установяване на 

антибиотична резистентност. По поръчка на МК беше разработен метод за мултиплексно PCR 

определяне антибиотичната резистентност и наличието на „quorum sensing“ регулиращи гени при 

110 клинични изолата Enterococcus spp. 
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         С цел разширяване дейността на лабораторията бяха въведени методики за определне 

санитарно-хигиенното състояние на води по микробиологични показатели. През отчетния период 

са анализирани 32 водни проби от външни клиенти и 24 проби сондажна вода по поръчка на ТрУ. 

В лабораторията се изпълняват анализи на проби, залегнали като дейност в редица научни 

програми (ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“; ННП 

„Интелигентно растениевъдство“ и др.) В тази връзка бяха извършени анализи за определяне 

антиоксидантна активност  (Радикалулавящ капацитет) на 18 проби вина и 12 екстракта от 

черничеви плодове. 

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“. По линия на международен обмен, базата на ЦНИЛ беше 

използвана за практическо обучение по работа с клетъчни линии на чуждестранни студенти от 

Медицински факултет.      

 

7.7. Информационна дейност 

Университетската компютърна мрежа на Тракийски университет обхваща 1600 

компютъра, 20 сървъра, 380 преносими компютри и над 100 терминални клиента. 

Осигурена е 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. 

Продължи практиката за онлайн кандидатстване и за записване за предварителни и 

редовни изпити. Фокусът се насочи към надграждане на този процес и създаването на 

интегрирана информационна система, която да обхване всички страни на кандидатстването в т.ч. 

и картово разплащане на дължимите такси.   

Отдел ЦИКО съдейства на кандидат-студентите да получат необходимата им техническа 

помощ.  

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. 

Стартира нов проект за изграждането на платформа за картови разплащания на студентски 

такси. Пилотно стартира изграждането портал за картови разплащания в един от факултетите на 

Тракийски университет. Очаква се през 2022 г. да бъде пуснат в реална експлоатация. 

През 2021 г. стартираха и дейности по анализ на настоящата ситуация в контекста на 

информационната сигурност. В тази връзка започна очертаването на техническа рамка за 

придобиването на платформа, която да осигури минималните изисквания за академичните 

информационни ресурси. Очаква се през 2022 г. процесът по придобиване да приключи. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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 

- 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; 
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- 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 информация 

 

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 

https://ec.europa.eu/education/policies/international-cooperation/international-cooperation-and-policy-dialogue_bg


79 

 

информация до ръководствата на структурните звена на Тракийски университет за откритите 

конкурсни сесии по съответните приоритетни направления.   

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  

 

 Подадените проектни предложения за периода 01.06.2021г. – 31.05.2022г. 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 почти 

всички структурни звена на университета.  

 

 

 

Фигура 1. Подадени проектни предложения за периода 01.01.2020г. – 31.05.2022г. 

 

12.3. Изпълнявани проекти  

През периода 01.06. 2021 г. – 31.05.2022 г. в Тракийски университет са спечелени общо 25 

проекта (фиг. 2, табл. 1.1 и 1.2). 
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Фигура 2. Брой спечелени проекти за периода 01.2020г. – 01.06.2022г. 

 

В периода 01.06.2021 до 31.12.2021 г са сключени 19 договора по национални проекти и 3 по 

международни (табл. 1.1 и табл. 1.2). 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 3. Разпределение на спечелените проекти за периода 01.2020г. – 01.06.2022г. според източника на 

финансиране 

 

 

Таблица 41. Национални научни проекти, сключени през периода 01.06. 2021 г. – 31.05.2022 г.  

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА: 01.06. 2021 г. – 31.05.2022 г. 

Финансираща програма Име на проекта 

ОП "Наука и образование за 
интелигентен растеж" 

Квалификация за професионално развитие на педагогическите 
специалисти 

ОП "Научка и образование 
за интелигентен растеж" 
2014-2020 

"Обучени, мотивирани, сензитивни" / Повишаване на 
професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в 
мултикултурна среда/ 

ОП "Наука и образование за 
интелигентен растеж" / 
Модернизация на висшето 
образование/ 

ОМНИА 

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, конкурентноспособност и 
развитието на сектора/ 

Фонд Активни граждани 
България по ФМ на ЕИП 
2014-2021 

Наука и журналистика: заедно срещу ивфодемията 
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ОП "Наука и образование за 
интелигентен растеж" / 
Модернизация на висшето 
образование 

Модерен-а: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на 
Академичната екосистема 
 

МОН “Научноизследователска инфраструктура в областта на храни, 
хранене и здраве, обвързана с участие на България в паневропейска 
инфраструктура FNH-RI (FNH-RI BUL)“ 

ОП "Ообразование за 
интелигентен растеж" 

Споразумение за партньорство по проект: "Модернизация на 
висшето образование по устойчво използване на природните ресурси 
в България" 

ПРСР - Програма за 
развитие на селските 
райони подмярка 16.1 

„Проучване възможностите за използване на високопротеинов 
слънчогледов шрот и разработване на нов хранителен 
продукт/добавка като алтернатива на скъпите протеинови източници 
в диетите на телетата за угояване. Проследяване ефекта от 
използването му върху тегловното им развитие и разхода на фураж 
за единица прираст, анализ на икономическата ефективност.“ 

ОП "Наука и образование за 
интелигентен растеж" / 
Модернизация на висшето 
образование/ 

Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова 
трансформация на обучението в приоритетни професионални 
направления от висшето образование чрез партньорство м-у ТрУ, 
УНСС, РУ и БСК / СИПМО-ТрУ/ 

ОП "Образование за 
интелигентен растеж" 

"Подкрепа за дуалната система на обучение" 

ПРСР - Програма за 
развитие на селските 
райони подмярка 16.1 

Мобилен професор 

ПРСР - Програма за 
развитие на селските 
райони подмярка 16.1 

"Интернет платформа Всичко за овцете" 

ФНИ Фундаментални Екосистемни Изследвания за подготовка на социо-
екологична изследователска платформа "Долината на розите" като 
част от Европейската мрежа за дългосрочни екосистемни 
изследвания /Elter/ 

МОН - НП "Мотивирани 
учители" 

Споразумение за организиране и провеждане на обучения по 
Национална програма "Мотивирани учители 

ФНИ Биоактивни вещества от бобови и медицински видове - особености и 
потенциал за използване при променящите се климатични условия 

ФНИ " Антибактериална и антипролиферативна активност на 
новосинтезирани лигнинови микро-/нано- формулировки, 
енкапсулирани с природни биоактивни субстанции". 

ФНИ Аквафотомика - нов подход за изследване на промените в 
структурата на водата в растенията и микроводорасли, индуцирани 
пристрес 

ФНИ Agricultural Science and Technology 

ФНИ “Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas” 

Проект по Програма 
„ЕРАЗЪМ+" е повече от 
един бенефициент - ЦРЧР -
ФНИ 

Digitization of Higher Education for Renewable Energy Systems in Europe" 
- Дигитализация на висшето образование за възобновяеми 
енергийни системи в Европа 

Проект по Програма 
„ЕРАЗЪМ+" е повече от 
един бенефициент - ЦРЧР -
ФНИ 

"Key to Information Treasure in Digital World- Digital Literacy in Higher 
Education" 
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Таблица 42. Международни  проекти за периода :01.06.2021 г.- 31.05.2022 г. 

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА: 01.06. 2021 г. – 31.05.2022 г. 

Финансираща програма
 Име на проекта 

 

IOP Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering 

International Conference on Technics, Technologies and Education (ICTTE 
2021) 3-5 November 2021, Yambol, Bulgaria 

програма „Хоризонт 2020, 
дейности „Мария 
Склодовска Кюри“ 

„Учените в триъгълника на знания” K-TRIO 5 

финансиран по програма 
BBI-2020-SO4-S3 - Create and 
interlink bio-based education 
centres to meet industry's 
needs of skills and 
competences на ЕК. 

BIObec: Образованието в полза на биоикономиката на ЕС - „BIObec - 
Preparing the creation of Bio-Based Education Centres to meet industry 
needs and boost the contribution of the bioeconomy to societal 
challenges, GA nr 101023381“ 

COST COST Акция СА 20140-CorEuStem: 

ФНИ 
Women in STEM - overcoming stereotypes    -   „ЖЕНИТЕ В STEM – 
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТЕРЕОТИПИТЕ” 

Проект по Програма 
„ЕРАЗЪМ+" е повече от 
един бенефициент - ЦРЧР -
ФНИ 

"Key to Information Treasure in Digital World- Digital Literacy in Higher 
Education"    „Ключ към информационното съкровище в дигиталния 
свят – цифрова грамотност във висшето образование“ 

 

Общата стойност на финансовите средства по спечелените проекти е в размер на 18 322 918,25 

 лв. (фигура 4.). 
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Фигура 4. Размер на осигурените финансовите средства по спечелени проекти за периода 01.2020 г. – 

01.06.2022г. 

Анализът на реализираната проектна дейност показва, че към 01.06.2022 г. се изпълняват общо 

57 проекта, от които 2 сключени през 2018 год., 2 през 2019 год., а останалите, сключени след 

01.01.2020г. Един от изпълняваните през периода проекти е свързан с ремонт на съществуваща 

инфраструктура. Това са проект: "Изграждане на Академичен информационен център към 

Тракийски университет Стара Загора", който към настоящия момент е в напреднала фаза на 

изпълнение. Четири от проектите  са свързани с Модернизация на висшето образование, 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“. През 

отчетния период се провеждат заложените в проектите процедури по изграждане на съвременна 

академичната инфраструктура, модернизацията и развитие на цифрова трансформация на 

обучението. В напреднал етап е разработването на нови хибридни специалности в рамките на 

тези проекти. Извършените до момента дейности показват добър синхрон между екипите от 

университетите, участници в отделните проекти. През отчетния период взаимодействието с 

чуждестранните университети - партньори на Тракийски университет в процеса на 

модернизация е устойчиво. То не само дава възможност да се актуализира учебния процес чрез 

създаване на нови съвместни специалности, но и да се разшири  стратегическото международно 

сътрудничество. В процес е реализирането на мобилностите на академичния персонал и 

студентите на нашия университет до факултетите по ветеринарна медицина в Гисен и Лайпциг 

и до Университета Панония –Унгария.       

Заключение: 

Осъществената за периода 01.06.2021г. – 01.06.2022г. 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 и средносрочен план 

свързваме с амбицията да утвърдим Тракийски университет като надежден партньор на водещи 

чуждестранни университети в областта на научните изследвания. Откриващите се възможности 

за участие в по-мащабни международни научни проекти по структурните и кохезионни фондове 

през настоящия рамков период са предпоставка за академичната ни общност да се включи още 

по-активно в  изграждащите се международни университетски мрежи. Успешното участие на 
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университета в тези проекти минава през значително по-сериозна предварителна подготовка, 

включително установяването и поддържането на активни контакти с чуждестранни партньори, 

потенциални участници в проектите. За да може Тракийски университет устойчиво да 

кандидатства и участва в реализирането на такива проекти е целесъобразно да насочим 

внимание към подобряване на информираността на академичния персонал и особено на 

младите преподаватели по посока на разработване, участие и управление на международни 

проекти.      
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9. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ  

 

9.1. АКАДЕМИЧЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС - АТК 

 

През отчетния период, в унисон със актуалността на дейностите и новите цели и задачи, 

на заседание на АС от 15.12.21г. (протокол №22), наименованието на тази структура бе промено 

от „Учебно опитно стопанство“ на „Академичен технологичен комплекс“. Академичен 

технологичен комплекс е обслужващо звено в Тракийски университет,  създадено за подпомагане 

на учебния процес и научноизследователската работа в същия. 

АТК 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  и овцеферма. 

