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ПРОТОКОЛ №21 

 
Днес, 03 ноември 2021 г. (сряда) от 13.00 часа се проведе неприсъствено (онлайн) 

заседание на Академичния съвет. 
На линия са 39 от членовете на АС (Приложение – Присъствен лист) 
Материалите по дневния ред са изпратени на членовете на АС. 
Общ списъчен състав – 45 
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 някои изменения и допълнения по него. 
Нова точка 1: Доклад на КС относно законосъобразността на проведени избори за 
ръководни органи в СФ и ФТТ на ТрУ. 
 Докладва: доц. дн Радостин Симеонов – Председател на КС 
Точка 5 се променя от: Приемане на цени на услуги, предоставени от Конна база, УОС на 
ТрУ на: Приемане на цени на услуги, предоставени от Конна база и минимални 
продажни цени за животни от УОС при ТрУ. 
Нова точка 8: Актуализиране на Академичния календарен план на Тракийски университет. 
  Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД 
Точка 9 се променя от: Утвърждаване на цени на Университетско издателство „Тракийски 
университет“ на: Актуализиране на издателски план на Университетско издателство 
„Тракийски университет“ и утвърждаване на цени. 
Точка 14 се променя от: Актуализация на такси в ценоразписа на Университетска 
ветеринарна болница с клиники на: Утвърждаване на такса за вземане на проби във 
ВМФ. 
По точка 15: вместо проф. д-р Таня Борисова, дн ще докладва доц. д-р Ани Златева – Гл. 
секретар на ТрУ. 
Нова точка 17: 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. 
  Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев – Декан на МФ 
По точка 20: вместо доц. д-р Генчо Вълчев ще докладват доц. д-р Ани Златева – Гл. 
секретар на ТрУ и доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД 
 Доц. д-р Добри Ярков прикани членовете на Академичния съвет да гласуват така 
предложения дневен ред. 
 

В резултат на гласуването, с 39 гласа „ЗА” АС прие следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Доклад на КС относно законосъобразността на проведени избори за ръководни органи в 
СФ и ФТТ на ТрУ. 
 Докладва: доц. дн Радостин Симеонов – Председател на КС 
2. Корекции на бюджета на структурните звена и на ТрУ като цяло за 2021 г. 
 Докладва: г-н Господин Господинов – Ръководител ФСО 
3. Приемане на решения на Съвета за социално партньорство. 
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 Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСД 
4. 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 АСД 
5. Приемане на цени на услуги, предоставени от Конна база и минимални продажни цени за 
животни от УОС при ТрУ. 
 Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСД 
6. Информация за резултатите от кандидатстудентската кампания на ТрУ за уч. 2021/2022 г. 
за прием в ОКС „магистър“ след висше образование. 
 Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД 
7. Приемане на промени в Правила и процедури за провеждане на кандидатстудентски 
прием в ТрУ за ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ след средно 
образование. 
 Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД 
8. Актуализиране на Академичния календарен план на Тракийски университет. 
 Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД 
9. Актуализиране на Издателски план на Университетско издателство „Тракийски 
университет“ и утвърждаване на цени. 
 Докладва: доц. д-р Ани Златева – Гл. секретар на ТрУ 
10. Обявяване на конкурси за академични длъжности, хонорувани преподаватели и редовни 
преподаватели. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
11. Утвърждаване на избора на хонорувани преподаватели в АФ, МФ и СФ. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
12. Приемане на решение за преобявяване на конкурси за прием на докторанти по държавна 
поръчка за учебна 2021/2022 г. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
13. Избор на „асистент“ за нуждите на МК. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
14. Утвърждаване на такса за вземане на проби във ВМФ. 
 Докладва: проф. д-р Тодор Стоянчев – Декан на ВМФ 
15. Актуализиране на квалификационни характеристики на специалност „ПНУП“, ОКС 
„магистър“, професионално направление 1.2. Педагогика. 
 Докладва: доц. д-р Ани Златева – Гл. секретар на ТрУ 
16. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на НАОА при програмната 
акредитация и следакредитационното наблюдение и контрол на професионално 
направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика. 
 Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – Декан на ФТТ 
17. 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. 
 Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев – Декан на МФ 
18. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 
„Теория на възпитанието и дидактика (социална работа)“, професионално направление 1.2. 
Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки. 
 Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев – Декан на МФ 
19. Утвърждаване на Правила за провеждане на обучение по високоспециализирана дейност 
в МФ. 
 Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев – Декан на МФ 
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20. Приемане и актуализиране на курсове, учебна документация и такси за СДК. 
 Докладват: доц. д-р Ани Златева – Гл. секретар на ТрУ 
           доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД 
           доц. д-р Димитър Панайотов – Декан на АФ 
           доц. д-р Юлиан Ананиев – Декан на МФ 
           проф. д-р Галя Кожухарова – Директор на ДИПКУ 
21. Текущи. 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА няма взето решение. 
ПО ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Решение 1: АС одобрява бюджетите на структурните звена и на университета като 
цяло за 2021 година. 

