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ПРОТОКОЛ №22 
 

Днес, 15 декември 2021 г. (сряда) от 13.00 часа се проведе неприсъствено (онлайн) 
заседание на Академичния съвет. 

На линия са 36 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 по него. 
По точка 10: вместо доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД ще докладва доц. д-р Ани 
Златева – Гл. секретар на ТрУ 
 Доц. д-р Добри Ярков прикани членовете на Академичния съвет да гласуват така 
предложения дневен ред. 
 

В резултат на гласуването, с 36 гласа „ЗА” АС прие следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Доклад на КС относно законосъобразността на проведени избори за ръководни органи и 
ръководител катедри в МФ. 
 Докладва: доц. дн Радостин Симеонов – Председател на КС 
2. Информация за рейтинговата система и мястото на Тракийски университет. 
 Докладва: доц. д-р Генчо Вълчев – Зам.-ректор по Качество, акредитация и 
следдипломна квалификация 
3. Корекции на бюджета на структурните звена и на ТрУ като цяло за 2021 г. 
  Докладва: г-н Господин Господинов – Ръководител ФСО 
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 решения на Съвета за социално партньорство. 
  Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСД 
6. Приемане на методика за допълнително материално стимулиране за публикационна 
активност. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
7. Приемане на предложение за промяна на името на УОС. 
  Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСД 
8. 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. 
  Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСД 
9. Приемане на Правила за печатите в Тракийски университет. 
 Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСД 
10. Приемане на справочник за кандидат-студенти за академичната 2022/2023 г. 
 Докладва: доц. д-р Ани Златева – Гл. секретар на ТрУ  
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11. Приемане на предложение за създаване на издателски борд на Университетско 
издателство „Тракийски университет“. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
12. Обявяване на конкурси за академични длъжности, хонорувани преподаватели и редовен 
преподавател. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
13. Приемане избора на хонорувани преподаватели в АФ, ВМФ и МФ. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
14. Избор на „асистент“ в професионално направление 7.5. Здравни грижи за нуждите на МК. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
15. Приемане на доклади-самооценка и доклади за изпълнение на задължителните 
препоръки на НАОА за програмна акредитация на докторски програми в професионално 
направление 7.1. Медицина. 
  Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев – Декан на МФ 
16. Приемане на актуализирана квалификационна характеристика на специалност НУПЧЕ, 
ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение. 
 Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – Декан на ПФ 
17. 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. 
 Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – Декан на ПФ 
18. Приемане на учебни планове и квалификационни характеристики на новоразкриваща се 
специалност в професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието. 
 Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – Декан на ПФ 
19. Приемане на предложение за капацитет на ново професионално направление 1.1. Теория 
и управление на образованието в ПФ. 
 Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – Декан на ПФ 
20. Приемане на такси за обучение на докторанти на чужд език в самостоятелна форма на 
обучение в ПФ. 
 Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – Декан на ПФ 
21. Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 
критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма „Технология на 
месните и рибните продукти“, професионално направление 5.13 Общо инженерство. 
 Докладва: доц. д-р Димитър Панайотов – Декан на АФ 
22. 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“. 
 Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – Декан на ФТТ 
23. Приемане състав на научно жури по конкурси за заемане на академични длъжности 
„доцент“ и „гл. асистент“ за нуждите на МК. 
 Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на МК 
24. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на специалности от 
регулираните професии „Рехабилитатор“ и „Медицински лаборант“ в Медицински колеж. 
 Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на МК 
25. Приемане на актуализирани цени за настаняване и консумативи в Общежитие 1 на 
ДИПКУ. 
 Докладва: проф. д-р Галя Кожухарова 
26. Приемане на цени на сувенири на Тракийски университет. 
 Докладва: доц. д-р Ани Златева – Главен секретар на ТрУ 
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27. Приемане и актуализиране на курсове, учебна документация и такси за СДК. 
 Докладват: доц. д-р Генчо Вълчев – Зам.-ректор по Качество, акредитация и 
следдипломна квалификация. 
            проф. д-р Тодор Стоянчев – Декан на ВМФ 

          доц. д-р Юлиан Ананиев – Декан на МФ 
            доц. д-р Ваня Стойкова – Декан на ФТТ 
            проф. д-р Галя Кожухарова – Директор на ДИПКУ 
28. Текущи. 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА няма взето решение. 
ПО ВТОРА ТОЧКА няма взето решение. 
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Решение 1: Одобрява коригираните бюджети на структурните звена и на 
университета, като цяло за 2021 година – Финансова правна форма 0 – републикански 
бюджет съгласно приложението. 

