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ПРОТОКОЛ №26 

 
Днес, 04 май 2022 г. (сряда) от 13.00 часа се проведе неприсъствено (онлайн) 

заседание на Академичния съвет. 
На линия са 31 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 7: Приемане на предложение за промени в Приложение 1 от ВПРЗ на 

ТрУ. 
Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 
Корекция на точка 19: Приемане на учебен план и квалификационна характеристика 

на магистърска програма „Хранене и биомедицина“, професионално направление 7.1. 
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)“.да стане: Приемане на учебен 
план и квалификационна характеристика на магистърска програма „Хранене и биомедицина“, 
професионално направление 7.5. Здравни грижи по 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)“. 

По точки 22 и 25: вместо доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ ще докладва доц. д-р 
Златинка Казлачева – зам.-декан по НИД на ФТТ. 
 Доц. д-р Добри Ярков прикани членовете на Академичния съвет да гласуват така 
предложения дневен ред. 
 

В резултат на гласуването, с 31 гласа „ЗА” АС прие следния 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Корекции на бюджета на структурните звена и на ТрУ като цяло за 2022 г. 
 Докладва: г-н Господин Господинов – ръководител ФСО 
2. Приемане на дата, дневен ред и структура на Общото събрание на Тракийски университет. 
  Докладва: доц. д-р Димитър Петков – председател на ОС на ТрУ 
3. Приемане на промени в състава на общоуниверситетски комисии. 
  Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 
4. Приемане на промени в Правилата за атестиране на административния и технически 
персонал. 
  Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 
5. Приемане на допълнение в Правилата за вътрешния трудов ред в ТрУ. 
  Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 
6. Разкриване на щатна бройка в Ректорат. 

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


 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА 

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: 2 от 10 

 

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

www.unisz-iso.org 

 

 

  Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 
7. Приемане на предложение за промени в Приложение 1 от ВПРЗ на ТрУ. 
  Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 
8. Приемане на Академичен календарен план за учебната 2022/2023 год. 
 Докладва: доц. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 
9. Приемане състав на техническа комисия за организиране на прием за ОКС „магистър“ 
след висше образование, учебна 2022/2023 г. 
 Докладва: доц. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 
10. Приемане на оценки участващи в балообразуването и условие за участие в класиране за 
прием в специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ОКС 
„бакалавър“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
 Докладва: доц. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 
11. Приемане цени на книги и учебни помагала от издателски план на Университетско 
издателство „Тракийски университет“ – 2021 г. 
 Докладва: доц. д-р Ани Златева – главен секретар на ТрУ 
12. Приемане на разпределението на бюджетната субсидия за НИД на ТрУ за 2022 г. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 
13. Приемане на научни проекти от конкурсна сесия 2022 г. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 
14. Обявяване на конкурси за академични длъжности. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 
15. Приемане избора на хонорувани преподаватели. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 
16. Приемане на такса и план-сметка за процедура за придобиване на НС „доктор на 
науките“ от външни за ТрУ лица в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина. 
 Докладва: проф. д-р Тодор Стоянчев – декан на ВМФ 
17. 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)“. 
 Докладва: проф. д-р Тодор Стоянчев – декан на ВМФ 
18. 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)“. 
 Докладва: проф. д-р Тодор Стоянчев – декан на ВМФ 
19. 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)“. 
 Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев – декан на МФ 
20. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма 
„Здравен туризъм“, професионално направление 7.4 Обществено здраве по проект 
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„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)“. 
 Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев – декан на МФ 
21. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на НАОА, във връзка с откриване на 
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, ОКС „бакалавър“, 
Стопански факултет. 
 Докладва: доц. д-р Блага Стойкова – декан на СФ 
22. Приемане на актуализирани учебни планове за специалност „Организация и управление 
на транспорта“, ОКС „магистър“, професионално направление 5.1. Машинно инженерство. 
 Докладва: доц. д-р Златинка Казлачева – зам.-декан по НИД на ФТТ 
23. Приемане на актуализирани учебен план и квалификационна характеристика на 
специалност „Помощник-фармацевт“, професионално направление 7.5. Здравни грижи.  

Докладва: доц. д-р Станислав Коев – вр.и.д. директор на МК 
24. Приемане на доклад-самооценка за увеличаване на капацитета на професионално 
направление 7.5. Здравни грижи за специалности от нерегулираните професии в МК. 

