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ПРОТОКОЛ №16 
 

Днес, 24 март 2021 г. (сряда) от 13.00 часа в Заседателната зала се проведе 
неприсъствено (онлайн) заседание на Академичния съвет. 

Забележка: Гласуването ще се извърши електронно. Формата за гласуване ще бъде 
изпратена по имейл на всеки член на АС. 

Материалите по дневния ред са изпратени на членовете на АС. 
На линия 37 от членовете на АС (Приложение – Присъствен лист) 
Общ списъчен състав – 44 
Минимален кворум – 30 
Налице е необходимият кворум за провеждане на Академичен съвет. 

Заседанието на съвета е редовно и може да взема решения. 
Доц. д-р Добри Ярков – Ректор на ТрУ откри заседанието на АС, представи дневния 

ред и предложи да се премине към гласуването му. 
 

В резултат на гласуването, с 37 гласа „ЗА” АС прие следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Корекции на бюджета на структурните звена и на ТрУ като цяло за 2021 г. 
 Докладва: г-н Господин Господинов – Ръководител ФСО 
2. Одобряване на численост на персонала, средни брутни работни заплати и фонд работна 
заплата за 2021 г. 
 Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСИД 
3. Приемане на такса за ползване на бетоново торище на УОС в ПИ 68850.532.192, кв. АПК, в 
землището на гр. Стара Загора. 
 Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСИД 
4. Утвърждаване на техническа комисия за прием на документи, подготовка и провеждане на 
кандидатстудентски изпити за чуждоезиково обучение в ТрУ и комисии за проверка на 
знанията на англоезичните кандидат-студенти по биология, химия и английски език. 
 Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД 
5. Утвърждаване на такси за провеждане на държавни изпити за признаване на 
професионална квалификация за граждани, придобили професионална квалификация в 
чужбина. 
 Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД 
6. Приемане на промени в Правилник за развитие на академичния състав в ТрУ. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
7. Обявяване на конкурси. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
8. Утвърждаване на избора на хонорувани преподаватели във ВМФ и ФТТ. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
9. Одобряване на абонамент за достъп до международни бази данни. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
10. Утвърждаване участието на Тракийски университет в дружество по смисъла на чл. 357-
364 от ЗЗД във връзка с изграждането на БИЗНЕС ИНКУБАТОР “GO-UP”– пилотна 
електронно базирана програма по „Dissemination & Exploitation Booster Service“ на 
Европейската комисия. 
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 Докладва: доц. д-р Емил Славов – Зам.-ректор по ПД 
11. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 
„Медицинска генетика“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт. 
 Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев – Декан на МФ 
12. Утвърждаване на учебни планове и такси за СДК курсове. 
 Докладват: доц. д-р Ваня Стойкова – Декан на ФТТ 
            проф. д-р Галя Кожухарова – Директор на ДИПКУ 
13. Приемане на такси за участие в Международна научна конференция „Техника, 
технологии и образование” ICTTE 2021, Факултет „Техника и технологии”. 
 Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – Декан на ФТТ 
14. Избор на „доцент“ по „Офталмология“ за нуждите на Филиал-Хасково. 
 Докладва: доц. д-р Таня Паскалева – Директор на Филиал-Хасково 
15. Избор на „доцент“ по „Ортопедия и травматология“ за нуждите на Медицински колеж. 
 Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на Медицински колеж  
16. Утвърждаване състав на Научно жури по процедура за заемане на академична длъжност 
„доцент“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в 
Медицински колеж. 
 Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на Медицински колеж 
17. Утвърждаване на предложение за разкриване на нова специалност „Ортопедичен техник“, 
професионално направление 7.5 Здравни грижи. 
 Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на Медицински колеж  
18. Утвърждаване на квалификационна характеристика и учебен план на специалност 
„Ортопедичен техник“. 
 Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на Медицински колеж  
19. Утвърждаване на квалификационна характеристика и учебен план на специалност 
„Медицински оптик“. 
 Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на Медицински колеж 
20. Приемане на промяна в учебен план на специалност „Медицински козметик“ 
 Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на Медицински колеж  
21. Текущи. 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Академичният съвет приема разпределената субсидия за наука за 2021 г. 

Решение 2: Академичният съвет приема бюджетите на структурните звена и на 
университета като цяло за 2021 г. 