Решение 2: АС одобрява списъка за капиталовите разходи на структурните звена и на 
университета като цяло за 2021 година. 
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема решенията на Съвета за социално партньорство за промени във ВПРЗ на 
ТрУ, съгласно приложението. 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 1. Ректорат при Тракийски университет прави корекция по отношение на числеността 
на персонала, като я увеличава с 2 щатни бройки от 01.12.2021 г. Така средно годишните 
щатни бройки стават 59. Годишно ФРЗ възлиза на 1 387 400 лв. По този начин средната 
брутна работна заплата на 1 лице годишно в Ректорат при Тракийски университет е 1954,08 
лв. 
 2. УОС при Тракийски университет прави корекция по отношение на числеността на 
персонала, като я увеличава с 2 щатни бройки от 01.12.2021 г. Така средно годишните щатни 
бройки стават 24. Годишно ФРЗ възлиза на 407 658 лв. По този начин средна брутна работна 
заплата на 1 лице годишно в УОС при Тракийски университет е 1425,38 лв. 
 3. Общо за Тракийски университет – Годишният ФРЗ е 24 949 988 лв. при средна 
годишна численост на персонала от 1165 щатни бройки и средна брутна работна заплата на 
1 лице е 1784,69 лв. 
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема цени на услуги, предоставени от Конна база и минимални продажни цени за 
животни от Учебно опитното стопанство при Тракийски университет, както следва: 

1. Цени на услуги, предоставени от Конна база. 
 - такса за ползване на манеж с препятствия от външни лица – 20 лв. с ДДС за 1 кон; 
 - такса за външни лица за урок по езда за начинаещи, проведен от инструктор и с кон, 
собственост на УОС – 25 лв. с ДДС, за 1 учебен час от 40 минути; 
2. Минимални продажни цени за животни. 
 - бици – 5000.00лв. с ДДС 
- мъжки телета – 1800.00лв. с ДДС 
- женски телета – 1500.00лв. с ДДС 
- бременни юници – 2500.00лв. с ДДС 

ПО ШЕСТА ТОЧКА няма взето решение. 
ПО СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Утвърждава промени в Правила и процедури за провеждане на кандидатстудентски 
прием в ТрУ за ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ след средно 
образование.  
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ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема предложената актуализация в Академичния календарен план на Тракийски 
университет за учебна 2021/2022 г., както следва: 
За Стопански факултет, ПН 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни 
технологии): 

 Продължителност Начало Край 

Зимен семестър 15 седмици 25.10.2021 г. 27.02.2022 г. 

Зимна ваканция 1 седмица 24.12.2021 г. 04.01.2022 г. 

Зимна сесия 1 седмица 14.02.2022 г. 20.02.2022 г. 

Поправителна сесия 1 седмица 21.02.2022 г. 27.02.2022 г. 

Летен семестър 15 седмици 28.02.2022 г. 10.06.2022 г. 

Лятна сесия 2 седмици 13.06.2022 г. 24.06.2022 г. 