АТК е на смесена издръжка: субсидии от Тракийски университет, Държавен фонд 

земеделие и собствени приходи от реализиране на земеделска и животинска продукция. 

През изтеклата стопанска 2020-2021 година Академичен технологичен комплекс 

обработва 1 922 дка земеделска земя. 

 

9.1.1. Растениевъдство 

 

Добивите са следните: 

Пшеница – 391 т, в сравнение с по първата стопанска година добивът от пшеница е 

нараснал с 3 %. От добитото количество е раздадена рента по сключените договори за наем на 

земя в размер на 27 т. и продадено количество 364 т. 

Ечемик – 9 т., от които 3 т. са разходвани като храна на животните в комплекса. 

Добивите от грубите фуражи, предназначени за изхранване на животните в Академичен 

технологичен комплекс са следните: 

 Люцерна – сенаж 153 т. и сено 52 т., 

 Житно грахова смеска – зърно 21 т., слама 10 т., 

 Царевица за силаж – 814 т., 

 Пшенична слама – 198 т. 
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Към момента са засети 2 150 д-ка площи с овес, люцерна, житно грахова смеска, царевица 

и са отдадена под наем 230 дка оризище с договор 501УОС/03.12.2021 г. 

За стопанската 2021-2022 г. са извършени всички земеделски практики, но все още не е 

добита продукция, към краья на отчетния период. 

 

Таблица 43. Получена продукция от направление растениевъдство. 

  

 

Селскостопанска 

       култура 

                                    2021 г.        до 

31.05.2022 г. 

Обработваема 

земя 

дка 

Среден 

добив 

кг 

Добита 

продукция 

тон 

Добита 

продукция/лв 

по справ.цени 

Засяти 

площи 

дка 

Пшеница 672 606 391 117 384,00 - 

Ечемик 44 200 9 2 475,20 - 

Овес     94 

Слама   198 39 592,00 - 

Люцерново сено 184 129 47 17 448,00 716 

ЖГС-слама  333 10 1 904,00 - 

ЖГС-зърно 66 323 21 7 245,00 104 

Царевица-силаж 706 814 1 153 219 780,00 1 006 

Ориз под наем 250    230 

Общо 1 922   405 828,20 2 150 

 

9.1.2. Животновъдство 

 

Таблица 44. Отглеждани животни в УОС през отчетния период: 

 от 01.12.2020 г. до 

31.12.2020 г. 

от 01.01.2021 г. до 

31.12.2021 г. 

01.01.2022 г. до 

31.05.2022 г. 
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кравеферма  163 225 287 

овцеферма 204 313 475 

конеферма  16 10 12 

Общо: 383 547 774 

 

Към 31.05.2022 г.броят на наличните животни е следния: 

Кравеферма. Общият брой говеда е 287 бр. В сравнение с декември 2020 г., те са 

нараснали със 124 бр. (с 43.2%), тъй като през месец октомври на 2020 година бяха закупени 60 

бр. крави от породата „Симентал“. За отчетния период са отчетени 60 бр. приплоди. 

Овцеферма. Общият брой на животните е 475 бр.. Тук също има нарастване на 

животните в сравнение с декември 2020 г. със 162 бр. (с 34%) Увеличението на животните се 

дължи на факта, че през месец Юни 2021 г. бяха закупени 6 бр. кочове на стойност 3 700 лв, а 

през месец Ноември 2021 г. бяха закупени 131 бр. овце от различни породи на стойност 24 600 

лв. През отчетния период в овцефермата са реализирани приплоди в размер 220 бр. животни и 

продажби на стойност 10 800 лв с ДДС. 

Конеферма. Общият брой на конете към 31.12.2020 г. е 16, в края на 2021 г. – 10 бр., а към 

31.05.2021 г. – 12 бр. Редуцирането на броя им се дължи на въведени процедури за оптимално 

обезпечаване на учебния процес при минимални разходи. 

 

Таблица 45. Получени субсидии 

 

 2020 г./01.12.-31.12,/ 2021 г. 2022 г./01.01.-31.05./ 

Субсидия от 

Тр.Университет 
751 401 808 743 1 544 154 

Субсидия от ДФЗ-

животни 

3 260 63 949 19 544 

Субсидия -земя 36 238 45 925 28 017 

Приходи от 

животновъдство 

86 055 179 850 108 462 
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Приходи от 

растениевъдна 

продукция 

140 466 134 554 - 

Всичко: 1 017 420 1 233 021 1 700 177 

Субсидиите получени от Тракийски университет за отчетния период са общо в размер на 

3 104 298 лв. 

Субсидиите за животни отпуснати от ДФЗ са 86 753 лв., а субсидиите от ДФЗ за 

обработката на земя са 110 180 лв. 

Приходите от животновъдството са от продажби на краве мляко и животни са в размер на 

374 367 лв.. 

Към 31.05.2021 г. в рамките на 5-те месеца, приходите от животновъдството са 

повече от половината на тия от цялата 2021 година (видно от приложената таблица). 

Приходите от растениевъдната продукция за 2021 г. са 275 020 лв., а за 2022 г. все още 

липсва реализирани такива. 

С цел подобряване на работа в Академичен технологичен комплекс са закупени следните 

дълготрайни материални активи: трактор Масей фергюсън на стойност 15 000 лв., трактор с 

челен товарач Кубота на стойност 50 100 лв., торачка Кубота на стойност 34 600 лв., пролетна 

сеялка Кубота на стойност 44 900 лв., есенна сеялка Кубота на стойност 31 000 лв., балопреса 

Кубота на стойност 64 800 лв., два броя косачка Кубота с обща стойност 50 000 лв., сеносъбирач 

Кубота на стойност 33 300 лв., фолираща машина Кубота на стойност 29 900 лв., 

самонатоварващо ремарке Кобзар на стойност 31 400 лв., трактор с челен товарач Кубота на 

стойност 186 200 лв., вакуум помпа на стойност 4 000 лв., инсталация за преработка на млечни 

продукти на стойност 12 712,90 лв., хладилни камери на стойност 30 000 лв., инсталация за 

оборска тор на стойност 2 950 лв., дренажна решетка на стойност 15 400 лв., грапа за плац на 

Конна база на стойност 15 177,24 лв., или общо над 650 000 лв.  

 

 

9.2. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВМФ  

 

Обучението на студените по ветеринарна медицина в горните курсове преминава през 

диагностика, лечение и работа с пациенти от различни видове животни. През отчетния период 

функционираше новата структура „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 
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лекуващият лекар и определеното от него лечение и диагностика. Назначените 8 нови 

ветеринарни лекари, млади и отговорни към професията се интегрираха в новата система и 

задълженията свързани с ежедневна работа по обслужване на пациенти. Основни звена на 

болницата, в която се обучават студенти за реална доказателствена медицина са: „Клиника 

дребни животни“, „Клиника Коне“, „Клиника продуктивни животни“, „Симулационен център“, 

„Референтен център Биобаза“ и „Мобилно обслужване с телемедицина“. Регистрацията, приемът, 

лечението и изписването на животните се извършва по нов, модерен начин, с пълна проследимост 

и информираност към стопаните и обучаемите. Потока 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 „Клиника дребни животни“, в която освен стандартните пациенти (кучета и котки) 

се лекуват и различни екзотични видове като змии, игуани, декоративни птици и гризачи.  

Опасните инфекциозни заболявания „Африканска чума при свинете“ и „Инфлуенца при 

птиците“ оказват силно лимитиращ фактор върху 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 многократно увеличаване на техният брой дори само за два месеца след въвеждането 

му. Определено съществува интерес към обслужване на място с участието на студенти, което 

формира 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 ще бъде в услуга на пациентите.  

Усилията са насочени към сключване на договори и участие на студенти при обслужване 

на животни във външни ферми и стопанства. Целта е да се осигурят повече пациенти извън 

територията на УВБК. Сключиха се договори за обслужване чрез VTH на: „Зоопарк Стара 

Загора“; „Зоопарк Айтос“, „Служебен кучкарник на Министерство на вътрешните работи в Стара 

Загора“, „Приют за безстопанствени кучета на община Пловдив“, Конна база „НИЕСА“ в гр. 

Ихтиман, Конна база „Стейбул Бонев“ в гр Стара Загора. Договор със спасителен център за диви 

животни „Зелени балкани“ в Стара Загора. Предстои сключване на договор с приюта на община 

Стара Загора. 

От 11 май 2021 г. Започна да работи единственият в България симулационен център по 

ветеринарна медицина „VetsiM”, оборудван с макети, симулатори, клинични апарати, уреди, 

инструменти и консумативи. На територия от 150 м2 в самостоятелна сграда, в подкрепа на 

принципите на хуманно отношение към животните и при максимална симулация на клинична 

работна среда се тренират уменията на студентите за работа в основни клинични манипулации, 

разучаване на клинични случаи в софтуера „Vet manager” и разнообразни лечебни техники 

непредизвикващи болка и страдание. Оборудван е със 7 работни станции и постоянно се 

разширява, развива и модернизира. Закупени са книги за Skills lab. Skills lab center по ветеринарна 

медицина „VetsiM” провежда тренировъчно обучение на различни техники: хирургични, 

анестезиологични, ехографски, манипулации, лабораторни, макети за достъп до венозен път, за 
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катетеризация на пикочен мехур. На територията на отделните клиники има закупени нови 

макети на коне, крави и кучета, служещи за обучение по оказване на акушерска помощ, 

диагностични изследване и операции. Всички студенти, които желаят да се упражняват по 

различни дейности, работят в групи по предварителен график. През 2021 г. е закупен 3D принтер 

за катедра Анатомия, като в ход е усвояване на технологията за изработване на изкуствени 

органи, детайли, части, инструменти и други пособия използвани във ветеринарномедицинската 

практика чрез връзка компютърен томограф (CT) към 3D printer.  

В услуга на практикуващите ветеринарни лекари и експерти от практиката бяха проведени 

25 бр. краткосрочни курсове за следдипломна квалификация (СДК), като общ брой курсисти – 

181, 129 бр. индивидуални курсове и 2 бр. дългосрочни 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, на първо място нов модерен 

компютърен томограф, дигитални рентгенови апарати, апарати за ехографски и ендоскопски 

изследвания, системи за мониторинг на пациенти с видеонаблюдение на 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 факултета. Транспортните 

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, 

подвижен станок и друга мобилна техника. Общата стойност на стратегическите инвестиции е 

приблизително 850 000 лв.  

 

Таблица 46. Брой на стационарно и амбулаторно лекувани животни по видове животни 

 

По видове за 2020 г. за 2021 г. за 2022 г. (до юни) 

Домашни любимци  4166 7850 4900 

Птици  34 46 120 

други  32 78 25 

ЕПЖ  96 35 19 

ДПЖ  109 59 45 
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Свине  24 34 36 

Коне  62 302 75 

ОБЩО  4523 8404 5220 

 

Таблица 47. Клинични проби изследвания в лабораторията на болницата 

 

Година Коне/ 

Магаре

та  

Говеда  Овце/ 

Кози  

Свине  Кучета/ 

Котки  

други ОБЩО  

2020 140 654 165 156 2880 658 4053 

2021 182 659 155 97 2892 709 4694 

2022 (до 

1 юни) 

87 489 69 72 1446 322 2485 

 

Таблица 48. Извършени аутопсии на животни в моргата на факултета 

 

Година КН ЕПЖ  ДПЖ  СВ  КЧ КТ  ПТ ЗЦ Екзо-

тични 

ОБЩО  

2020 5 11 53 57 70 28 33 5 102 375 

2021 16 22 50 31 64 37 144 7 65 436 

2022 (до 

1 юни) 

5 23 38 5 42 18 40 6 8 185 

 

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 

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. Допълнително в 
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зависимост от график на провеждане на клинични занятия в рамките на учебните месеци се 

отглеждат 6-10 крави, 5-30 прасета, до 100 кокошки. В зависимост от курса на обучението им 

студентите използват тези животни за придобиване на различни базови и клинични умения: 

общуване с животни, обноски, грижи, манипулации, диагностика и лекуване. Референтният 

център за отглеждане на животни и стационари са звено със значителни разходи генериращи над 

60 000 лв. годишно.  