Решение 3: Академичният съвет приема списъка за капиталовите разходи на 
структурните звена и на университета като цяло за 2021 г. съгласно приложението. 
ПО ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 1. Ректорат при ТрУ прави корекция по отношение на числеността на персонала като я 
увеличава с 2 щатни бройки от 01.04.2021 г. 
 Така ср. год. щатни бройки стават 59. Увеличава се годишния ФРЗ с 29 200 лв. и 
годишно възлиза на 1 416 600 лв. 
 По този начин Ср. Бр. РЗ на едно лице годишно в Ректорат при ТрУ е 2017.95 лв. 
 2. Ветеринарномедицински факултет при ТрУ прави корекция по отношение на 
числеността на персонала като я увеличава с 6 щатни бройки от 01.04.2021 г. 
 Така ср. год. щатни бройки стават 228. Увеличава се годишния ФРЗ с 81 000 лв. и 
годишно възлиза на 5 626 000 лв. 
 По този начин Ср. Бр. РЗ на едно лице годишно във ВМФ при ТрУ е 2060.81 лв. 
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 3. Учебно опитно стопанство при ТрУ прави корекция по отношение на числеността на 
персонала като я увеличава с 3 щатни бройки от 01.04.2021 г. 
 Така ср. год. щатни бройки стават 23. Увеличава се годишния ФРЗ с 26 010 лв. и 
годишно възлиза на 407 658 лв. 
 По този начин Ср. Бр. РЗ на едно лице годишно в УОС при ТрУ е 1461.14 лв. 
 4. Институт за устойчив преход и развитие при Тракийски университет разкрива 12 
щатни бройки от 01.04.2021 г. Фонд работна заплата до края на 2021 г. възлиза на 252 000 
лв. По този начин Ср. Бр. РЗ на едно лице годишно в Институт за устойчив преход и развитие 
е 2333.00 лв. 
 Общо за ТрУ – годишен ФРЗ е 25 016 069 лв. при ср. год. численост на персонала от 
1164 щ. бр. и Ср. Бр. РЗ на 1 лице е 1790.96 лв. 
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Месечната такса за ползване на бетоново торище – 300 м² на УОС при ТрУ, гр. Стара 
Загора, намиращо се в ПИ 68850.532.192 кв. АПК землище Стара Загора, стопански двор да 
бъде в размер на 100 лв./мес. (без ДДС). 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема и утвърждава техническа комисия за прием на документи, подготовка и 
провеждане на кандидатстудентски изпити за чуждоезиково обучение в ТрУ и комисии за 
проверка на знанията на англоезичните кандидатстуденти по биология, химия и английски 
език за учебната 2021/2022 г. в състав: 
ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ : 
Председател: Доц. дн Нели Христова Грозева 
Зам.-председател: Проф. д-р Мирослав Иванов Карабалиев 
Членове: Доц. д-р Ани Димова Златева 
Гл. експ. Стефка Неделчева Михова –УО, Ректорат 
Гл. експ. Живко Николаев Желязков – ЦИКО 
Гл. експ. Максим Василев Велчев – ЦИКО 
Експ. Атанас Пенчев Димиев – ЦИКО 
КОМИСИИ ПО ПРОВЕРКИТЕ НА: 
Тест по „Биология“ 
Председател: Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова – МФ 
Членове: Доц. д-р Цветослав Венциславов Койнарски – ВМФ 
     Доц. д-р Люба Динева Митева – МФ 
Тест по „Химия“ 
Председател: Доц. д-р Галина Димитрова Николова – МФ 
Членове: Доц. д-р Звезделина Любенова Янева – ВМФ 
      Гл. ас. д-р Янка Димитрова Карамалакова – МФ 
Изпит по „Английски език“ 
Председател: Проф. д-р Мирослав Иванов  Карабалиев 
Членове: Доц. д-р Цветослав Венциславов Койнарски – ВМФ 
      Ст. преп. Янка Христова Иванова – МФ 
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Утвърждава следните видове такси в зависимост от конкретния случай: 
1. За българи и граждани на ЕС, които ще полагат държавните изпити на български 
език – да заплащат годишната такса за обучение съгласно действащото към момента РМС, 
утвърждаващо таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища. 
2. За граждани на страни извън ЕС, които ще полагат държавните изпити на български 
език – да заплащат годишната такса за чуждестранни граждани, обучаващи се на български 
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език съгл. чл.95, ал.8 от ЗВО, определена от действащото към момента РМС, утвърждаващо 
таксите  за кандидатстване и обучение в държавните висши училища. 
3. За полагане на изпитите на английски език (независимо от гражданството) – да 
заплащат годишната такса за студенти, обучаващи се на чужд език, съгласно действащото 
към момента РМС, утвърждаващо таксите за кандидатстване и обучение в държавните 
висши училища. 
ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема и утвърждава предложената промяна в чл. 39 на ПРАСТрУ, както следва: 
 Чл. 39. Докторантът се отчислява с право на защита, когато е изпълнил дейностите по 
обучението, успешно е положил определените в индивидуалния учебен план изпити и има 
подготвен в значителна степен дисертационен труд. 