Решение 2: Одобрява коригирания списък за капиталовите разходи на структурните 
звена и на университета като цяло за 2021 година съгласно приложението. 

Решение 3: Одобрява Приложение 4 – Разходи за членски внос и участие в 
нетърговски организации и дейности за 2021 година. 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
1. Считано от 01.12.2021 г. Ректорат при ТрУ прави корекция по отношение на числеността 
на персонала като я увеличава с 2 щатни бройки от 01.12.2021 г. Така ср.год. щатни бройки 
стават 59. Годишно ФРЗ възлиза на 1 387 400 лв. 

По този начин Ср.Бр.РЗ на 1 лице годишно в Ректорат при ТрУ е 1948,60 лв. 
2. Считано от 01.12.2021 г. УОС при ТрУ прави корекция по отношение на числеността на  
персонала като я увеличава с 3 щатни бройки от 01.12.2021 г. Така ср.год. щатни бройки стават 
24. Годишно ФРЗ възлиза на 407 658 лв. 

По този начин Ср.Бр.РЗ на 1 лице годишно в УОС при ТрУ е 1410,58 лв. 
3. Коригира се ФРЗ на Медицински факултет при ТрУ, като годишно възлиза на 6 300 959, при 
ср.год. щатни бройки 291.  

По този начин Ср.Бр.РЗ на 1 лице годишно в МФ при ТрУ е 1804,40 лв. 
4. Коригира се ФРЗ на Аграрен факултет при ТрУ, като годишно възлиза на 3 314 850, при 
ср.год. щатни бройки 147. 

По този начин Ср.Бр.РЗ на 1 лице годишно в АФ при ТрУ е 1879,17 лв. 
5. Коригира се ФРЗ на Педагогически факултет при ТрУ, като годишно възлиза на 1 746 000, при 
ср.год. щатни бройки 75.  

По този начин Ср.Бр.РЗ на 1 лице годишно в ПФ при ТрУ е 1940,00 лв. 
6. Коригира се ФРЗ на Медицински колеж при ТрУ, като годишно възлиза на 732 452, при ср.год. 
щатни бройки 42.  

По този начин Ср.Бр.РЗ на 1 лице годишно в МК при ТрУ е 1459,07 лв. 
7. Коригира се ФРЗ на Стопански факултет  при ТрУ, като годишно възлиза на 1 578 010, 
при ср.год. щатни бройки 70.  

По този начин Ср.Бр.РЗ на 1 лице годишно в СФ при ТрУ е 1878,58лв. 
Общо за ТрУ – Годишният ФРЗ е 25 370 030 лв. при ср.год. численост на персонала 

от 1164 щ. бр. и Ср.Год.Бр. РЗ на 1 лице е 1816,30 лв. 
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема решенията на Съвета за социално партньорство, както следва: 
1. Промени във ВПРЗ. 
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1.1. Чл. 25а (1) За авторство или съавторство на научни публикации в списания, 
реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus, се заплаща 
допълнително трудово възнаграждение с непостоянен характер. 

          (2) Заплащането на допълнително трудово възнаграждение по ал.1 се извършва по 
Методика за разпределянето на средствата, приета от Академичен съвет. 

1.2. Промени в Приложение 3 
т. 7 За Главен редактор и Отговорен редактор на „Agricultural Science and Technology“ - 

до 200 лв. 
т.11 За изпълнение на функциите на Секретар или технически секретар на академичен 

съвет и съветите на структурните звена – до 100 лв. 
т. 14 За изпълнение функциите на Координатор към длъжността „Орган за безопасност и 

здраве при работа“ – до 80 лв. 
2. Разпределение на средства по ПМС № 370 от 04.11.2021 г. 
Определената сума по ПМС № 370 от 04.11.2021 г., да се разпредели в еднакъв размер 

между всички служители и преподаватели на трудов договор в Тракийски университет към 
месец декември 2021 г. За служители/преподаватели под шест работни месеца, се редуцира, 
съобразно отработеното време. За служители/преподаватели, със щат различен от 1, се 
редуцира, съобразно заемания щат. Получената сума представлява общ разход за 
университета, т.е. с включени осигуровки за сметка на работник и работодател. 
ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема Методика за определяне на разпределението на средствата за допълнителни 
трудови възнаграждения в Тракийски университет за авторство или съавторство на научни 
публикации в списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science 
или Scopus. 
ПО СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Да се преименува Учебно опитно стопанство (УОС) към ТрУ на Академичен 
технологичен комплекс (АТК) към ТрУ. 
ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Дава съгласие да се учреди гражданско дружество по чл. 357 от ЗЗД с наименование 
„Център за възстановяване и репродукция на спортни коне” с участието на Тракийски 
университет. 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема Правила за печатите в Тракийски университет, които имат за цел да 
регламентират реда за получаване, съхраняване и употреба на печатите, използвани в 
Тракийски университет, гр. Стара Загора. 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема справочник за кандидат-студенти за академичната 2022/2023 г. 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема създаване на издателски борд на Университетско издателство „Тракийски 
университет“ в състав: 
Председател: доц. д-р Ани Златева – Гл. секретар на ТрУ 
Зам.-председател: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД и главен 
редактор на Trakia Journal of Sciences 
Членове: проф. д-р Ивайло Сираков – АФ, главен редактор на Agricultural Science and 