През изминалия период от време се работеше усилено по подобряване на условията, при 

които се отглеждат животните.  

Извършени са ремонти в биобаза, в следните няколко направления: 

- стени на боксове за животни са покрити с плочки, които се почистват и дезинфекцират 

по-лесно и ефективно; 

- реконструирани са дворове за животни, огради, подови покрития; 

- обособено е помещение за свободно отглеждане на котки, оборудвано с нужните пособия 

– катерушки, легла, и т.н 

- подобрени са помещенията за отглеждане на животни в това число на овце, подобрена е 

хигиената и разпределението на животни в отделни помещения. 

Учебният план на студентите по ветеринарна медицина включва фундаментални, 

предклинични и клинични дисциплини, продуктивно животновъдство, безопасност и качество на 

храните. ВМФ при ТрУ е отговорен за достигане нужните компетенции на първия ден на своите 

студенти и гарантира, че при завършването им е извървян пътят за постигането им. Ние 

предприехме стъпки за конкретизиране на начините и механизмите при придобиване на 

компетенции на първия ден. 

От дейността на „Университетска ветеринарна болница с клиники“ съвместно с 

проведените курсове и специализации по СДК се генерират приходи от услуги и анализи. За 2021 

г. приходите са съответно 748 400 лв. от клинична дейност и консултантски услуги и 38 700 лв. 

от СДК. За периода от януари до май 2022 г. по същите направления приходите са съответно 251 

530 лв. и 12 400 лв. 

 

9.3. УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ 

 

Мисия, визия и цели 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Проф. д-р Ст. Киркович”-

АД гр. Стара Загора има ясна формулирана мисия. Като лечебно заведение за болнична помощ 
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тя предоставя качествено и еднакво достъпно медицинско обслужване на нуждаещите се, 

осъществявайки дейност, насочена към промотивни, диагностични, лечебни, рехабилитационни 

и други услуги за запазване на здравето и повишаване качеството на живот, или възможното 

намаляване страданията на заболели, при които медицинските интервенции могат да забавят 

развитието на болестта или облекчат нейното протичане. За осъществяването на тези дейности 

лечебното заведение провежда ясна политика, която лесно и достъпно достига до потребителите 

на медицински услуги. 

Лечебното заведение има основни цели, които са свързани с провеждането на 

Националната здравна стратегия на регионално ниво: 

- осъществяване на диагностично-лечебни дейности за възстановяване на здравето; 

- създаване на условия за постигане на намаление на смъртността, чрез професионална 

работа в лечебен план; 

- намаляване на други неблагоприятни последици от факторите на околната среда: лошо 

физическо здраве, лошо социално положение; 

- подобряване качеството на медицинските услуги и интервенции, и спазване на 

изискванията на медицинските стандарти; 

- прецизиране и намаляване на  рехоспитализациите; 

- промотивна дейност сред населението; 

- обучение на студенти по съответната медицинска специалност; 

- обучение на специализанти и докторанти по акредитирани медицински специалности и 

направления и стремеж към постигане на европейски стандарти в обучението и лечението на 

социално значимите заболявания. 

Усилията на всички служители в УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович "АД гр. Стара 

Загора са били насочени към достигане и покриване изискванията, нуждите и очакванията на 

пациентите, потърсили медицинска помощ чрез своевременност, достъпност, адекватност и 

качество на медицинската услуга, както и стриктно спазване изискванията на медицинските 

стандарти. 

За постигане на набелязаните цели УМБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович"-АД гр. Стара 

Загора е изпълнявала определените насоки за развитие, които включват: 

- подобряване на качество на медицинските дейности; 

- осигуряване на достъп до медицинските дейности; 

- подобряване на материалната база; 

- окомплектоване с необходимата медицинска апаратура и замяна на 

амортизираната такава;  

- своевременно осигуряване с лекарства и консумативи;  

- усъвършенстване и повишаване квалификация на работещите в лечебното 

заведение лекари и медицински специалисти;  

- осигуряване на финансови ресурси;  
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- управление на лечебното заведение така, че да се гарантира  постигане  на 

устойчивост и конкурентноспособност в  пазарни условия. 

 

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 

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. 
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8. Диспансеризация по  следните  медицински  специалности: 

 

1. Акушерство и гинекология 24. Неврохирургия 

2. Анестезиология и интензивно лечение 25. Неонатология 

3. Вирусология 26. Нервни болести 

4. Вътрешни болести 27. Нефрология 

5. Гастроентерология 28. Образна диагностика 

6. Гръдна хирургия 29. Обща и клинична патология 

7. Детска ендокринология 30. Медицинска онкология 

8. Детска клинична хематология и 

онкология 

31. Медицинска паразитология 

9. Детска неврология 32. Медицинска генетика 

10. Детска нефрология и хемодиализа 33. Ортопедия и травматология 

11. Детска пневмология и фтизиатрия 34. Очни болести 

12. Детска хирургия 35. Педиатрия 

13. Ендокринология и болести на обмяната 36. Пневмология и фтизиатрия 

14. Инфекциозни болести 37. Професионални заболявания 

15. Кардиология 38. Психиатрия 

16. Клинична алергология 39. Ревматология 

17. Клинична имунология 40. Спешна медицина 

18. Клинична лаборатория 41. Съдебна медицина 

19. Клинична токсикология 42. Съдова хирургия 

20. Клинична хематология 43. Урология 

21. Кожни и венерически болести 44. Ушно-носно-гърлени болести 

22. Лъчелечение 45. Физикална и рехабилитационна 

медицина 23. Микробиология 46. Хирургия 

 

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"; 
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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"; 

2. Клиника по професионални болести - с III (трето) ниво на компетентност в 

изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Професионални болести"; 

3. 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"; 

3б. 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 в изпълнение 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"; 
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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"; 

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"; 
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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. Отделение по психиатрия - с II (второ) ниво на  компетентност,  в изпълнение на 

утвърдения медицинска стандарт „Психиатрия"; 

25. Отделение по лъчелечение - с II А (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. Отделение по хемодиализа - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на 

утвърдения медицински стандарт „Диализно лечение"; 
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3. Отделение по образна диагностика - с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение 

на утвърдения медицински стандарт „Образна диагностика; 

4. Отделение по съдебна медицина 

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 от средно 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. 

 

Лечебно-диагностична дейност 

 Сравнявайки качествените показатели към 31.12.2021 г. спрямо същия период на 

2020г., се забелязват следните тенденции: 
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 - Средният брой легла е нараснал от 531 легла за 2020г. на 557 легла към 31.12.2021 

г. –или с 4,89%. 

 - Към 31.12.2021 г. броят на преминалите пациенти в лечебното заведение е 

нараснал с 1015 пациента – от 22 934 към към 31.12.2020 г. на 23 949 към 31.12.2021 г. или 4,43%. 

 - Средният престой на 1 болен е нараснал незначително от 5,63 дни за 2020г. на 

5,97 дни за 2021 г.  

 - Показателя брой леглодни за периода бележи увеличение от 129 109 леглодни за 

2020 г. на 143 014 леглодни към 31.12.2021 г., като в процентно ръста е 10,77%.  

 - Показателят оборот на леглата е спаднал с 0,19 % спрямо 31.12.2020 г. от 43,19 на 

43 пункта. 

 Увеличение има и в използваемостта на легловия фонд в дни с  5,60 % за същия 

период. При показателя използваемост на леглата се отчита нарастване с 3,91% (от 66,43% към 

31.12.2020 г. на 70,34% към 31.12.2021 г.)   

 Показателят леталитет е повишен на 6,76% към 31.12.2021 г., като основен фактор 

е отново усложнената епидемиологична обставновка в старната във връзка с COVID – 19. Ръстът 

спрямо 31.12.2020 г. е 2,78 пункта или 50,22%. Детайлна информация по клиники и отделение е 

изложена в Приложение № 1 

 Намалението на оборотът на леглата, повишението на смъртните случаи на 

територията на лечебното заведение са косвено отражение на епидемичните процеси протичащи 

в обществото. Влиянието върху тези два фактора могат да бъдат разгледани двупосочно: от една 

страна наличието на носителство за КОВИД-19 и възникващите в резултат на това усложнения 

от заболяването или съпътстващите заболявания, а от друга наличието на хронични заболявания, 

които се обострят и водят до смъртен изход. 

 

Персонал  табл.49 

Показатели 
Към 

30.06.2021 

Към 

31.12.2021 

Към 

31.03.2022 

Средно списъчен брой на 

персонала 

898 

896 903 

В края на отчетния период средно списъчния брой на персонала е завишен с 5 бр. 

 

Средна работна заплата в лв.  табл.50 

Отчетни периоди 

Средна 

месечна 

работна 

Средна брутна работна заплата по 

категории 

Висш 

мед.персонал 

Медицински 

специалисти 

Друг 

персонал 
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към 30.06.2021 2020 2960 2221 1265 

към 31.12.2021 2058 3007 2248 1296 

към 31.03.2022 2245 3265 2434 1439 

     

Средната работна заплата общо в края на отчетния период е увеличена с 225 лв. спрямо 

30.06.2021 г.. Увеличение има и в отделните категории персонал, като най-голямото увеличение 

е в категорията висш медицински персонал с 305 лв. 

 

Задължения в хил. лв.     табл.51 

Всичко краткосрочни задължения 
Към 

30.06.2021 

Към 

31.12.2021 

Към 

31.03.2022 

Задължения към доставчици 4566 3 070 2 714 

Задължения към персонала 2176 3025 2779 

  В т.ч.Зад. към персонала комп. 

отпуски 

746 
1264 1072 

Задължения към осиг. предпр. 683 807 775 

   В т.ч.Зад. осигуровки за комп. 

отпуски 

151 
240 203 

Данъчни задължения 1439 1562 1645 

Други задължения 351 439 524 

Задължения за увеличаване на 

капитала 

2684 
2910 2535 

Лихви, неустойки  822 909 681 

Провизии за пенсионни 

задължения към персонала 

1406 
1333 1316 

Общо: 14127 14 055 12 969 

Равнището на общо краткосрочни задължения към 31.03.2022 г. е по-ниско от това към 

30.06.2021 г. с 1158 хил. лв. или с 9%. Най-голямо намаление  има на задълженията към 

доставчици с 1852 хил. лв. или с 68%. 
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Просрочени задължения в хил. лв. 

През периода продължава тенденцията за намаление на просрочените задължения, 

особено тя е изразена в намалението на просрочените задължения към доставчици, които са 

намалели с 1935 хил. лв. или с 51%.   табл.52 

Табл.52 

Просрочени задължения  
Към 

30.06.2021 

Към 

31.12.2021 

Към 

31.03.2022 

Доставчици 3425 1845 1534 

Персонал 46                         

-      

                         

-      

Социални осигуровки 39                         

-      

                         

-      

Данъци 1291 1186 1199 

Други задължения 121 116 395 

Лихви и неустойки 822 919 681 

Всичко просрочени задължения 5744 4 066 3809 

 

Финансово състояние в хил. лв   табл.53 

Табл.53  .  

Показатели 
Към 

30.06.2021 

Към 

31.12.2021 

Към 

31.03.2022 

Счетоводен резултат 

печалба+/загуба- 

5931 8578 614 

 

През последните няколко години ежегодно дружеството реализира положителен 

финансов резултат, което ще продължи и в следващите отчетни периоди.   Табл.54 

Табл.54    
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Показатели за финансово 

състояние 

Към 

30.06.2021 

г. 