ПО СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Аграрен факултет 
 Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по „Екология и 
опазване на екосистемите“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра 
„Биология и аквакултура“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Медицински колеж 
 Решение 2: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по „Анатомия, 
хистология и ембриология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт – един на 0.5 щат. 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Стопански факултет 
 Решение 3: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Организация и 
управление на производството (селско стопанство)“, професионално направление 3.7. 
Администрация и управление, област на висше образование 3. Социални, стопански и 
правни науки за нуждите на катедра „Мениджмънт“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Ветеринарномедицински факултет 
 Решение 1: Утвърждава избора на Кирил Костадинов Димитров за хоноруван 
преподавател за летен семестър на учебната 2020/2021 г. (решение на ФС на ВМФ протокол 
№15/23.03.2021 г.) за нуждите на катедра „Обща и клинична патология” по дисциплините: 
1.„Обща патология“ 
2. „Специална патологична анатомия“ 
Общ хорариум 382 часа – 340 часа за обучение на български език и 42 часа чуждоезиково 
обучение. 
Факултет „Техника и технологии“ 
 Решение 2: Утвърждава избора на доц. д-р инж. Венелин Бочев за хоноруван 
преподавател за летен семестър на учебната 2020-2021 г. (решение на ФС на ФТТ протокол 
№20/22.03.2021 г.) за нуждите на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ по 
дисциплините: 
1. „Импулсна и цифрова схемотехника“ – 14 часа лекции с редовно обучение, ОКС 
„Бакалавър“, специалност „Автоматика и компютърни системи“, ІV семестър; 
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2. „Теория на сигналите и идентификация на системи“ – 9 часа лекции + 10 часа упражнения 
с редовно обучение, ОКС „Бакалавър“, специалност „Автоматика и компютърни системи“, 
VІ+VІІІ семестър; 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 За нуждите на ТрУ да се направи годишен абонамент за следните международни бази 
данни: 
 1. Academic Search Complete – годишен абонамент в размер на 6800 USD. 
 2. eBook Academic EBSCO – годишен абонамент в размер на 2800 USD. 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: .Академичният съвет дава съгласие Тракийски университет да учреди и 
да участва в дружество по смисъла на чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД) за изграждането на БИЗНЕС ИНКУБАТОР “GO-UP”– пилотна електронно базирана 
програма. 
 Решение 2: Възлага на Ректора на Тракийски университет за извърши всички 
последващи от решението действия. 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема и утвърждава доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии във 
връзка с програмна акредитация на докторска програма „Медицинска генетика“, 
професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт в Медицински факултет. 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Факултет „Техника и технологии“ 
 Решение 1: Приема и утвърждава учебни планове и такси за СДК, както следва: 
 1. Учебен план и индивидуална такса при групово обучение (група с минимален брой 
обучаеми 10) за придобиване на професионална квалификация „Учител“ в размер на 860 лв. 
 2. Учебен план и индивидуална такса за обучение за специализация ”Производство и 
обслужване в заведенията за хранене”, както следва: при индивидуално обучение – 880 лв. и 
при групово обучение, задочна форма (група с минимален брой обучаеми 6) – 1250 лв. 
 3. Учебен план и индивидуална такса за обучение за специализация „Транспортна 
техника и технологии“ както следва: при индивидуално обучение – 1200 лв. и при групово 
редовно обучение (група с минимален брой обучаеми 6) – 1200 лв. 
ДИПКУ 
 Решение 2: Приема и утвърждава актуализиран учебен план на СДК „Педагогическа 
правоспособност“. 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема следните такси за участие в Международна научна конференция „Техника, 
технологии и образование“ ICTTE 2021, организирана от Факултет „Техника и технологии“ – 
Ямбол: 
 • Такса за участие в конференцията с един доклад – 160 евро; 
 • Такса за участие на членове на организациите, съорганизатори на конференцията с 
един доклад – 130 евро; 
 • Такса за участие на докторант или студент с един доклад – 80 евро; 
 • Такса за присъствено участие на съавтор на доклад – 60 евро; 
 • Такса за публикуване на втори доклад – 80 евро; 
 • Такса за публикуване на доклад от участник от ФТТ – Ямбол – 60 евро. 