Докладва: доц. д-р Станислав Коев – вр.и.д. директор на МК 
25. Приемане на учебна документация по СДК. 
 Докладва: доц. д-р Златинка Казлачева – зам.-декан по НИД на ФТТ 
26. Текущи. 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Решение 1: Приема направените корекции по бюджетите на структурните звена и на 
университета като цяло за 2022 година. 

Решение 2: Приема направените корекции по списъка за капиталовите разходи на 
структурните звена и на университета като цяло за 2022 година. 
ПО ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема на 08.06.2022 г. (сряда) от 9.30 часа да се проведе заседание на Общото 
събрание на Тракийски университет. Място на провеждане Аудитория №1 на Медицински 
факултет. 

Приема представения проект за дневен ред за провеждане на Общото събрание, 
както следва: 
 1. Отчет за дейността на Академичното ръководство на Тракийски университет за 
периода от 01.07.2021 г. до 01.06.2022 г. 
 Докладва: доц. д-р Добри Ярков – Ректор на ТрУ 

2. Отчет за дейността на Контролния съвет при Тракийски университет за периода от 
01.07.2021 г. до 01.06.2022 г. 

Докладва: проф. дн Радостин Симеонов – Председател на КС 
3. Обсъждане и приемане на промени в Правилника за устройство и дейност на 

Тракийски университет. 
Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСД  
4. Текущи. 
Приема представения проект на структурния състав на Общото събрание на 

Тракийски университет. 
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема предложените промени промени в състави на общоуниверситетски комисии, 
както следва: 
I. Комитет по здравословни и безопасни условия на труд: 
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Председател: проф. Румен Георгиев Бинев – зам.-ректор по АСД  
Членове:  
1. Гл. ас. Димитър Георгиев – орган за безопасност и здраве при работа по Наредба №3 от 
27 юли 1998 г.  
2. Доц. д-р Звезделина Любенова Янева – ВМФ 
3. Проф. д-р Веселин Иванов – МФ 
4. Ас. Бояна Бориславова Буюклиева – ПФ 
5. Гергана Росланова Лападатова – СФ 
6. Доц. Иван Георгиев Бинев – ФТТ 
7. Мария Георгиева Добрева – ДИПКУ 
8. Антония Христова – МК 
9. Магдалена Тенева – Филиал-Хасково 
10. Венета Ганева Симеонова – АТК 
II. Централна атестационна комисия: 
Председател: доц. д-р Генчо Василев Вълчев – зам.-ректор по Качество, акредитация и 
следдипломна квалификация 
Членове:  
1. Проф. Румен Георгиев Бинев – зам.-ректор по АСД 
2. Доц. дн Нели Христова Грозева – зам.-ректор по УД 
3. Проф. д-р Мирослав Иванов Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 
4. Проф. д-р Веселин Димчев Радев – АФ  
5. Проф. д-р Тодор Тодоров Стоянчев – ВМФ 
6. Проф. д-р господинка Радева Пракова-Василева – МФ  
7. Доц. д-р Димитрина Иванова Брънекова – ПФ  
8. Доц. д-р Блага Иванова Стойкова – СФ  
9. Доц. д-р Красимир Михайлов Трендафилов – ФТТ  
10. Доц. д-р Милена Ивова Илиева – ДИПКУ  
11. Проф. д-р Анна Найденова Толекова – МК 
12. Доц. д-р Таня Паскалева Стойчева – Филиал-Хасково 
13. Евелина Иванова Данчева – Ректорат 
14. Марияна Колева Банкова – Ректорат 
III. Комисия по качество на обучението 
Председател: доц. д-р Генчо Василев Вълчев – зам.-ректор по Качество, акредитация и 
следдипломна квалификация 
Членове:  
1. Проф. д-р Мирослав Иванов Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 
2. Доц. д-р Емил Славов Славов – зам.-ректор по ПД  
3. Проф. д-р Катя Величкова – АФ 
4. Доц. д-р Гергана Николова Балиева – ВМФ  
5.  Доц. д-р Стефан Петров Вълканов – МФ  
6. Доц. д-р Христо Иванов Салджиев – ПФ  
7. Проф. дмн Веселин Тотев Видев – СФ  
8. Доц. д-р Емилия Димова Димова – ФТТ  
9. Доц. д-р Дончо Донев – ДИПКУ 
10. Ст. Преп. Анушка Страхилова Узунова – МК 
11. Проф. д-р Биянка Любчова Торньова – Филиал-Хасково 
12. Евелина Иванова Данчева – Ректорат 
13. Марияна Колева Банкова – Ректорат 
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема предложените промени в Правила за атестиране на административния и 
технически персонал, съгласно приложението. 
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема предложените допълнения в чл. 15 от Правилата за вътрешния трудов ред в 
ТрУ, както следва: 

1. Добавя се нова ал. 5: Работното време на работниците, работещи при непълно 
работно време, се разпределя в зависимост от неговата продължителност, с индивидуален 
график, утвърден от ръководителя на звеното, в което работят. 