Към 

31.12.2021 

г. 

Към 

31.03.2022 г. 

коефициент на обща ликвидност 0.65 0.84 0.84 

коефициент на бърза ликвидност 0.56 0.76 0.75 

коефициент на незабавна 

ликвидност 

0.2 0.4 0.27 

коефициент на абсолютна 

ликвидност 

0.2 0.4 0.27 

 

Показателите за финансово състояние най-точно демонстрират подобряващото се 

финансово състояние на дружеството 

Обществени поръчки 

 За периода 01.07.2021 год. – 31.03.2022 год. по смисъла на чл.7 от Закона за 

обществени поръчки са обявени 22 обществени поръчки. От тях 12 броя са открити процедури 

(54.5%), 4 броя публични състезания(18.1%), 1 броя договаряне без предварително обявление 

(4.54%), 5 броя събиране на оферти с обява (22,72%). Забелязва се в сравнение с предходни 

отчетни периоди, че събиране на оферти с обява са намалели. Това може да се обясни с 

повишеното финансово обезпечаване, увеличеното потребление и нарасналите нужди на 

структурните единици в лечебното заведение.  

 В съответствие със законовите изисквания, обществените поръчки се провеждат на 

централизирана автоматизирана информационна система в електронна среда от 01.06.2020 г. 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. 

 

9.4. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  

 

В съответствие със законовите изисквания обществените поръчки се провеждат на 

централизирана автоматизирана информационна система в електронна среда считано от 

01.06.2020г. По този начин значително се намалява административната тежест на процедурите. 

През отчетния период са въведени нови модули в централизирана автоматизирана 

информационна система, които продължават да улесняват участниците и възложителите във 

възлагателния процес и да го електронизират. 

За периода 01.07.2021–01.06.2022 г., по смисъла на чл. 7 от Закона за обществени поръчки, 

бяха обявени 54 обществени поръчки (Фиг. 4). 

 



105 

 

 

Фигура 4. Разпределение на обществените поръчки по видове 

 

През отчетния период са открити общо 54 броя обществени поръчки, като от тях 22 броя 

са открити процедури, 22 публични състезания, 3 броя договаряне без предварително обявление, 

5 броя договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП, в случаите когато не 

са подадени оферти или всички подадени оферти са неподходящи при тип открити процедури, 1 

брой пряко договаряне с определени лица поради същото основание, характерно обаче за по-

ниския праг тип процедури публично състезание – процедурата за възлагане чрез публично 

състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи 

и първоначално обявените условия не са съществено променени  и 1 брой чрез събиране на 

оферти с обява. Забелязва се в сравнение с предходния отчетен период, че обществените поръчки 

тип събиране на оферти още повече са намалели. Напр., за предходния период те са 2, докато при 

този отчетен период, е видно, че обществените поръчки тип събиране на оферти са само 1 бр. 

Това може да се обясни с повишеното потребление и нарасналите нужди на структурните 

единици в рамките на университета. Най-високия процент на процедури с равен ръст са тип 

открита процедура – 22 броя и публично състезание – 22 броя, съответно заемащи равно 

процентно съотношение от 40, 74 %, с което е осигурена публичност и прозрачност в максимална 

степен и е гарантирано участието на неопределен брой лица. Все още се наблюдава липса на 
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интерес на участниците в открити процедури за доставка на реактиви, консумативи, медицинска 

техника на по-ниски прогнозни стойности и по проекти, в които университета участва, поради 

което част от обособените позиции в откритите процедури се налага да се прекратяват и да се 

откриват наново като договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП, което 

допълнително изисква човешки и времеви ресурс за обработката на информацията и за 

финализирането им с договори по Закона за обществените поръчки.  

1. Освен местните икономически оператори в обществените поръчки се наблюдава и 

участието на чуждестранни икономически оператори в централизирана автоматизирана 

информационна система /ЦАИС/ за обществени поръчки, което е иновативна практика в областта 

на обществените поръчки не само за Тракийски университет Стара Загора като възложител, но и 

на национално ниво като цяло, което го откроява като новатор сред останалите публични 

възложители. Успешно са финализирани две обществени поръчки с подписването на договори с 

изпълнител от Федерална република Германия за доставка на говеда от породата 

„Флекви/Симентал“ за нуждите на Академичния технологичен комплекс към университета, 

които ще се ползват научно-развойна дейност и демонстрационно за практическото обучение на 

студентите от специалностите във Ветеринарно-медицинския факултет и Аграрния факултет. 

Успешно е финализирана и друга обществена поръчка с водеща фирма от Федерална република 

Германия в областта на медицинската техника, по която към момента от участника се подготвят 

актуалните документи преди подписване на договор и предстои подписването на договор за 

система за измерване на електричен импеданс на клетки върху субстрат в реално време. 

Изследването на електричния импеданс на клетки в реално време е неинвазивен метод, който 

преодолява повечето недостатъци на обичайните клетъчни анализи с изключително значение за 

съвременната медицина и последно поколение високотехнологично оборудване за 

осъществяване на научно-развойна дейност в университета. На чуждестранните участници в 

обществените поръчки е осигурена възможност за подготовка на документите по обществената 

поръчка директно на английски, като всички образци и документи са предоставени за ползване в 

платформата ЦАИС на български и английски.  

С механизмите на Закона за обществените поръчки е сключен договор с контрагент от 

Съединените американски щати на 10.03.2022г. за доставка на система за изследване на газова 

обмяна, като успешно са преодолени сериозните разлики в правната уредба на САЩ и България 

и доставката на оборудването вече е факт на територията на България. Системата за изследване 

на газова обмяна MC-Peak е ценна придобивка за университета, която ще позволи подобряване 

на качеството на практическото обучение по физиология на студентите по Медицина и други 

специалности, изучаващи дисциплината физиология. Чрез внедряването на най-съвременната 

технология, с помощта на системата, ще може да бъде определен газовия състав на издишания 

въздух. Тази апаратура ще послужи и при обучението и разкриването на нови специалности като: 

Педагогика на физическото възпитание и спорта; Кинезитерапия и др., при които се обръща 

особено внимание на дихателната и сърдечно-съдовата система, както и на Физиологията на 

спорта. Чрез използване на модула, студентите ще придобият най-съвременни умения и ще са в 
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унисон с модерните изисквания и технологии, използвани на световно ниво в областта на 

медицината и спорта.  

2. Заслужава да се отбележи, че за отчетния период са организирани обществени 

поръчки по спечелени проекти и програми на университета като проекта „Съвместен интегриран 

подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални 

направления от висшето образование“, Национална научна програма “Интелигентно 

животновъдство”, Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“ и др. 

3. За разглеждания период в сравнение с предходни такива продължава тенденцията 

към повишаване на броя на обществените поръчки за строителство, като за този период има 

обявени общо 6 обществени поръчки публично състезание за извършване на строително-

монтажни дейности за обновяване и подобряване на материално-техническата база на 

университета и осигуряване на по-добри комунални условия за студентите и работещите в 

институцията.   

Наред с общите за всички структурни звена доставки на почистващи препарати, печатни 

материали, представителна документация, 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, както и войната между Русия и Украйна и 

последвалото рязкото повишаване на някои стоки и услуги, което възпрепятства участието на по-

широк кръг участници, което налага повторното обявяване на провалените поръчки, което 

нарушава оптимизацията в ежедневна дейност на работещите в структурните звена.  

9.5. АТЕСТАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ 

 

На 04.05.2022 год. бяха приети и утвърдени на Академичен съвет промени в Правилата за 

атестиране на административния и техническия персонал в Тракийски университет, въз основа 

на които ще се осъществят престоящите атестации. 

 

9.6. ЖИЛИЩНА КОМИСИЯ 

 Общоуниверситетската жилищна комисия 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 синдикални организациите към Университета. 
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 През периода от 01.07.2021 г. до 01.06.2022 г. Жилищната комисия е провела 6 

заседания, на които са разгледани 10 молби от преподаватели и служители за настаняване в 

жилища от ведомствения фонд на университета и са взети 10 решения. Постъпили са 6 заявления 

за настаняване, 3 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. С решение на Комисията при 

възможност се предоставят за ползване ведомствени жилища на желаещите от основни 

структурни звена, които не разполагат с такива, като се предоставят свободни апартаменти от 

АФ, ВМФ или СФ. 

 

9.7. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

На основание чл. 27 от ЗЗБУТ и решение на Академичния съвет от м. март 2022 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. 

На 28.05.2021 г. бе сключен договор със Служба по трудова медицина, гарантиращ 

здравословните и безопасни условия на труд на всички категории персонал в ТрУ. 

Отчетният период от 01.07.2021 г. до 01.06.2022 г. на практика съвпадна с глобалното 

предизвикателство на пандемия, свързана с разпространението на COVID 19. През целия период, 

КЗБУТ работеше в извънредна противоепидемиологична обстановка, във връзка с която 

организираше, координираше и изпълнаваше всички предписания на здравните и 

административни органи. 

През м. май 2022 год. беше проведен обучителен семинар на тема „Безопасност и здраве 

при работа във висшето образование“ за комитетите/групите по ЗБУТ при ТрУ. 

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. Продължи on-line формата за 

провеждане на учебните занятия, семестриалните и държавните изпити. Със заповед на ректора 

се премина към хибридна форма на обучение за някои специалностите, като практическите 

занятия се провеждаха присъствено, а лекциите on-line. Кандидатстудентските изпити се 
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провеждаха 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. март 2022 год. със заповед №714 от 21.03.2022 

год. на ректора се въведе организация за присъствено провеждане на учебните занятия, 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 55  Извършени строителни дейности 

 

 

Структура Извършени СМР и СРР на обект 
стойност в лв с 

ДДС 

Ректорат 
Изкопни работи в района на Тракийски 

университет 
29818,80 

  Център за Аквапоника 72000,00 

  Ремонт на покрив трафопост № 5 6758,40 

  Стационар продуктивни животни.Биобаза 4845,78 

ВМФ Ремонт осветление в зали 9 и 10 5240,38 

  Отделение за заразни и паразитни болести. 546,34 

  Филтърно помещение - коне.Биобаза 7320,62 

  Стационар за котки. Биобаза 4146,06 

  Коридор стационар коне.Биобаза 1129,64 

  Ремонт на тоалетна в корпус 7 1054,04 

  Ремонт на кръгли лампи- осветление в коридори. 1479,00 

  Учебна подология. 12588,70 
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  Санитарен възел.Биобаза 7807,76 

  Ремонт фасада север, корпус 7 5033,28 

  Боксове за крави.Биобаза 4236,97 

  Ремонт на зала 11 19110,06 

  
Подмяна на водопровод, захранващ 7 корпус и 

монтаж на пожарен хидрант. 
14011,14 

  
Изкопни работа в района на Тракийски 

университет. 
29818,80 

  
Помещение склад и работилница в Биобаза 

(Стационар коне) 
3716,78 

  Боксове за кучета - Биобаза 329,86 

  Помещение за гледачи - конюшня, Биобаза 3425,71 

  Санитарен възел,продуктивни животни- Биобаза 8326,67 

  Помещение за студенти- конюшня, Биобаза 4622,77 

  Филтърно помещение - Биобаза 6226,37 

  Лаборатория - Биобаза 4232,21 

  Помещения за болногледачи - Биобаза 3392,40 

  Ремонт на лекарски кабинет в Биобаза 3418,93 

  Стоманобетонна площадка - Биобаза 6740,39 

  Ремонт фасада - Биобаза 4222,93 

  Ремонт помещение за ръководител Биобаза 4972,52 

  Ремонт коридор в Стационар заразни животни 2016,38 

  
Съблекалня студенти в Стационар заразни 

животни 
3532,04 

  Ремонт на зала 488 3195,77 
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 Ремонт  биофилтър стационар инфекциозни 