Поправителна сесия 1 седмица 27.06.2022 г. 03.07.2022 г. 

 
За Филиал-Хасково, ПН 7.4. Обществено здраве, специалност „Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия“: 

 Продължителност Начало Край 

Зимен семестър 15 седмици 01.11.2021 г. 18.02.2022 г. 

Зимна сесия 1 седмица 21.02.2022 г. 25.02.2022 г. 

Летен семестър 15 седмици 28.02.2022 г. 10.06.2022 г. 

Лятна сесия 2 седмици 13.06.2022 г. 24.06.2022 г. 

Поправителна сесия 1 седмица 27.06.2022 г. 01.07.2022 г. 

Ликвидационна 
сесия 

2 седмици 29.08.2022 г. 09.09.2022 г. 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Утвърждава актуализиране на издателския план на Университетско издателство 

„Тракийски университет“ и цени на издания, както следва: 
1. Кинематика на симетричен машинно-тракторен агрегат с навесна машина в ивицата 
за завиване на поле с неправилна форма – научна монография. 
Автор – доц. д-р Красимир Трендафилов, ФТТ, ТрУ. 
Начин на финансиране на изданието: със средства на автора. 
2. Ремонт на автотранспортна и земеделска техника – учебник. 
Автори – доц. д-р Митко Николов, РУ „Ангел Кънчев“; доц. д-р Митко Димитров, ФТТ, 
ТрУ. 
Начин на финансиране на изданието: със средства на авторите. 
3. Сборник с примерни тестове и задачи по химия за кандидат-студенти по 
„Медицина“. 
Автори – Галина Николова, Звезделина Янева, Васил Хаджиилиев, Веселина 
Гаджева, Янка Карамалакова. 
4. Болести по рибите – учебник. 
Тираж – 300 бр. 
Автори – доц. д-р Валентин Русев, доц. д-р Деян Стратев 
Цена за ЦУБ – 28.50 лв.  
Цена за книжарница – 37.00 лв. 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Аграрен факултет 
 Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Зоохигиена и 
организация на ветеринарното обслужване“, професионално направление 6.3. 
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Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за 
нуждите на катедра „Приложна екология и зоохигиена“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 2: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Мляко и 
млечни продукти“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра 
„Животновъдство – преживни животни и млекарство“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 3: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Физика“, 
професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Биохимия, 
микробиология и физика“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Ветеринарномедицински факултет 
 Решение 4: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Патология на 
животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Вътрешни 
болести“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 5: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по 
„Фармакология и фармация“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, 
област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на 
катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия“ – две места; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 6: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Патология 
на животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Вътрешни 
болести“ – един; 

Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 7: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Патология 
на животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Обща и 
клинична патология“ – един; 

Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Медицински факултет 
 Решение 8: Да се обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по 
„Управление на здравните грижи“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, 
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност 
„Лекарски асистент“ към катедра „Здравни грижи“– един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
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 Решение 9: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Социална 
медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 
7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра 
„Социална медицина, здравен мениджмънт и МБС“ за нуждите на преподаването по 
Социална медицина, Медицинска етика и др.“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 10: Да се обявят конкурси за хонорувани преподаватели за учебната 
2021/2022 г. по дисциплините: 
 1. „Ортопедия и травматология“ – 600 часа упражнения + 180 часа преддипломен стаж 
за обучение на студенти „Медицина“ на български език 
 2. „Ортопедия и травматология“ – 180 часа упражнения + 60 часа преддипломен стаж 
за обучение на студенти „Медицина“ на английски език 
 Срок на конкурсите 14 дни от публикуване на обявата на сайта на ТрУ. 
Медицински колеж 
 Решение 11: Да се обяви конкурс за длъжност „преподавател“ по „Технология на 
лекарствата“ и Клинична практика, професионално направление 7.5. Здравни грижи, област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Помощник-
фармацевт“ – един; 
 Срок на конкурса 1 месец от публикуване на обявата на сайта на ТрУ. 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Аграрен факултет 
 Решение 1: Утвърждава избора на проф. д-р Георги Стефанов Петков за хоноруван 
преподавател (решение на ФС на АФ протокол №19/02.11.2021 г.) за зимен семестър на 
учебна 2021/2022 г. по дисциплините: 
1. „Екологично законодателство и норми“ – ОКС „бакалавър“, спец. „ЕООС“, 24 часа лекции 
за редовно обучение и 30 часа лекции за задочно обучение. 
2. „Замърсяване и опазване на въздуха в селищните системи“ – ОКС „магистър“, спец. 
„ЕООС“, 48 часа лекции + 15 часа упражнения. 
3. „Законодателство и институции в биологичното земеделие“ – ОКС „магистър“, спец. 
„Агрономство“, 18 часа лекции + 6 часа упражнения. 
4. „Консултантски практики по смекчаване на последиците от изменението на климата, 
биологично разнообразие, опазване на почвите и водите“ – ОКС „магистър“, спец. 
„Агрономство“ и спец. „Зооинженерство“, 12 часа лекции + 9 часа упражнения. 
Медицински факултет 
 Решение 2: Утвърждава избора на д-р Георги Валентинов Маринов за хоноруван 
преподавател (решение на ФС на МФ протокол №8/27.10.2021 г.) за учебната 2021/2022 г., по 
дисциплината: 
1. „Вътрешни болести и терапия II част“ – 180 часа за обучение на студенти „Медицина“ на 
английски език 
 Решение 3: Утвърждава избора на д-р Росица Василева Сандева за хоноруван 
преподавател (решение на ФС на МФ протокол №7/27.09.2021 г.) за участие в комисия за 
провеждане на колоквиуми по специалност „Патофизиология“ до завършване срока на 
специализацията (колоквиумите се полагат два пъти годишно за срок от три години). 
Стопански факултет 
 Решение 4: Утвърждава избора на хонорувани преподаватели (решение на ФС на СФ 
протокол №4/02.11.2021 г.) за зимен семестър на учебната 2021-2022 г., както следва: 
Катедра „Информатика и математика“ 
1. Проф. дтн Николай Иванов Петров по: 
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1.1. Дисциплина „Базова схемотехника“ – ОКС „бакалавър“ – Общо 65 часа – 30 часа лекции, 
30 часа упражнения и 5 часа изпити, редовно обучение, 1 курс, специалност „Софтуерно 
инженерство“. 
2. Доц. д-р Калоян Бончев Янков по: 
2.1. Дисциплина: „Информационни системи I част“ – ОКС „бакалавър“ – Общо 35 часа – 30 
часа лекции и 5 часа изпити, редовно обучение, 1 курс, специалност „Софтуерно 
инженерство“. 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Да се преобяви конкурса (за свободни места) за прием на редовни и задочни 
докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г., съгласно Решение №437 на 
Министерски съвет от 02.06.2021 г. по следните докторски програми: 
 

Професионални  
направления и докторски програми 

Форми на обучение 

Редовна Задочна 

1.2. Педагогика   

Теория на възпитанието и дидактика – ПФ 1 1 

Методика на обучението по математика в предучилищното 
образование и в начален етап на основната образователна 
степен – ПФ  

2 2 

3.8. Икономика   

Икономика и управление (селско стопанство) – СФ  1 - 

4.3. Биологически науки   

Биохимия – АФ - 2 

5.1. Машинно инженерство   

Двигатели с вътрешно горене – ФТТ  1 - 

Механизация и електрификация на растениевъдството – 
ФТТ  

1 - 

Технология на шевното производство – ФТТ  1  

Художествено оформяне и моделиране на текстилни и 
шивашки изделия, облекла и обувки – ФТТ  

1  

5.2. Електротехника, електроника и автоматика   

Автоматизирани системи за обработка на информация и 
управление (по отрасли) – ФТТ 