Таксите са съобразени с дължимата такса, определена от IOP Publisher за 
публикуване на доклад от ICTTE 2021 в IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering – 60 евро. 
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 На основание § 3а от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ избира д-р Даниела 
Тошева Митова, дм на академична длъжност „доцент“ по „Офталмология“, област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, за 
нуждите на катедра „Здравни грижи“, Филиал-Хасково. 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 На основание § 3а от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ избира д-р Табет 
Ахмед Ал-Садек, дм на академична длъжност „доцент“ по „Ортопедия и травматология“, 
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 
Медицина за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ в Медицински колеж. 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Утвърждава състав на Научно жури (решение на Съвета на МК, протокол №18 от 
09.03.2021 г.), по процедура за заемане на академична длъжност „доцент“ по „Социална 
медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, област на висше образование 
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, за нуждите на 
Медицински колеж както следва: 
Вътрешни за ТрУ членове: 
1. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм – ПН 7.1. Медицина, МФ, ТрУ 
Резервен член: проф. Коста Славов Костов, дм – ПН 7.1. Медицина, Филиал-Хасково, ТрУ 
Външни за ТрУ членове: 
2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф – ПН 7.3. Фармация, МУ, гр. София 
3. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, дм – ПН 7.1. Медицина, Национален център по 
обществено здраве и анализи“, гр. София 
4. Проф. Тони Йонков Веков, дмн – ПН 7.4. Обществено здраве, МУ, гр. Плевен 
5. Проф. Златка Димитрова Димитрова, дм – ПН 7.3. Фармация, СУ, гр. София 
6. Доц. Христина Викторова Лебанова, дф – ПН 7.4. Обществено здраве, МУ, гр. Плевен 
7. Доц. Калоян Добринов Георгиев, дфн – ПН 7.3. Фармация, МУ, гр. Варна 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема и утвърждава предложението за разкриване на нова специалност от 
нерегулираните професии „Ортопедичен техник“, ОКС „професионален бакалавър“, 
професионално направление 7.5. Здравни грижи в Медицински колеж. 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема и утвърждава квалификационна характеристика и учебен план на 
специалност от нерегулираните професии „Ортопедичен техник“, ОКС „професионален 
бакалавър“, професионално направление 7.5. Здравни грижи. 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема и утвърждава квалификационна характеристика и учебен план на 
специалност от нерегулираните професии „Медицински оптик“, ОКС „професионален 
бакалавър“, професионално направление 7.5. Здравни грижи. 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема предложената промяна в учебен план на специалност „Медицински козметик“, 
както следва: 
 1. Промяна на хабилитирани преподаватели по дисциплините: „Хигиенно-козметични 
грижи и процедури“, „Дерматология“, „Дерматоалергология“, „Оценка за безопасност на 
козметичните процедури“. 
 2. Въвеждане на дисциплина „Латински език“ – 15 ч, I семестър. 
 3. Въвеждане на дисциплина „Здравни грижи и инжекционни техники“ – 20 ч., I 
семестър 
 4. Промяна в хорариум по „Лечебен масаж“: 
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 „Класически масаж“ – от 45 ч. на 30 ч., I семестър 
 „Козметичен, лечебен, апаратен масаж“ – от 30 ч. на 45 ч., II семестър 
 5. Въвеждане на дисциплина „Пластична хирургия“ – 30 ч., IV семестър 
 6. Въвеждане на дисциплина „Медицинска козметика“ – 30 ч., III семестър 
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