болести 
13631,89 

  
Подмяна стари улуци и водосточни тръби в Био 

база 
6228,55 

  
Подмяна стари улуци и водосточни тръбив 

стационар към клиники коне 
7322,28 

  Подмяна на дограма в помещения 24169,18 

  

Направа на нова ВиК инсталация с отводнителни 

решетки по настилка на биобаза и стационар 

коне 

6765,10 

  Подмяна на подова настилка в стая на ВМФ 1152,52 

  Окачени тавани, боядисване и ОВК 20929,98 

  
Подмяна на дограма в съблекалнята на 

Ветеринарен факултет - база на МВФ към ТрУ 
3370,99 

  
Почистване на фуги и полагане на смес от пясък 

и цимент - база на МВФ към ТрУ 
1335,46 

  
"Изграждане на метален навес с покрив от 

сандвич панели" 
27634,27 

  
Направа на бетонова ограда за ограждане на 

кучета  
4849,23 

  Боядисване с фасаген -фасада запад 6797,47 

  Боядисване с фасагенна бетонова стена  4778,74 

  
Разриване на чакъл с мини челен товарач -  ВМФ 

към Тракийски университет., 
244,03 

МФ Ремонт на канализационни щрангове 2959,97 

  Ремонт на външни настилки 3379,15 

  Дисекционна зала № 135 в Морфоблок ет 4 13762,97 

  Дисекционна зала № 136 в Морфоблок ет 4 13762,97 
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ПФ Ателие за рисуване 7142,45 

  Ремонт на санитарни възли - 3 и 4 етаж 40104,70 

ФТТ Ямбол Ремонт на настилка в учебна зала 123 4167,61 

  Ремонт на покрив спортен комплекс. 906,36 

  
Ремонт на физкултурен салон и учебен корпус 

3етаж на сграда ФТТ 
4711,62 

  Лаборатория по моден дезайн и конструиране на 

облеклото във ФТТ -Ямбол към ТрУ 
2067,76 

ДИПКУ 

Изграждане на преградна стена на хранилище, 

прустройство и ремонт на ет1 стая охрана, 

ремонт на тераса на сграда ДИПКУ 

15864,61 

  Подмяна щтранг на отоплителна инсталация 1859,92 

УОС/АТК 
Преустройство на съществуващ двор към 

краварник 
86549,28 

  Ремонт в овчарник 98400,37 

  Ремонт външна тоалетна 13052,15 

  Ремонт покрив краварник 29778,13 

 
Ремонт магазин за продажба на сирена и 

кашкавал 
2114,73 

  Бетонова настилка водеща към краварник 7313,30 

  Ремонт настилка, водопровод, помещения в УОС 29693,38 

  Направа на дренажна с-ма на конна база 4572,48 

  
Демонтаж и монтаж на ПВЦ дограма на битовки 

в свинарник 
8259,55 

  
Демонтаж и монтаж на ПВЦ дограма на 

краварник 
17960,45 

  
Демонтаж и монтаж на нова ПВЦ дограма в 

битови помещения Счетоводство 
16604,64 
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 843515,74 

Общата стойност на извършените строителни дейности е 843 515,74 лв с ДДС. 

 

2. В процес на довършване са следните обекти: 

Таблица 56  Довършителни СМР и СРР 

Структура Извършени СМР и СРР на обект 
стойност в лв с 

ДДС 

Ректорат 

Изграждане на Академичен информационен 

център при Тракийски университет гр. Стара 

Загора ( обект по оперативна програма "Региони 

в растеж" 

4588730,58 

  

„Извършване на строително-монтажни работи на 

обект „ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ 

И КУЛТУРА“ към Тракийски университет Стара 

Загора“ 

451050,73 

  

„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  

3143145,04 

  

Блок 12, Блок 13 и гараж на "Тракийски 

университет",гр.Стара Загора- Довършване на 

обекти с изградена конструкция 

4572693,144 

  
Авариен ремонт женска тоалетна на Стопански 

факултет 
3460,57 

ПФ 

Направа на окачен таван в коридори и стаи и 

подмяна на луминисцентни лампи с нови в ПФ 

при ТрУ 

46018,00 

МФ Коридор и стълбище- физиотерапия - УЛК  11318,13 

  
Коридор, баня, тоалетна, спортни зали 1-5-1ви 

етаж физиотерапия- УЛК 
110257,45 
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  УЛК - учебни зали на МФ 97999,57 

  
Ремонт на тоалетна на 3 ет. и помещения в МФ 

към ТрУ 
71342,78 

МК 
Ремонт на стая Антония Христова + направа на 

бетонова пътека 
12452,08 

АТК 
Демонтаж и монтаж на нова ПВЦ дограма в 

Конна база  
11 514,64 

  

Ремонт и саниране на две къщички за 

преобличане на студенти в АТК 
18 839,80 

  

Бетонова настилка за разширение на площадка 

малки телета 
10033,03 

  

Демонтаж и монтаж на нова ПВЦ дограма в 

тоалетна счетоводство в АТК 
2861,29 

  

Доставка и разстилане на пясък на конна база -

АТК ТрУ 
111073,92 

  

Авариен ремонт на водопровод и канализация в 

АТК 
3256,24 

  Ремонт на стаи за персонал  11014,27 

 13277061,26 

 

Общата стойност на предстоящите за финализиране строителни дейности е 13 277 

061,26лв. 

 

3. Планирани строителни дейности, които са на различен етап по ЗОП. 

Таблица 57.  Планирани строителни дейности, които са на различен етап по ЗОП. 

Структура Извършени СМР и СРР на обект 
стойност в лв с 

ДДС 
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Ректорат 

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 

 7200000,00 

Общата стойност на планираните строителни дейности, включени в ОП е 7 200 

000,00 лв. 

9.9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ (GDPR) 

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 от 01.07.2021 г. до 

01.06.2022 г. 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 

противоепидемиологична обстановка, 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. 

 

 

9.10. СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО 

 

Съветът за социално партньорство е основен регулатор на взаимоотношенията между 

Университетското ръководство (като работодател) и синдикалните организации от друга. 
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През периода от 01.07.2021 г. до 01.06.2022 г. Съвета за социално партньорство е провел 

9 заседания, на които бяха обсъждани и приети допълнения и изменения в КТД и ВПРЗ. 

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 от 01.07.2021 г. до 01.06.2022 г. Правилата са актуализирани 6 пъти с решения 

на Академичния съвет.  

Предложени от ССП и приети на АС са: 

- увеличение с до 20% на ОМЗ на всички категории трудещи се от 01.07.20г.; 

- увеличение на МРЗ с ПМС от 01.04.2022 г.; 

- Изменения и допълнения в чл. 25 от ВПРЗ; 

- Изменения и допълнения в Приложение 1 за ИУПР; 

- Изменения и допълнения в Приложение 3 за допълнителни възнаграждения за 

специфична дейност; 

- Изменения и допълнения в Приложение 4 за заплащане на наднормативните часове за 

преподавателите в ТрУ.  

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 повишавано 

материалното стимулиране, в съответствие с нарастналите отговорности, изисквания и 

предизвикателства в трудовите правоотношения. 

 

9.11. 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“, 

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 
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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. 

През м. септември 2021 год. бюджетът на проекта беше повторно актуализиран, като 

студентските практики бяха увеличени със 145 бройки при бюджет 1 954 905.00 лв. 

Разпределението по научни области е: 150 практики за Педагогически науки, 315 за Технически 

науки, 180 за Природни науки, математика и информатика и 1300 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. 

След проведената от екипът на проекта кампания за набиране на обучаващи организации 

бяха сключени 82 договори. Проведени бяха срещи със студенти за разясняване на целите на 

проекта и начина за провеждане на практиките. Бяха сключени договори с 156 ментори и 97 

академични наставници. През отчетния период бяха сключени 1482 договори със студенти за 

провеждане на практическо обучение. 

Разпределение на студентските практики по факултети и специалности: 

Таблица 58 

 

 

 

 

Активно участие в Проект „Студентски практики-фаза2“ вземат студентите от 

специалностите медицина, ветеринарна медицина, агрономство, животновъдство, ЕООС и 

студентите от направление здравни грижи. 

Към настоящия момент се провеждат 76 практики, в подготовка са 139 практики, а 

успешно приключилите практики са 1403.  

 

 

Основно структурно звено Брой практики 

Аграрен факултет 470 

Ветеринарномедицински факултет 445 

Медицински факултет 295 

Педагогически факултет 137 

Стопански факултет 60 

Факултет „Техника и технологии“ 315 

Филиал Хасково 100 

Медицински колеж 110 

ОБЩО 1932 
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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 Президента г-н Румен Радев, посланици и 

консули. 

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; По-важните, сред които са: 

 Служебният министър на образованието г-н Николай Денков - 28.05.2021г.;  

 Проф. Анастас Герджиков-председател на съвета на ректорите на ВУ в България - 

28.05.2021г. 

 Проф.д-р Христо Бозуков-служ.министър на земеделието, храните и горите -01.06.2021г.;  

 Делегация от Германия водена от  Министъра на регионалното развитие на област 

Саксония г-н Томас Шмидт – 27.08.2021г.;  

 Посланикът на Република Аржентина Негово Превъзходителство Алфредо Атанасоф - 

18.11.2021г.; 

 Начало на учебната година - цялостна подготовка и организация на празника; 

 Откриване на първия в Източна Европа уникален образователен, научноизследователски 

и индустриален проект за контролирано екологично производство чрез аквапонична 

технология в България - цялостна подготовка и организация; 

 Промоции на факултети – медийно отразяване, подпомагане в организацията; 

 ПАНОРАМА НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - мащабна организация с участието на 

Deep Zone Project; 

 100 години висше аграрно образование; 

 Откриване на Университетски демонстрационен център с продуктите на Тракийския 

университет; 

 Студентско парти “Добре дошли”; 

 Посрещане на делегация от Германия водена от  Министъра на регионалното развитие на 

област Саксония г-н Томас Шмидт; 

 Коледни подаръци - коледни торбички за всички преподаватели и служители на 

Тракийски университет; коледни кошници за външни лица и ръководства; 

 Организация за посещението на държавния глава на Република България, Президентът 

Румен Радев и откриване на системата за Аквапоника, изградена към Тракийска 

университет с цел подпомагане на учебния процес на студентите. 
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 Фестивал на знанието на централния градски площад – организация на цялото събитие, 

награждаване на студенти, шатри, винили и банери с надписи за всички факултети и 

структурни звена, участие на рок-групи, мащабно медийно отразяване. 

 Доктор хонорис кауза – Проф. Андрея Андреев и проф. Николай Цанков – цялостна 

подготовка и организация на церемонията; 

 Мащабно международно събитие „ЕДИН СВЯТ – ЕДНО ЗДРАВЕ”, посветено на 

бележития проф. д-р Никола Белев и представяне на БИОГРАФИЧНАТА КНИГА – 

„ПАТРИАРХ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ПРОФЕСИЯ”, осъществено от 

Тракийския университет – Стара Загора и Ветеринарномедицинския факултет; 

 Семинар-дискусия “Чиста енергия, декарбонизация и инвестиции в енергетиката - 

реалности и предизвикателства”, в съорганизация с Института за енергиен мениджмънт 

 24-ти май – участие в общоградското шествие; 

 Национална универсиада 2022 София – активно медийно отразяване; 

 Подготовка и изпращане на поздравителни адреси; 

 Отразяване дейността на ректор, ректорско ръководство, факултети, преподаватели, 

студенти. 