Technology 
   проф. д-р Анелия Миланова – ВМФ, главен редактор на Bulgarian Journal of  

Veterinary Medicine 
   доц. д-р Иванка Шивачева – ПФ, главен редактор на Yearbook of the Faculty of 

Education 
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   доц. д-р инж. Златина Казлачева – ФТТ, главен редактор на Аpplied researches in 
technics, technologies and education 
проф. д-р Галя Кожухарова – ДИПКУ, главен редактор на ел. списание 
„Педагогически форум“ 
доц. д-р Таня Танева – СФ 

ПО ДВАНАДЕСЕТА 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. 
 Решение 2: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по 
„Мелиорация (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“, професионално направление 6.1. 
Растениевъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина 
за нуждите на катедра „Растениевъдство“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 3: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Специални 
отрасли (промишлен дивеч)“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на 
висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра 
„Животновъдство – непреживни и други животни“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 4: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Механизация 
и електрификация на животновъдството“, професионално направление 5.13. Общо 
инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра 
„Аграрно инженерство“ – 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 „доцент“ по „Механизация 
и електрификация на растениевъдството“, професионално направление 5.13. Общо 
инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра 
„Аграрно инженерство“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Ветеринарномедицински факултет 
 Решение 6: Да се обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по 
„Ветеринарно-санитарна експертиза“, професионално направление 6.4. Ветеринарна 
медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за 
нуждите на катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“ – 
един;  
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Медицински факултет 
 Решение 7: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Анатомия, 
хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия“ – два на 0.2 щат; 
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Допълнителни изисквания: кандидатите да притежават ОКС „магистър“ по Медицина и 
отлично владеене на английски език. 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 8: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Управление 
на здравните грижи“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на 
висшето 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. 
Педагогически факултет 

Решение 9: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Музикално 
образование в дигитална среда“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на 
висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална 
училищна педагогика“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Медицински колеж 