1  

5.13. Общо инженерство    

Технология на млякото и млечните продукти – АФ  1 - 

6.1. Растениевъдство   

Растениевъдство – АФ  1 - 

6.3. Животновъдство   

Овцевъдство и козевъдство – АФ  1 - 

6.4. Ветеринарна медицина   

Патология на животните – ВМФ  2 - 

Морфология – ВМФ  1 1 

Ветеринарна хирургия – ВМФ  2 - 

ОБЩО за ТрУ: 17 6 
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ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 На основание чл. 54 (3) от ЗВО, § 3а от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ и чл. 
65 (11) от ПРАСТрУ избира д-р Христина Костова Щерева-Бикова, на академична 
длъжност „асистент“ по „Физиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област 
на висше образование, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите 
на МК на 0.5 щат. 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Утвърждава такса за вземане на проба за антигенен тест (освободен от ДДС) във 
ВМФ в размер на 3.80 лв. 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Утвърждава актуализирани квалификационни характеристики на специалност 
„Предучилищна и начална училищна педагогика“, ОКС „магистър“, 2-, 3- и 4- семестриална 
задочна форма на обучение, професионално направление 1.2. Педагогика. 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Утвърждава доклад за изпълнение на препоръките на НАОА при програмната 
акредитация и следакредитационното наблюдение и контрол на професионално 
направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 
5. Технически науки към Факултет „Техника и технологии“. 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Утвърждава 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 към Медицински факултет. 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Утвърждава доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 
„Теория на възпитанието и дидактика (социална работа)“, професионално направление 1.2. 
Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки към Медицински факултет. 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Утвърждава „Правила за провеждане на обучение по високоспециализирани дейности 
в областта на медицината“ за нуждите на Медицински факултет. 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
  Утвърждава нови, актуализирани курсове, учебна документация и такси за СДК, както 
следва: 
 Към Ректорат: 

1. Актуализация на цена на: Курс по „Английски език“ – B1 – 500 часа – цена 800 лв. за 
работещи в Тракийски университет и 850 лв. за външни участници. 
2. Актуализация на цена на: Курс по „Английски език“ – B2 – 120 часа – цена 250 лв. за 
работещи в Тракийски университет и 300 лв. за външни участници. 
3. Нов курс „Киберсигурност“ – 360 часа, цена 5000 лв. за български граждани и 5000 евро 
за чуждестранни граждани – за групов курс (група не по-малка от 6 души). 
4. Нов курс „Продоволствена сигурност“ – 300 часа, цена 3500 лв. за български граждани 
и 3500 евро за чуждестранни граждани – за групов курс (група не по-малка от 6 души). 
5. Нов курс „Ветеринарна хомеопатия“ – 84 часа, цена 630 лв. (група не по-малка от 6 
души). 
6. Нов курс „Мениджмънт на конеферми (Stable management)“ – 360 часа, цена 4000 лв. за 
български граждани и 4000 евро за чуждестранни граждани – за групов курс (група не по-
малка от 6 души). 
Към Аграрен факултет 
1. Нов курс „Аквапоника“ – хорариум 100 часа, такса за обучение 1700 лв. 
Водещ на курса – доц. д-р Ивайло Сираков. 
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Към Медицински факултет 
1. Курс по ВСД в специалност „Ортопедия и травматология“ – „Артроскопски процедури в 

областта на колянната става“. 
Продължителност на курса – 30 дни. 
Такса – 20 лв. на ден без използване на апаратура; 40 лв. на ден с използване на 

апаратура. 
Водещ на курса – доц. д-р Н. Димитров, дм 
Към ДИПКУ 
1.Професионално-педагогическа специализация „Приложни аспекти на 

информационните и комуникационни технологии в образованието“ – учебен план. 
2. Краткосрочни тематични курсове – актуализация на цени: 
Курс за 1 кредит, проведен онлайн – такса 70 лв. на участник (за група над 15 човека). 
Курс за 1 кредит, проведен присъствено – такса 75 лв. на участник (за група над 15 

човека). 
Курс за 2 кредита, проведен онлайн – такса 85 лв. на участник (за група над 15 човека). 
Курс за 2 кредита, проведен присъствено – такса 90 лв. на участник (за група над 15 

човека). 
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