 

10.1.2. Отразяване дейността на ректор, ректорско ръководство, факултети, 

преподаватели, студенти 

Активно медийно присъствие на университета в Национални и регионални медии.  

• 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 

• 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. 
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• 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. 

Работи се непрекъснато по възможностите всички факултети и структурни звена, като и  

специалности да разполагат с видеоклипове, представящи ги пред широката аудитория и 

рекламиращи техните особености и специфики на дейността им по разбираем и привлекателен 

за младите хора начин. 

 

 

10.2. Реклама  

 

През изминалата година бяха продължени средствата за масова информация, с които се 

рекламира Тракийски университет – Стара Загора. Средствата са насочени в договори за 

медийно обслужване с различни местни и национални медии – сайтове, вестници, телевизии, 

активна реклама в сайта на университета и в социалните мрежи; 

Активна реклама в интернет и социалните медии: 

 Facebook – най-популярната социална мрежа и към момента е най-силният медиен канал, 

последователите на страницата на университета продължават да се покачват, като 

достигнаха 18 220 последователи, което постави страницата на Тракийския университет 

на първо място в Старозагорска област, изпреварваща по популярност, дори и тези на 

медиите; 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.5 
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Анализ на дейността във Фейсбук: 

От последната година: фиг.6 

 
От началото на мандата: фиг.7 
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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. 12а. и 12б. мнозинството 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 декември 2021 г. в страницата 

редовно се публикува съдържание и последователите са нараснали на 686 към настоящия 

момент.  

Фигура 8. Възрастов диапазон на посетителите в Instagram 

 
 

Фигура 9а. и 9.б Водещи местоположения на посетителите в Instagram 

 
 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, 

здравеопазването както и старши експерти, административни служители на ръководни 
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длъжности и други нива в професионалните йерархии, разнообразни видове индустрии. 

Новото за настоящия отчетен период е достигането на служители начално 

ниво.  Наблюдава се и по-широк диапазон на диапазон при вида на организацията, като 

водеща е ветеринарната медицина. 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). Към момента 

страницата има 465 последователи. 

Фигура 10.  Локация
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Фигура 11. Вид на областта на заетост

 
Фигура 12. Демография на посещенията по фактор вида на позицията 

 
Фигура 13. Вид на индустрията 
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Фигура 14. Размер на организацията 
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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 

презаписа 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 учебната  година 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; 

- 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. 

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. Ежеседмично 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, както и студентите. 

Своевременно се отразяват всички външни и вътрешни визити, работни срещи, договори за 

сътрудничество и намерения за такива сътрудничества, успехи на студенти, доброволчески 

актове и пр.  

 

10.4. Музеи  

10.4.1. Музей на коня и конния спорт 

Поддръжка и реставрация на експонатите: 

 Ремонт на тавана - повредените гипсокартонени платна са подменени с нови.  
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 Извърши се профилактика на осветителните тела и ремонт на входната врата. Бяха 

закупени два манекена и същите облечени с автентични гвардейски униформи-зимна и 

лятна. Поради амортизацията на съществуващата стилизирана глава на кон, беше закупена 

нова по-подходяща и бе монтирана на фасадната стена на музея. 

Посетители: 

Музеят се посещава ежедневно от студенти, преподаватели и гости на университета. 

Сред по-важните гости са: 

 Служебният министър на образованието г-н Николай Денков - 28.05.2021г.; 

  Проф. Анастас Герджиков-председател на съвета на ректорите на ВУ в България - 

28.05.2021г.; 

 Чл.кор.проф. Хр.Белоев-ректор на Русенския университет - 28.05.2021г.;  

 Проф.Димитър Димитров-ректор на УНСС - 28.05.2021г.;  

 Проф.д-р Христо Бозуков-служ.министър на земеделието, храните и горите -01.06.2021г.; 

 Делегация от Германия водена от  Министъра на регионалното развитие на област 

Саксония г-н Томас Шмидт – 27.08.2021г.;  

 Посланикът на Република Аржентина Негово Превъзходителство Алфредо Атанасоф - 

18.11.2021г.;  

 Ректора на Медицински Университет гр. Плевен Д-р Добромир Димитров -17.02.2022г.; 

 Собственика на елитна клиника за коне в Германия Д-р Хелмут Файгел - 21.02.2022г.; 

 Президента на Република България Румен Радев – 18.03.2022г. 

- Музейната експозиция е обогатена и онагледена с монтиране на 2D- и 3D- пана.  
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11. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ  

 

11.1. Бюджет на Тракийски университет и структурните звена за 2021-2022 год. 

 

Показатели 2021 год. 2022 год. 

Приходи, помощи, дарения * 14 218 189 13 935 467 

Трансфери от МОН 24 512 554 25 996 726 

Други бюджетни взаимоотношения 
и финансиране 19 923 418 14 989 567 

Общ бюджет 58 654 161 54 921 760 

   

Ректорат   

Собствени приходи 581 547 551 000 

Трансфери от МОН - трансфери за 
структурнете звена; наличности по 
европроекти; др.бюджетни 
взаимоотношения 12 298 341 11 221 377 

Общ бюджет 12 879 888 11 772 377 

   

АФ   

Собствени приходи 632 513 746 985 

Трансфери; Финансиране 3 887 499 4 321 095 

Общ бюджет 4 520 012 5 068 080 

   

ВМФ   

Собствени приходи 3 411 913 3 455 269 

Трансфери; Финансиране 8 642 570 8 091 901 

Общ бюджет 12 054 483 11 547 170 

   

МФ   

Собствени приходи 4 913 943 5 186 328 

Трансфери; Финасиране 7 789 612 6 744 771 

Общ бюджет 12 703 555 11 931 099 

   

ПФ   

Собствени приходи 1 491 339 1 391 500 

Трансфери; Финасиране 1 127 047 1 428 619 

Общ бюджет 2 618 386 2 820 119 

   

СФ   
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Собствени приходи 386 256 361 783 

Трансфери; Финасиране 1 730 368 1 787 749 

Общ бюджет 2 116 624 2 149 532 

   

ФТТ   

Собствени приходи 615 635 629 418 

Трансфери; Финасиране 2 083 304 2 161 419 

Общ бюджет 2 698 939  2 790 837 

   

МК   

Собствени приходи 264 424 301 623 

Трансфери; Финасиране 1 508 009 1 144 342 

Общ бюджет 1 772 433 1 445 965 

   

УОС   

Собствени приходи 381 480 378 500 

Трансфери; Финасиране 2 027 988 1 848 982 

Общ бюджет 2 409 468 2 227 482 

   

ДИПКУ   

Собствени приходи 1 358 439 752 600 

Трансфери; Финасиране 1 731 175 1 459 469 

Общ бюджет 3 089 614 2 212 069  

   

Ф-л Хасково   

Собствени приходи 180 700 180 461 

Трансфери; Финасиране 1 610 059 776 569 

Общ бюджет 1 790 759 657 030 

 

*Собствените приходи по планирания бюджет за 2022 год. ще бъдат коригирани в края на 

годината в съответствие с приходите по отчет. Към 30.04.2022 год. те възлизат на 6 182 595 лв. 

11.2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021 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 за 2021 год. е съставен от касовите отчети на: 
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- 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 

 

Трансфери:  

 

По параграф 32-30 Получени трансфери от Републиканския бюджет при уточнен план 

за 2021 год. 24 512 554 лева, отчетът е в размер на 24 512 554лева.  

 По параграф 61-01 Трансфери между бюджетни сметки – получени трансфери са 

отчетени общо за 3 280 527 лева.  

- Министерство на здравеопазването – 58 518 лв. по Договори за обучение на 

специализанти. 

- МОН трансфери  

  - ННП Интелигентно животновъдство – 1 800 000 лв 

         - ННП Мотивирани учители – 3 600,00 

        - Възст.трансфер по ННП РЕПРОБИОТЕХ – -2 039.00 

       - Проект Д01-287/07.10.2020 -  Strenghten research and innvation capacity for grazing 

livestock –Greenanimo – 733 228лв   

     - стипендии ЦЕЕПУС – 1000 лв 

        - ФНИ -  дог. ДНП 05/21 от 20.12.2016 - възст. неизразходени ср-ва -988.00 

        - ФНИ – 288 931 лв 

- Българска академия на науките - ФНИ – КП-06-Н56-1-2021 – 44 000,00 

- Аграрен Университет Пловдив – 304 176 лева  

В.т.ч. 

-198 786 лева по ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на 

живот“ 

-105 390 лева по ННП „Интелигентно растениевъдство“ 

- Медицински университет София – 23 035лв. по НП Електронно здравеопазване. 
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- Държавен фонд земеделие – 26 631,00 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,  

Предоставени трансфери §61-02 

- Русенски университет – 59 061лв. по ННП Интелигентно животновъдство 

- УХТ Пловдив – възст.средства по ННП РЕПРОБИОТЕХ – 7,00лв. 

- Технически университет – 129508лв. по ННП Интелигентно животновъдство 

- Аграрен Университет Пловдив – 42 638 лв. по ННП Интелигентно животновъдство и 1 

722 лв. възст.средства по ННП РЕПРОБИОТЕХ 

- Българска академия на науките – 549 361лв. по ННП Интелигентно животновъдство 

- Селскостопанска академия – 120 698 лв. по ННП Интелигентно животновъдство 

По §62-00 са отчетени 624 835 лв. собствено съфинансиране по Проект BG16RFOP001-3.00-

0014-C01 Изграждане на Академичен информационен център и по проект Адм.договор РД 

РД50-5/08.01.2021-BG06RDN001-16.001 – 10 740.00 лв. и проект Адм.договор № ИСУН – 

BG06RDNP001-1.001-004-C01 – 3 952.00 лв. 

По §64-01 Получени трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени 

в КФП – ПУДООС – 31 108,00лв. – верифицирани разходи по договор 13102/21.08.2019 

Установяване на здравния статус на балканска дива коза. 

 

Приходи: 

По параграф 24–00 Приходи и доходи от собственост при план 14 139 519 лева, отчетът 

е 14 124 812лв.  

Най-голям е относителният дял на приходите от продажба на услуги, стоки и продукция 

§24-04. При план 13 611 815 лв., изпълнението е в размер на 13 602 021 лв., а от общия размер на 

приходите съставлява 93,30%. 

По параграф 24–05 Приходи от наеми на имущество при план 521 304 лева, отчетът е в 

размер на 516 386 лева. Изпълнението е 99,05 %, а от общия размер на приходите съставлява 3,66 

%.  

 По параграф 28–00 Глоби, санкции и наказателни лихви  при план 3 149 лева отчетът е 

1 910лева.   

По параграф 37 – 00 Внесен ДДС и други данъци върху продажбите при план -  -75 25 

лева, отчетът е – -71 757 лева.  

По параграф 40-00  Постъпления от продажба на нефинансови активи при план 146 000 

лева, отчетените постъпления са 145 444 лв. към момента.  

 Общо приходите по отчет са в размер на 14 203 569 лева, при план  

14 218 189лв. 
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Разходи: 

 Общо разходите са планирани в размер на 58 654 161 лв., а отчетът е в размер на 43 147 

285 лв. и изпълнението е 73,56 %. 

Заплати на персонала нает по трудови правоотношения – при план 25 535 030 лв., отчетът 

е 24 236 335 лв. Изпълнението е 94,91 %, а от общия размер на разходите по отчет представляват 

56,17 %.  

Други възнаграждения и плащания за персонал: при план  2 116 975 лева, отчетът е 1 802 

804 лв. Изпълнението е 85,16 %. Относителния дял на тези разходи към общия размер на 

разходите по отчет е 4,17 %.  

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: при план  4 766 667лв., отчетът е 4 

167 599 лева. Изпълнението  е 87,43 %. Относителния дял на тези разходи към общия размер на 

разходите по отчет е 9,66 %.  