Решение 10: Да се обяви конкурс за длъжност „преподавател“ по „Хистотехника“ 
професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Медицински лаборант“ – един на 0.25 
щат; 
 Срок на конкурса 1 месец от публикуване на обявата на сайта на ТрУ. 
 Решение 11: Да се обявят конкурси за хонорувани преподаватели нуждите на 
специалност „Рехабилитатор“ за учебната 2021/2022 г. по дисциплините: 
1. „Кинезитерапия“ – упражнение – 65 часа 
2. Преддипломен стаж – 45 часа 
Изисквания към кандидатите по 1. и 2.: базово образование „Рехабилитатор“, с магистратура 
в областта на „Обществено здраве“ 
3. „Медицинска психология“ – 30 часа лекции 
4. Медицинска козметика – 30 часа упражнения 
5. Физиотерапия и козметика – 35 часа упражнения 
 Срок на конкурсите 14 дни от публикуване на обявата на сайта на ТрУ. 
Стопански факултет 
 Решение 12: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Организация 
и управление на производството“ (аграрен бизнес), професионално направление 3.7. 
Администрация и управление, област на висше образование 3. Социални, стопански и 
правни науки към катедра „Мениджмънт“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 13: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по 
„Организация и управление на производството“ (аграрен бизнес), професионално 
направление 3.7. Администрация и управление, област на висше образование 3. Социални, 
стопански и правни науки към катедра „Мениджмънт“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 14: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по 
„Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област 
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на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра 
„Информатика и математика“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Факултет „Техника и технологии“ 
 Решение 15: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по 
„Промишлена топлотехника“, професионално направление 5.4. Енергетика, област на висше 
образование 5. Технически науки – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 16: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Автоматика 
и компютърни системи“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 
автоматика, област на висше образование 5. Технически науки – един на 0.5 щат; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Аграрен факултет 
 Решение 1: Приема избора на хонорувани преподаватели (решение на ФС на АФ 
протокол №20/07.12.2021 г.) за летен семестър на учебната 2021/2022 г., редовно и задочно 
обучение, ОКС „бакалавър“ и „магистър“, както следва: 
За нуждите на катедра „Аграрно инженерство“ 
1. Гл. ас. д-р Янка Николова Иванова по: 
1.1. Дисциплина „Възобновяеми енергийни източници“ – спец. „Аграрно инженерство“, 
редовно обучение, 30 часа лекции + 10 часа упражнения + 10 часа за изпитани студенти; 
1.2. Дисциплина „Възобновяеми енергийни източници“ – спец. „Аграрно инженерство“, 
задочно обучение, 14 часа лекции + 6 часа упражнения + 10 часа за изпитани студенти; 
1.3. Дисциплина „Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника“, спец. ЕООС, 
задочно обучение, 15 часа лекции + 15 часа упражнения + 10 часа за изпитани студенти; 
2. Инж. Пенчо Влайков по: 
2.1. Дисциплина „Технология на машиностроенето“ – спец. „Аграрно инженерство“, задочно 
обучение, 21 часа упражнения + 10 часа за изпитани студенти; 
2.2. Дисциплина „Технология на машиностроенето“ – спец. „Аграрно инженерство“, редовно 
обучение, 45 часа упражнения + 10 часа за изпитани студенти; 
За нуждите на катедра „Биология и аквакултура“ 
1. Докторант Янко Господинов Янков по:  
1.1. Дисциплина „Екология и опазване на околната среда“ – спец. ЕООС, редовно обучение, 
60 часа упражнения; 
1.2. Дисциплина „Екология и опазване на околната среда“ – спец. „Рибовъдство и 
аквакултура“, редовно обучение, 30 часа упражнения; 
1.3. Дисциплина „Морска екология“ – спец. „Рибовъдство и аквакултура“, задочно обучение, 
30 часа упражнения; 
1.4. Дисциплина „Морска екология“ – спец. ЕООС, задочно обучение, 15 часа упражнения; 
2. Д-р Румяна Стефанова Грозева по: 
2.1. Дисциплина „Зелена инфраструктура в териториални системи“, МП „Екология на 
селищните системи“, 10 часа лекции + 5 часа упражнения; 
За нуждите на катедра „Генетика, развъждане и репродукция“ 
1. Доц. д-р Димитър Иванов Василев по: 
1.1. Дисциплина „Методи за преценка на развъдната стойност“, МП „Развъждане на с.с. 
животни“, 12 часа лекции + 18 часа упражнения; 
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За нуждите на катедра „Биохимия, микробиология и физика“ 
1. Доц. д-р Николай Петров Такучев по: 
1.1. Дисциплина „Прогнозиране и моделиране на замърсяванията в селищни системи“, МП 
„Екология на селищни системи“, 15 часа лекции + 15 часа упражнения + 1 час за изпитани 
студенти; 
За нуждите на катедра „Растениевъдство“ 
1. Доц. д-р Ангел Стойчев Иванов по: 
 1.1. Дисциплина „Лозарство и винарство“ – спец. „Агрономство“, редовно обучение, 45 часа 
лекции + 10 часа за изпитани студенти; 
1.2. Дисциплина „Лозарство и винарство“ – спец. „Агрономство“, задочно обучение, 21 часа 
лекции + 10 часа за изпитани студенти; 
1.3. Дисциплина „Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция“ – спец. „Агрономство“, 
редовно обучение, 10 часа лекции + 5 часа за изпитани студенти; 
1.4. Дисциплина „Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция“, спец. „Агрономство“, 
задочно обучение, 5 часа лекции + 5 часа за изпитани студенти; 
1.5. Дисциплина „Производство на посадъчен материал от лози“, МП „Производство на 
посевен и посадъчен материал“, 6 часа лекции + 9 часа упражнения + 5 часа за изпитани 
студенти; 
2. Доц. д-р Стефан Калчев Рашев по: 
2.1. Дисциплина „Карантина на растенията“, МП „Агроекология и растителна защита“, 3 часа 
лекции + 2 часа упражнения; 
3. Проф. д-р Виолета Златева Божанова по: 
3.1. Дисциплина „Нови методи в производството на посевен и посадъчен материал“, МП 
„Производство на посевен и посадъчен материал“, 6 часа лекции + 9 часа упражнения + 5 
часа за изпитани студенти; 
За нуждите на катедра „Приложна екология и зоохигиена“ 
1. Проф. дсн Георги Стефанов Петков по: 
1.1. Дисциплина „Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите“, задочно 
обучение, 21 часа лекции; 
1.2. Дисциплина „Радиоекология“, задочно обучение, 15 часа лекции; 
1.3. Дисциплина „Биологично производство на животински продукти“, ОКС „Магистър“, 12 
часа лекции + 12 часа упражнения; 
За нуждите на катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“ 
1. Проф. дсн Радослав Иванов Славов по: 
1.1. Дисциплина „Технологии в овцевъдството и козевъдството“, МП „Производствени 
системи и селекция в овцевъдството и козевъдството“, 21 часа лекции + 24 часа упражнения; 
2. Доц. д-р Светослав Видев Коев по: 
2.1. Дисциплина „Основи на аграрното право“, ОКС „магистър“, избираема дисциплина, 6 
часа лекции + 9 часа упражнения; 
Ветеринарномедицински факултет 
 Решение 2: Приема избора на Десислава Русева Бангиева за хоноруван 
преподавател (решение на ФС на ВМФ протокол 21/25.11.2021 г.) за летен семестър на 
учебната 2021/2022 г., за нуждите на катедра „Качество и безопасност на храните и 
ветеринарно законодателство“, секция „Качество и безопасност на храните“ по: 
1. Дисциплина „Хигиена и технология на месо и месни продукти“ – упражнения  
2. Дисциплина „Хигиена и технология на мляко и млечни продукти“ – упражнения  
3. Дисциплина „Ветеринарно-санитарна експертиза на храните от животински произход“ – 
упражнения  
4. Дисциплина „Болести по хидробионтите“ – упражнения  
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5. Дисциплина „Лабораторен контрол на хранителните продукти“ – упражнения 
Общ хорариум 180 часа на семестър със студенти англоезично обучение 
Медицински факултет 
 Решение 3: Приема избора на хонорувани преподаватели (решение на ФС на МФ 
протокол №10/07.12.2021 г.) за учебна 2021/2022 г. както следва: 
За нуждите на специалност „Медицина“ 
1. Д-р Нурхан Юсеин Юсеин по: 
1.1. Дисциплина „Хирургически болести“ за студенти специалност „Медицина“ – 240 часа 
упражнения. 
2. Д-р Иван Димитров Димитров по: 
2.1. Дисциплина „Хирургически болести“ за студенти специалност „Медицина“, обучение на 
английски език – 240 часа упражнения. 
3. Д-р Йордан Цонев Петков по: 
3.1. Дисциплина „Психиатрия“ – 150 часа упражнения за студенти специалност „Медицина“ и 
72 часа на специалност „Здравни грижи“. 
4. Д-р Йордан Цонев Петков по: 
4.1. Дисциплина „Психиатрия“ – 90 часа упражнения за студенти специалност „Медицина“, 
обучение на английски език. 
5. Тодор Константинов Тенев по: 
5.1. Дисциплина „Студентски спорт“ – 600 часа упражнения за студенти специалност 
„Медицина“. 
6. Теньо Минчев Тенев по: 
6.1. Дисциплина „Студентски спорт“ – 600 часа упражнения за студенти специалност 
„Медицина“. 
Хонорувани преподаватели за нуждите на СДО 
1. Проф. д-р Илия Димитров Попов, дм: 
За провеждане на теоретично обучение и колоквиуми по „Нефрология“ с продължителност на 
лекционния курс – 27 работни дни и хорариум 218 часа и брой колоквиуми по специалността 
– 5 по 2 академични часа. 
2. Д-р Ренета Господинова Колева: 
За провеждане на индивидуален курс с продължителност – 10 работни дни. Хорариумът за 
теоретичното и практично обучение – 50 часа, от които 20 ч. теоретично обучение + 30 ч. 
практично обучение. 
3. Д-р Нели Илиева Узунова-Хаджипеткова: 
За теоретично и практично обучение и провеждане на колоквиум по „Хранене и диететика“ с 
продължителност на лекционния курс – 44 дни и хорариум – 348 часа. Продължителност на 
практичното обучение – 35 дни и хорариум – 278 часа и брой колоквиуми по специалността – 
8 по два академично часа. 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