2. Поради добавянето на нова ал. 5, се измества с една позиция старата ал. 5 до ал. 
6, като остава без съдържателни промени. 

3. Променя се ал. 7 както следва: Установява се помесечно сумирано изчисляване на 
работното време за работниците, заемащи следните длъжности: „животновъд”, „охранител” 
„ветеринарен лекар – ординатор“ в УВБК, „санитар“ в УВБК и други сходни на тях, като 
изработването на графиците и отчитането на работното време се извършва от 
ръководителите на съответните звена или натоварени от тях лица. 
ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема разкриването на една щатна бройка в щатното разписание на Ректорат при 
ТрУ – гост-преподавател. 
 АС избира да бъде назначен проф. Евгений Сачев на длъжност гост-преподавател, за 
срок от една година. 
ПО СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема актуализиране на долни граници в Приложение 1 (от ред 46 до ред 53) на 
ВПРЗ, съгласно Постановление на № 37 на МС от 24.03.2022 г., касаещо увеличението на 
МРЗ както следва: 

46 Друг персонал Технически изпълнител 710-965 

47   Охранител 710-965 

48   Шофьор, механизатор 710-1010 

49   Работник поддръжка 710-878 

50   Хигиенист/Чистач, Санитар 710 

51   Общ работник, портиер 710 

52   Животновъд 710-965 

53   Готвач 710-739 

ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема Академичния календарен план за учебната 2022/2023 г., съгласно 
приложението. 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема предложения състав на Техническа комисия за: приемане и обработка на 
кандидатстудентски документи, провеждане на кандидатстудентски конкурсен изпит, 
проверка на писмените работи, провеждане на класиране на кандидат-студентите по 
специалности и записване на приетите студенти за ОКС „магистър“ след висше образование, 
както следва: 

Председател: Доц. дн Нели Христова Грозева – зам.-ректор по УД 
Членове:  Константина Георгиева Канелова – Ректорат 

Нина Кънчева Пенева – АФ  
  Стоянка Димитрова Каменова – СФ 
  Галя Костадинова Кючукова – ПФ 

                              Иванка Иванова Минчева – МФ 
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                              Стойка Георгиева Милушева – ФТТ 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема следните оценки, които които да участват в балообразуването и условия за 
участие в класиране за прием в специалност „Педагогика на обучението по физическо 
възпитание“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение, област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по....: 
 1. Оценка от ДЗИ по БЕЛ или тест по обща езикова култура. 

2. Утроената оценка по дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ или по Спортна 
подготовка (за ученици от спортни училища). 
 Максималният бал е 24. 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема цени на книги и учебни помагала от издателския план на Университетско 
издателство „Тракийски университет“ за 2021 г., както следва: 
 1. Ръководство за практически занятия „Болести по рибите“ – ВМФ 
 Автори: Валентин Русев, Деян Стратев 
 Цена за библиотека – 9.20 лв 
 Цена за книжарница – 12.00 лв. 
 2. Учебник „Въведение в общата медицина“ (Introduction to general medicine) – за 
студенти англоезично обучение – МФ 
 Автор: Кирил Славейков  

Цена за библиотека – 23.30 лв 
 Цена за книжарница – 30.25 лв. 
 3. Учебник „Мляко и млечни продукти – 3-та част“ – АФ 
 Автори: Николина Найденова, Гюрга Михайлова, Тодор Димитров, Тодор Илиев 

Цена за библиотека – 13.10 лв 
 Цена за книжарница – 17.00 лв. 

4. Книга „Поведенческа диагностика на животните“ – ВМФ 
Автор: Румен Георгиев Бинев  
Цена за библиотека – 17.10 лв 

 Цена за книжарница – 22.25 лв. 
Всички цени са с включено ДДС. 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема предложеното разпределение на бюджетната субсидия за НИД на ТрУ за 
2022 г., както следва: 

Общо субсидията по ЗБРБ за 2022 г. е в размер на 598351 лв. в това число: 
1. За издаване на научни трудове – 15000 лв. 