По параграф 10-00 Издръжка са планирани 15 783 384лв., отчетът е в размер на  7 456 

199 лв. и представлява 47,24 % изпълнение. Относителния дял на тези разходи към общия размер 

на разходите по отчет е 17,28 %. 

По параграф  19–00 Платени данъци ,такси и административни санкции при план 113 300 

лв., отчетът е 62 875 лева. Изпълнението  е 55,49 %. Относителния дял на тези разходи към общия 

размер на разходите по отчет е 0.14 %. 

По параграф 40–00 Стипендии планът е в размер на 1 672 848 лева , а отчетът е в размер 

на 1 636 453 лева. Изпълнението е 97,82 %, а относителния дял на тези разходи към общия размер 

на разходите по отчет е 3,79 %.  

По параграф 46–00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 

дейности планът е 18 720 лева, а отчетът е 18 540 лева. Изпълнението е 99,04 %, а относителния 

дял на тези разходи спрямо общите разходи е  0.01 %. 

По параграф 51–00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи са планирани 

1 025 382 лева, изпълнението е 700 826 лева. Изпълнението е 68,38 %, а относителния дял на тези 

разходи спрямо общите разходи е  1,62 %. 

По параграф 52–00 Придобиване на дълготрайни материални активи : при план 7 462 

289лева, отчетът е в размер на  2 946 090лв. и представлява 39,48 % изпълнение, а относителния 

дял от общия размер на разходите е 6,82 %. 

По параграф 53–00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи при план 131 797 

лева, отчетът е 94 045 лева. Изпълнението е 71,36 %. 
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С извършените разходи се осигурява нормалната работа на университета и неговите 

структурни звена във връзка с обучението на студентите  и докторантите и реализирането на 

одобрените научни проекти през 2021 година. 

 

 

 

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 в бюджета на 

структурните звена. 

4. На 29.09.2021 год. е коригиран бюджета на основание Писма на МОН №0406-71 и 

№0406-72 от 15.07.2021 година. и №0406-106 от 23.09.2021 година. 

5. На 15.12.2021 год. е коригиран бюджета на основание Писма на МОН №0406-131 от 

01.11.2021 г., №0406-135 от 19.11.2021 година. и №0406-136 от 19.11.2021 година. 

6. Към 31.12.2021 г. са извършени вътрешни компенсирани пормени в бюджета на 

структурните звена. Планираните приходи приходи и трансфери са коригирани до 

размера на отчетените приходи и трансфери. 
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                                  ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА към 31.12.2021 г.

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Тракийски университет - Стара Загора код по ЕБК: 1723

               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 0 БЮДЖЕТ

(в лева)

§§ от ЕБК, които се включват в 

съответния показател

П О К А З А Т Е Л И

(а) (1) (2)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 14 218 189 14 203 569 §§ 01 - 48

1. Данъчни приходи 0 0 §§ 01 - 20  

2. Други приходи 14 215 776 14 201 156 §§ 24 - 42

2.1 Приходи и доходи от собственост 14 139 519 14 124 812 §24

в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции 0 0 под.§ 24-01

             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 13 611 815 13 602 021 под.§ 24-04

             приходи от наеми на имущество и земя 527 704 522 791 под.§§ 24-05 и 24-06

2.2 Приходи от такси 0 0 §§ 25 - 27

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 3 149 1 910 §28

2.4  Други неданъчни приходи -72 892 -71 010 §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42

2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи 146 000 145 444 § 40 с изключение на под.§ 40-71

3. Помощи и  дарения от страната 1 438 1 438 § 45 

4. Помощи и дарения от чужбина 975 975 §§ 46 - 48  

II. РАЗХОДИ 58 654 161 43 147 285 §§ 01 - 57

1. Персонал 32 418 672 30 206 738 §§ 1 - 8

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 25 535 030 24 236 335 § 01

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 2 116 975 1 802 804 § 02

1.3. Осигурителни вноски 4 766 667 4 167 599 §§ 05 и 08

2. Издръжка 15 915 404 7 537 614 §§ 10; 19; 46

3. Лихви 0 0 §§ 21 - 29

в т. ч. външни 0 0 §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 

4. Социални разходи, стипендии 1 677 523 1 638 878 §§ 39 - 42

в т. ч. стипендии 1 672 848 1 636 453 § 40

5.Субсидии 0 0 §§ 43 - 45

6. Придобиване на нeфинансови актииви 8 619 468 3 740 961 §§ 51 - 54

7. Капиталови трансфери 0 0 § 55

8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 23 094 23 094 § 49

9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 0 0 (+ § 57 - под.§ 40-71)

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв 0 0 под.§;57-01

          постъпления от продажби на държавния резерв (-) 0 0 (-)под.§ 40-71

10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи 0 0 §;00-98

III. Трансфери 26 874 652 26 284 690 §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 0 0 §§ 30 - 31; 60

2. Други трансфери 26 874 652 26 284 690 §§ 32; 61- 67;  74 - 78

в т. ч. временни безлихвени заеми 0 0 §§ 74 - 78

         трансфери за отчислени постъпления 0 0 § 65

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци 0 0 § 69

IV. Вноска в общия бюджет на ЕС 0 0 § 33

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV (17 561 320) (2 659 026)

VI. Финансиране 17 561 320 2 659 026 §§ 70 - 98

1. Външно финансиране 0 0 §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49

            получени външни заеми 0 0 под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97

            погашения по външни заеми 0 0 под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;

            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 0 0 § 81

            получени погашения по предоставени кредити от други държави 0 0 § 82

            операции с др. ЦК и финансови активи 0 0 под. § 92-01

            остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период 0 0 под. §§ 95-21и 95-22

            наличности  в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода 0 0 под. §§ 95-28/95-29 и 95-49

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи 0 0 § 70

3. Възмездни средства 0 0 §§ 71 - 73 и 79

            предоставени 0 0 под. § 71-01 и § 72-01

            възстановени 0 0 под. § 71-02 и § 72-02 

            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг 0 0  § 73

            предоставени заеми към крайни бенифициенти 0 0 под. § 79-01

            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти 0 0 под. § 79-02

4. Приватизация на дялове, акции и участия 0 0 § 90

5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 0 0 § 91

6. Друго вътрешно финансиране -1 948 315 1 282 283 §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93

            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 0 0 §§ 83; 85 - 86 и 92-02

            друго финансиране -1 948 315 1 282 283 §§ 87; 88 и 93

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци -436 631 253 946 §89

8. Наличности в началото на периода 1 454 290 1 454 290 под. §§ 95-01 до 95-06

9 Наличности в края на периода 0 -2 099 945 под. §§ 95-07 до 95-13

10. Преоценка на валутни наличности 0 0 под. § 95-14

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 18 491 976 18 491 976 под. §§ 96-01 до 96-03

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода 0 -16 723 524 под. §§ 96-07 до 96-09

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 0 0 § 98

            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 0 0 под. § 98-30

Годишен         

уточнен план                           

2021 г.

ОТЧЕТ               

2021 г.
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11.3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 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 2022 год. е съставен от касовите отчети на: 

- Ректорат 

- Аграрен факултет  

- Ветеринарномедицински факултет  

- Педагогически факултет 

- Медицински факултет  

- Стопански факултет  

- Медицински колеж Стара Загора 

- Факултет по техника и технологии Ямбол  

- ДИПКУ 

- Академичен технологичен комплекс 

- Филиал Хасково 

 

Трансфери:  

 

По параграф 32-30 Получени трансфери от Републиканския бюджет при уточнен план 

за 2022 год. 25 996 726 лева, отчетът е в размер на 6 268 138лева.  

 По параграф 61-01 Трансфери между бюджетни сметки – получени трансфери са 

отчетени общо за 174 157 лева.  

- Министерство на здравеопазването – 680лв. по Договори за обучение на специализанти. 

        - Възстановени средства по договор № ДМ05/4 с ФНИ -(-4022) 

- Българска академия на науките - ИРГР Садово ФНИ -КП-Н56-13-2021– 52 229,00 

- Аграрен Университет Пловдив – 99 393 лева по ННП „Здравословни храни за силна 

биоикономика и качество на живот“ 

- Селскостопанска академия – 2500,00 - ФНИ-КН-06 Н56-4-2021 - ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ИНСТИТУТ СТАРА ЗАГОРА 

- Държавен фонд земеделие – 23 377,00 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,  

Предоставени трансфери §61-02 – 21 630.00 

- Българска академия на науките – 21 630лв. ФНИ-КП-06-ПН59-5-2021-ИНСТИТУТ ПО 

БИОФИЗИКА  
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По §62-00 са отчетени 600 245 лв. собствено съфинансиране по Проект BG16RFOP001-

3.00-0014-C01 Изграждане на Академичен информационен център и по проект Адм.договор 

РД РД50-5/08.01.2021-BG06RDN001-16.001, проект Адм.договор № ИСУН – BG06RDNP001-

1.001-004-C01, проект BG06RDNP001-16.001 и проект BG06RDNP001-16.001-0021,  проект 

Адм.договор № ИСУН – BG06RDNP001-1.001-004-C01 

По §64-01 Получени трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени 

в КФП – ПУДООС – 476,00 – верифицирани разходи по договор 13102/21.08.2019 

Установяване на здравния статус на балканска дива коза. 

 

Приходи: 

По параграф 24–00 Приходи и доходи от собственост при план 13 861 883 лева, отчетът 

е 5 959 553лв.  

По параграф 24–05 Приходи от наеми на имущество при план 468 966 лева, отчетът е в 

размер на 171 660 лева. Изпълнението е 36,6 %.  

 По параграф 28–00 Глоби, санкции и наказателни лихви  при план 821 лева отчетът е 

459лева.   

По параграф 37 – 00 Внесен ДДС и други данъци върху продажбите при план -  -72 517 

лева, отчетът е – -36927 лева.  

По параграф 40-00  Постъпления от продажба на нефинансови активи при план 150 000 

лева, отчетените постъпления са 86 131 лв. към момента.  

 Общо приходите по отчет са в размер на 6 182 595 лева, при план  

13 934 387лв. 

 

Разходи: 

 Общо разходите са планирани в размер на 54 920 680 лв., а отчетът е в размер на 13 677 

781 лв. и изпълнението е 24,9 %. 

Заплати на персонала нает по трудови правоотношения – при план 27 263 172 лв., отчетът 

е 5 862 263 лв.  

Други възнаграждения и плащания за персонал: при план  2 330 619 лева, отчетът е 307 

418 лв. 
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 Задължителни осигурителни вноски от работодатели: при план  5 092 059лв., отчетът е 

1 026 993 лева. 

 По параграф 10-00 Издръжка са планирани 11 156 237 лв., отчетът е в размер на  3 730 

674 лв. 

По параграф  19–00 Платени данъци ,такси и административни санкции при план 71 547 

лв., отчетът е 76 192 лева.  

По параграф 40–00 Стипендии планът е в размер на 1 790 296 лева , а отчетът е в размер 

на 331 093 лева.  

По параграф 46–00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 

дейности планът е 30 671 лева, а отчетът е 18 842 лева.  

По параграф 51–00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи са планирани 376 

698 лева, изпълнението е 5 084 лева.  

По параграф 52–00 Придобиване на дълготрайни материални активи : при план 6 717 

540лева, отчетът е в размер на  2 147 035лв. 

По параграф 53–00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи при план 88 841 

лева, отчетът е 39 070 лева. 

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 26.01.2022 год. са направени вътрешни компенсирани промени в бюджета на структурните 

звена. 

2. На 09.03.2022 год. са направени вътрешни компенсирани промени в бюджета на структурните 

звена. 

3. На 06.04.2022 год. е утвърден първоначалния бюджет за 2022 г. 