На основание чл. 54 (3) от ЗВО, § 3а от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ и чл. 
65 (11) от ПРАСТрУ избира Калоян Иванов Върляков, на академична длъжност „асистент“ 
по „Оптични уреди в офталмологията“, „Материалознание“, „Очила“, „Специфични програмни 
продукти в оптиките“ и Учебна практика, професионално направление 7.5. Здравни грижи, 
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност 
„Медицински оптик“ в Медицински колеж на 0.5 щат. 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Приема доклад-самооценка и доклад за изпълнение на задължителните 
препоръки на НАОА за програмна акредитация на докторска програма „Дерматология и 
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венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт, Медицински факултет. 
 Решение 2: Приема доклад-самооценка и доклад за изпълнение на задължителните 
препоръки на НАОА за програмна акредитация на докторска програма „Анатомия, хистология 
и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 
7. Здравеопазване и спорт, Медицински факултет. 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема актуализирана квалификационна характеристика на специалност „Начална 
училищна педагогика с чужд език“, ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение, 
професионално направление 1.2. Педагогика. 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема доклад-самооценка и придружаващата го документация за разкриване на 
ново професионално направление 1.1 Теория и управление на образованието, област на 
висше образование 1. Педагогически науки в ПФ, със специалност „Управление на 
образованието“, ОКС „магистър“, 2- и 4-семестриална форма на обучение. 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема, както следва: 
 1. Учебен план на специалност „Управление на образованието“, ОКС „магистър“, 2-
семестриална форма на обучение в професионално направление 1.1. Теория и управление 
на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки. 
 2. Учебен план на специалност „Управление на образованието“, ОКС „магистър“, 4-
семестриална форма на обучение в професионално направление 1.1. Теория и управление 
на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки. 
 3. Квалификационна характеристика на специалност „Управление на образованието“, 
ОКС „магистър“, 2-семестриална форма на обучение в професионално направление 1.1. 
Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически 
науки. 
 4. Квалификационна характеристика на специалност „Управление на образованието“, 
ОКС „магистър“, 4-семестриална форма на обучение в професионално направление 1.1. 
Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически 
науки. 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема внесеното предложение за капацитет на професионално направление 1.1. 
Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически 
науки в Педагогически факултет, както следва: 
 

ОКС Капацитет 

„магистър“ 100 – задочна форма на обучение 

 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема внесеното предложение за годишна такса за обучение на докторанти на чужд 
език в самостоятелна форма на обучение в ПФ в размер на 3000 лв. (1500 евро). 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши:  
 Приема доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 
критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма „Технология на 
месните и рибните продукти“, професионално направление 5.13. Общо инженерство, област 
на висше образование 5. Технически науки, Аграрен факултет. 
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ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Дава съгласие да се учреди гражданско дружество по чл. 357 от ЗЗД с наименование 

сдружение „Хранителна наука и технологии“ с участието на Тракийски университет, Факултет 
„Техника и технологии“. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:  
 Решение 1: Приема състав на Научно жури (решение на Съвета на колежа, протокол 
№27/01.12.2021 г.), по процедура за заемане на академична длъжност „доцент“ по 
„Фармацевтична химия“, професионално направление 7.3. Фармация, област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт  за нуждите на специалност „Помощник фармацевт“ 
– един на 0.5 щат, обявен в ДВ бр.86/15.10.2021 г., със срок 2 месеца както следва: 
Вътрешни за ТрУ членове: 
1. Проф. д-р Веселина Георгиева Гаджева, дхн – ПН 4.2. Химически науки, МФ, ТрУ 
Резервен член: доц. д-р Галина Димитрова Николова, ПН 4.2. Химически науки, МФ, ТрУ 
Външни за ТрУ членове: 
2. Проф. Александър Борисов Златков, дфн – ПН 7.3. Фармация, МУ, к-ра Фармацевтична 
химия“, гр. София 
3. Проф. д-р Огнян Иванов Петров – ПН 7.3. Фармация, Факултет по „химия и фармация“ на 
СУ „Климент Охридски“, гр. София 
4. Проф. Илко Николаев Гетов, дф – ПН 7.3. Фармация, МУ, гр. София 
5. Доц. Ваня Николова Масларска, дф – ПН 7.3. Фармация, МУ, гр. София 
6. Доц. Мая Боянова Георгиева, дф  – ПН 7.3. Фармация, МУ, гр. София  
7. Доц. Калоян Добринов Георгиев, дфн – ПН 7.3. Фармация, МУ, гр. Варна 
Резервен член: доц. Виолина Трифонова Стоянова, дф – ПН 7.3. Фармация, МУ, гр. София 
 Решение 2: Приема състав на Научно жури (решение на Съвета на колежа, протокол 
№27/01.12.2021 г.), по процедура за заемане на академична длъжност „гл. асистент“ по 
„Математическо моделиране и приложна математика“, професионално направление 4.5. 
Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – 
един, обявен в ДВ бр.86/15.10.2021 г., със срок 2 месеца както следва: 

Вътрешни за ТрУ членове: 

1. Проф. д-р Веселин Тотев Видев, дмн – ПН 4.5. Математика, СФ, ТрУ 

Вътрешна резерва: доц. д-р Мирослава Тенева Иванова – ПН 4.5. Математика, СФ, ТрУ 

Външни за ТрУ членове: 

2. Доц. д-р Иванка Миткова Желева, дмн – ПН 4.5. Математика, РУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе 

3. Доц. д-р Христина Николова Кулина – ПН 4.5. Математика, ФМИ, Пловдивски университет 

4. Доц. д-р Велика Николаева Кунева – ПН 4.5. Математика, Аграрен университет, гр. 