4. На 04.05.2022 год. на основание писмо на МОН 0406-33/06.04.2022 г. е коригиран бюджета на 

университета. Разпределена е субсидията за научна дейност за 2022 год. 
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                                  ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА към 30.4.2022 г.

                                  (наименование на разпоредителя с бюджет)

Тракийски университет - Стара Загора код по ЕБК: 1723

               (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 0 БЮДЖЕТ

П О К А З А Т Е Л И

(а) (1) (2)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 13 934 387 6 182 595 §§ 01 - 48

1. Данъчни приходи 0 0 §§ 01 - 20  

2. Други приходи 13 934 387 6 181 536 §§ 24 - 42

2.1 Приходи и доходи от собственост 13 854 883 6 131 213 §24

в т. ч.   вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции 0 0 под.§ 24-01

             нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 13 385 917 5 959 553 под.§ 24-04

             приходи от наеми на имущество и земя 468 966 171 660 под.§§ 24-05 и 24-06

2.2 Приходи от такси 0 0 §§ 25 - 27

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 821 459 §28

2.4  Други неданъчни приходи -71 317 -36 267 §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42

2.5  Постъпления от продажба на нефинансови активи 150 000 86 131 § 40 с изключение на под.§ 40-71

3. Помощи и  дарения от страната 0 1 059 § 45 

4. Помощи и дарения от чужбина 0 0 §§ 46 - 48  

II. РАЗХОДИ 54 920 680 13 677 781 §§ 01 - 57

1. Персонал 34 685 850 7 196 674 §§ 1 - 8

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 27 263 172 5 862 263 § 01

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 2 330 619 307 418 § 02

1.3. Осигурителни вноски 5 092 059 1 026 993 §§ 05 и 08

2. Издръжка 11 258 455 3 825 708 §§ 10; 19; 46

3. Лихви 0 0 §§ 21 - 29

в т. ч. външни 0 0 §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 

4. Социални разходи, стипендии 1 793 296 331 093 §§ 39 - 42

в т. ч. стипендии 1 790 296 331 093 § 40

5.Субсидии 0 5 000 §§ 43 - 45

6. Придобиване на нeфинансови актииви 7 183 079 2 191 189 §§ 51 - 54

7. Капиталови трансфери 0 0 § 55

8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 0 128 117 § 49

9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 0 0 (+ § 57 - под.§ 40-71)

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв 0 0 под.§;57-01

          постъпления от продажби на държавния резерв (-) 0 0 (-)под.§ 40-71

10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи 0 0 §;00-98

III. Трансфери 26 074 014 8 168 535 §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 0 0 §§ 30 - 31; 60

2. Други трансфери 26 074 014 5 820 896 §§ 32; 61- 67;  74 - 78

в т. ч. временни безлихвени заеми 0 0 §§ 74 - 78

         трансфери за отчислени постъпления 0 0 § 65

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци 0 2 347 639 § 69

IV. Вноска в общия бюджет на ЕС 0 0 § 33

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV (14 912 279) 673 349

VI. Финансиране 14 912 279 (673 349) §§ 70 - 98

1. Външно финансиране 0 0 §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49

            получени външни заеми 0 0 под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97

            погашения по външни заеми 0 0под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;

            държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари 0 0 § 81

            получени погашения по предоставени кредити от други държави 0 0 § 82

            операции с др. ЦК и финансови активи 0 0 под. § 92-01

            остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период 0 0 под. §§ 95-21и 95-22

            наличности  в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода 0 0 под. §§ 95-28/95-29 и 95-49

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи 0 0 § 70

3. Възмездни средства 0 0 §§ 71 - 73 и 79

            предоставени 0 0 под. § 71-01 и § 72-01

            възстановени 0 0 под. § 71-02 и § 72-02 

            нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг 0 0  § 73

            предоставени заеми към крайни бенифициенти 0 0 под. § 79-01

            възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти 0 0 под. § 79-02

4. Приватизация на дялове, акции и участия 0 0 § 90

5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 0 0 § 91

6. Друго вътрешно финансиране -3 220 613 -975 039 §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93

            операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето 0 0 §§ 83; 85 - 86 и 92-02

            друго финансиране -3 220 613 -975 039 §§ 87; 88 и 93

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци -690 577 -690 577 §89

8. Наличности в началото на периода 2 099 945 2 099 945 под. §§ 95-01 до 95-06

9 Наличности в края на периода 0 -1 932 664 под. §§ 95-07 до 95-13

10. Преоценка на валутни наличности 0 0 под. § 95-14

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 16 723 524 16 723 524 под. §§ 96-01 до 96-03

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода 0 -15 898 538 под. §§ 96-07 до 96-09

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент 0 0 § 98

            в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 0 0 под. § 98-30

§§ от ЕБК, които се 

включват в съответния 

показател

Годишен         

уточнен план                           

2022 г.

ОТЧЕТ               

2022 г.
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11.4. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ - ТАБЛИЦИ 

 

Таблица 59           Трансфери от бюджета на МОН за 2021-2022 година. 

/съгл.чл.91 от ЗВО, ПМС 408/2020 г. и ПМС 31/2022 г./ 

 Таблица 1 

  

П О К А З А Т Е Л И 

2021 год. 

СУМА 

2022 год. 

СУМА 

( в лв.) ( в лв.) 

  ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) 23 926 600 26 492 700 

I.  СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 21 536 329 23 815 516 

1 Средно-приравнен брой учащи 4 664 4 888 

2 Средно-претеглен норматив (лв.) 4 582 4 823 

3 в т.ч.допълнителни средства, съгласно чл.105 от ЗДБРБ за 2021 г. 165 881 239 829 

II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ 

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА 

УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 422 058 598 351 

III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И 

ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 568 180 1 844 761 

1 Стипендии 1 484 580 1 753 901 

2 Студентски столове и общежития 83 600 90 860 

IV. Средства за капиталови разходи 400 033 234 072 

 

Промени в трансферите през 2021 г.:  

по т.I  – общо в намаление 479 156 лв.; 

по т.III – 106 798 лв. в увеличение за стипендии; 

 

Промени в трансферите към 31.05.2021 г.: 

по т.I  – общо в намаление 495 974 лв. след уточняване на броя на студентите и докторантите 

подадени в Регистъра по чл.10, ал.2, т.3в от ЗВО. 

по т.III – 8 823 лв. в увеличение за подпомагане на студенти и докторанти настанени в 

ст.общежития през периода 10-12.2021 г.; 
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Таблица 60        Средства за издръжка на обучението 2021-2022 година /дейност „Академии, 

университети и ВУ“/ 

Таблица 2 

 2021 год. 2022 год. 

Трансфер от МОН 

/първоначален/ 21 536 329 23 815 516 

Собствени приходи 9 221 000 10 861 000 

 30 757 329 34 676 516 

 

Средствата за издръжка на обучението се формират от трансфера по т.I, Табл.1 и собствените 

приходи от такси за обучение.  

Дейностите: Наука, Повишаване на квалификацията, Общежития и Столове се финансират 

целево /т.II, III от Табл.1/, от собствени приходи и преходни остатъци извън тези по Табл.2. 
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Таблица 61 - Разпределение на субсидията 2021-2022 година /първоначално/ 

Таблица 3 

 Ректорат АФ ВМФ МФ ПФ ФТТ СФ МК ДИПКУ АТК Ф-л 
Хасково 

Общо 
субсидия за 
годината 

Субсидия 
2021 г. 

6033942 3442000 4415000 3814000 807000 1739000 1580000 533000 94800 800000 245800 23504542 

Субсидия за 
наука 2021 г. 

148318 40891 50432 98592 22263 21808 24534 5452 5906 - 3862 422058 

Субсидия 
2022 г. 

7857489 3695000 5057000 2602000 1077000 1856000 1597000 
 

909000 97860 1000000 146000 25894349 

Субсидия за 
наука 2022 г. 

85886 59407 69192 140213 69300 96935 35483 22150 13871 - 5914 598351 
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12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Въпреки трудностите, породени от особените обстоятелства наложени от рестрикциите и 

забраните, свързани със световната пандемия от COVID 19, нестабиланата политическа 

обстановка у нас и в световен мащаб, ръководството на Тракийски университет положи всички 

усилия за осъществяване на дейностите в мандатната програма и може а се каже, че постигна 

много повече от предварително начертаните и планирани дейности. 

В учебната дейност обучението на студентите са осъществяваше онлайн, основно за лекции, а 

упражненията и семиинарите се провеждаха присъствено, така че да протича пълноценен учебен 

процес. Всички новооткрити 30  специалности през отчетния период са запълнени на 100% със 

студенти обучавани по държавна поръчка и за тези специалности има постоянен засилен интерес 

от кандидат-студентите. 

Активността в научната дейност се отчита основно по броя на публикациите и цитиранията в 

световните бази данни Web of Science и Scopus и се наблюдават устойчиви нива в тенденциите 

за включване н а преподаватели и докторанти със статии и доклади в издания индексирани в тях. 

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. 

Унивеситета е финансово стабилен, което ни дава увереност за изпълнението, не само на 

предварително поставените цели, а на новите, които се появяват в процеса на работа. 

 

13. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТАБЛИЦИТЕ 

 

Таблица 1. Утвърдени нормативни документи 9 

Таблица 2.Заседания и решения на ректорски съвет  12 

Таблица 3. Заседания и решения на Академичен съвет от 01.07.2021 г. до 01.06.2022 г. 12 

Таблица 4. По-важни решения взети от Академичен съвет за периода 01.07.2021 г. до 01.06.2022 

г. 15 

Таблица 5. Брой участници в предварителните изпити за периода 2020-2021 г. 17 

Таблица 6. Брой участници и среден успех от редовните кандидатстудентски изпити за 2021 г 18 
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Таблица 7. Брой места по държавна поръчка за прием на студенти след средно образование по 

звена през периода 2020-2022 г. 18 

Таблица 8. Брой кандидати по професионални направления през 2020 г. 20 

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

след придобито висше образование 20 

Таблица 10. Студенти, приети по актове на Министерски съвет – ПМС 103 и ПМС 228 21 

Таблица 11. Студенти приети за обучение на английски език 22 

Таблица 12. Чуждестранни граждани, обучаващи се в ЦЕСОЧГ за периода 2020-2022 г. 22 

Таблица 13. Зачислени в докторантура през учебна 2021/2022 г. 23 

Таблица 14. Брой обучавани студенти по специалности и ОКС 24 

Таблица 15. Справка за броя на чуждестранните студенти в ТрУ по държави и звена за периода 

2020-2022 г. 26 

Таблица 16. Брой на прекъсналите студенти 28 

Таблица 17. Разпределение на студентските практики по структурни звена 29 

Таблица 18. Мобилности на студентите 30 

Таблица 19. Учебна документация утвърдена на Академичен съвет за периода 01.07.2021  г. 

01.06.2022  г. 31 

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

01.07.2021 г. до 01.06.2022 г. 36 

Таблица 21. Наличен леглови фонд на студентски общежития 38 

Таблица 22.  Брой постъпили и удовлетворени заявления 38 

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

30.V.2022 г. 41 

Таблица 24. Разкрити акредитационни процедури и акредитирани професионални направления 

и специалности от регулираните професии в Тракийски университет за периода 01.07.2021 г. – 

01.06.2022 г. 44 

Таблица 25. Разкрити акредитационни процедури и акредитирани докторски програми в 

Тракийски университет за периода 01.07.2021  г. – 01.06.2022  г. 46 

Таблица 26. Студентска оценка за качеството нa преподаване по звена (в относителни дялове) 52 

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

дялове) 53 

Таблица 28. Класиране на професионалните направления в Тракийски университет в 

Рейтинговата система на висшите училища в България 2018-2021 г. 55 
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