Пловдив 

5. Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – ПН 4.5. Математика, ФМИ, Пловдивски 

университет 

Външна резерва: доц. д-р Милена Радославова Рачева – ПН 4.5. Математика, Технически 

университет, гр. Габрово 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Приема доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от 
НАОА критерии във връзка с програмна акредитация на специалност от регулираните 
професии „Рехабилитатор“, в професионално направление 7.5. Здравни грижи, на ОКС 
„професионален бакалавър“ в Медицински колеж. 
 Решение 2: Приема доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от 
НАОА критерии във връзка с програмна акредитация на специалност от регулираните 
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професии „Медицински лаборант“, в професионално направление 7.5. Здравни грижи, на 
ОКС „професионален бакалавър“ в Медицински колеж. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема актуализирани цени за настаняване и за консумативи в Общежитие 1 на 
ДИПКУ, както следва: 

Цени на стаи 
1. Стая с три или четири легла – 245 лв. 
2. Стая с две легла – 200 лв. 
3. Нощувка в стая с едно легло – 25 лв. за външни наематели 
4. Нощувка в стая с едно легло – 20 лв. за наематели, участващи в обученията на 

ДИПКУ и Тракийски университет. 
5. При 30 дневно ползване на стая за живеене и лично заплащане от физически лица 
- За две легла – 240 лв. 
- За три легла – 285 лв. 
6. При 30 дневно ползване на стая за живеене и лично заплащане от юридически 

лица: 
- За две легла – 276 лв. 
- За три легла – 360 лв. 
Всички цени влизат в сила от 01.01.2022 г. 
Цени на консумативи за ползване на Общежитие 1 от студенти 
1. За зимен период от 01.10. до 30.04. – 30 лв.(стара цена 25 лв.) 
2. За летен период от 01.05. до 30.09. – 20 лв. (стара цена 15 лв.) 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Приема цени на сувенири на Тракийски университет, както следва: 
1. Автоматичен чадър – 10 лв. 
2. Чадър, автоматичен – 20 лв. 
3. Защитна маска с логото на Тракийски университет – 4.60 лв. 
4. Флаш памет с логото на Тракийски университет 16GB – 9 лв. 
5. Термо-чаша с логото на Тракийски университет – 6.60 лв. 
6. Суитшърт с логото на Тракийски университет – 50 лв. 
7. Престилка с логото на Тракийски университет – 28.50 лв. 
8. Бутилка вино (Производство на „Александра Естейт“), различни видове – 12 лв. 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши:  
  Приема нови, актуализирани курсове, учебна документация и такси за СДК, както 
следва: 
  Към Ректорат: 
Решение 1: Приема учебни програми и нови курсове: 
  1. Учебна програма на курс „Ветеринарна хомеопатия“ – лектор д-р Невена Микова 
  2. Учебна програма на курс „Английски език ниво В1“ – водещ на курса Диана 
Малешкова 
  3. Нов курс „Предприемачество за местни храни“ – 80 часа, такса 1000 лв. за група от 
10-20 човека. Лектори: инж. Гергана Кабаиванова, д-р Илиян Костов, Георги Събев, инж. 
Валери Савов, Екатерина Терзиева. 
  4. Нов курс „Местните храни комплексен ресурс за регионална биоикономика“ – 90 
часа, такса 1300 лв. за група от 6 човека. Лектори: доц. Десислава Димитрова, доц. Нели 
Грозева, доц. Дарина Заимова, д-р Мария Славчева, доц. Блага Стойкова. 
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 Към Ветеринарномедицински факултет: 
 Решение 2: Приема нова учебна програма за краткосрочен индивидуален/групов курс 
„Ветеринарна стоматология при кучета и котки“, с общ хорариум 65 часа, продължителност 5 
месеца, с такса за обучение при групова форма 500 лв. и индивидуална форма в размер на 
2000 лв. 
 Към Медицински факултет: 
 Решение 3: Приема учебни програми на курсове: 
 1. „Кардиопулмонална ресуститация на новородени деца“ – 30 дни с ръководител доц. 
д-р Х. Мумджиев. 
 2. „Изкуствена белодробна вентилация при новородени деца“ – 3 дни с ръководител 
доц. д-р Х. Мумджиев; 
 3. „Трансфонтанелна ехография“ – 3 дни с ръководител доц. д-р Х. Мумджиев; 
 4. „Хранене на новороденото и малкото кърмаче“ – 3 дни с ръководител доц. д-р Х. 
Мумджиев 
 5. „Ехография на коремни органи“ – 10 дни с ръководител на курса д-р Р. Колева 
 6. „Ултразвукова диагностика на съдовата система – артериална и венозна на съдови 
заболявания – доплеросонграфия“ – 20 дни с ръководител проф. д-р Т. Кавръков, дм 
 7. „Компютърна периметрия“ – 5 дни с ръководител доц. д-р Т. Митков, дм 
 8. „Ехографска диагностика на окото“ – 5 дни с ръководител доц. д-р Т. Митков, дм 
 9. „Увеити – съвременни аспекти на диагностиката и лечението“ – 5 дни с ръководител 
доц. д-р Т. Митков, дм 
 10. „Флоурисцентна ангиография“ – 5 дни с ръководител доц. д-р Т. Митков, дм 
 11. „Лазер терапия на очни заболявания „– 5 дни с ръководител доц. д-р Т. Митков, дм 
 12. ОСТ/Оптияна Кохерентна Томография/диагностика – 5 дни с ръководител доц. д-р 
Т. Митков, дм 
 13. „Калкулация на вътреочна леща“ – 5 дни с ръководител доц. д-р Т. Митков, дм 
 Към факултет „Техника и технологии“ 
 Решение 4: Приема учебни програми и такси на курсове: 

1. Обучение по английски език – ниво А2 – с хорариум 50 часа и такса за обучение на 
един курсист при група с минимален брой от 10 курсисти – 250 лв. и 175 лв. за 
преподаватели и служители на ФТТ и без такса за докторанти на ФТТ, водещ на курса 
д-р Корнелия Костова. 
2. Обучение по английски език – ниво B1 – с хорариум 50 часа и такса за обучение на 
един курсист при група с минимален брой от 10 курсисти – 250 лв. и 175 лв. за 
преподаватели и служители на ФТТ и без такса за докторанти на ФТТ, водещ на курса 
д-р Корнелия Костова. 
3. Обучение по английски език за специализирани цели – хранителни технологии – с 
хорариум 22 часа и такса за обучение на един курсист при група с минимален брой от 
10 курсисти – 100 лв. и 70 лв. за преподаватели и служители на ФТТ и без такса за 
докторанти на ФТТ, водещ на курса д-р Корнелия Костова. 
4. Обучение по английски език за специализирани цели – Engineering – с хорариум 22 
часа и такса за обучение на един курсист при група с минимален брой от 10 курсисти – 
100 лв. и 70 лв. за преподаватели и служители на ФТТ и без такса за докторанти на 
ФТТ, водещ на курса д-р Корнелия Костова. 
Към ДИПКУ 
Решение 5: Приема нови, актуализирани учебни планове и актуализирани цени на 

следдипломни квалификации: 

http://www.unisz-iso.org/
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Ректорат  
Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 
№ на документа: 

4.2.3_OD_1.7 В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Протокол / Препис-извлечение от протокол Страница: 14 от 14 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

1. Актуализирани учебни планове на СДК „Чуждоезиково обучение“, „Човекът и 
природата“, „Специална педагогика“, „Технологии и предприемачество“, 
„Информатика и информационни технологии“. 
2. Нови учебни планове по СДК „Математика и информационни технологии“, СДК 
„Учител по математика“. 
3. Актуализирани цени на следдипломни специализации – за всички СДК – 1200 лв., за 
СДК „Математика и информационни технологии“ – 1600 лв. 
4. Актуализирани цени за кандидатстване за ПКС, както следва: 
- V ПКС – 78 лв. 
- IV ПКС – 98 лв. 
- III ПКС – 50 лв. 
- II ПКС – 98 лв.  
- I ПКС – 108 лв.  
Всички цени влизат в сила от 01.01.2022 г. 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА – ТЕКУЩИ Академичният съвет реши: 
Упълномощава Ректора и Ръководител ФСО да извърши корекции по бюджетите на 

структурните звена и на университета като цяло за 2021 година. Извършените корекции след 
последното заседание на АС за 2021 година да се докладват на първото заседание на АС 
през 2022 г. 
 

http://www.unisz-iso.org/