 2. За бази данни – 19000 лв. 
 3. За присъщата на ВУ научна дейност – 564351 лв. 
 4. За общоуниверситетски проекти (25%) – 141087,75 лв. 
 5. За общоуниверситетски научни форуми (5 %) – 28217,55 лв. 
 6. Разпределение по структурни звена: 
 6.1. Аграрен факултет – 54407,49 лв. 
 6.2. Ветеринарномедицински факултет – 69192,14 лв. 
 6.3. Медицински факултет – 137792,89 лв. 
 6.4. Педагогически факултет – 34300,38 лв. 
 6.5. Стопански факултет – 35483,15 лв. 
 6.6. Факултет „Техника и технологии“ – 31934,83 лв. 
 6.7. Филиал-Хасково – 5913,86 лв. 
 6.8. Медицински колеж – 17150,19 лв. 
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 6.9. ДИПКУ – 8870,79 лв. 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
  Приема научни проекти по конкурсна сесия 2022 г. на Аграрен факултет и ДИПКУ, 
както следва: 

Аграрен факултет 
№ Заглавие на проекта Срок Ръководител Сума лв. 

3/АФ 
Интегриране на водорасли за 
пречистване на води и за 
производство на храна за риби 

2 г. 
Проф. д-р Катя 

Нанева 
Величкова 

8000 лв. 

4/АФ 
Влияние на активната реакция 
върху продуктивността в аквапонна 
рециркулационна система 

2 г.  

Проф. д-р 
Ивайло 

Николаев 
Сираков 

7972 лв. 

5/АФ 

Изследване ефикасността на 
полезен модел – „Дистанционен 
бутален инжектор за 
ветеринарномедицинско 
приложение“ 

1 г. 

Доц. д-р 
Радослав 
Михайлов 
Михайлов 

4368 лв. 

6/АФ 
Проучване на яйчната 
продуктивност на някои български 
породи кокошки 

2 г. 
Проф. дн 

Атанас Генчев 
Генчев 

5962 лв. 

7/АФ 
Проучване върху поведението и 
кръвните показатели на кози от 
породата "Боер" 

2 г. 
Доц. д-р Тодор 

Желязков 
Славов 

6920 лв. 

ДИПКУ 

ДИПКУ Пътна карта на STEAM 
образованието 

 Доц. д-р Венета 
Узунова 

8500 лв. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Аграрен факултет 

Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по 
„Морфология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра 
„Морфология, физиология и хранене на животните“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Ветеринарномедицински факултет 

Решение 2: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по 
„Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на 
висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра 
„Ветеринарна хирургия“ – 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 „професор“ по 
„Морфология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна 
анатомия, хистология и ембриология“ – 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 „главен асистент“ по 
„Морфология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше 
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образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна 
анатомия, хистология и ембриология“ – 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 
„Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по 
животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна 
микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – 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 6: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по 
„Физиотерапия, курортология и рехабилитация“, професионално направление 7.1. Медицина, 
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра 
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 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 
„Фармакология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 
7. Здравеопазване и спорт към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – 
един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Медицински факултет 

Решение 1: На основание чл. 3, ал. (7) от Правила за заемане на длъжност 
преподавател, старши преподавател, привличане на гост преподаватели и хонорувани 
преподаватели в ТрУ и решение на ФС на МФ (протокол 5/03.05.2022 г.) АС приема избора 
на хонорувани преподаватели за летен семестър на учебна 2021/2022 г., както следва: 

Специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” 
1. Проф Николай Емилов Попов, дп по дисциплината:  
1.1. „Кинезиология“ -– 30 часа лекции + 30 часа упражнения 
2. Доц. Данелина Емилова Вачема, дм по дисциплината: 
2.1. „Ерготерапия“ – 15 часа лекции + 30 часа упражнения 

Специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“  
преподаватели по клинична практика и преддипломен стаж 

1. Пенка Маркова Данева – 100 часа 
2. Валентин Петров Петров – 100 часа 
3. Огнян Михайлов Мишев – 100 часа 
4. Живка Богданова Димитрова  – 100 часа 
Филиал-Хасково 

Решение 2: На основание чл. 3, ал. (7) от Правила за заемане на длъжност 
преподавател, старши преподавател, привличане на гост преподаватели и хонорувани 
преподаватели в ТрУ и решение на съвета на Филиал-Хасково (протокол №73/26.04.2022 г.) 
предлагам на АС да приеме избора на хоноруван преподавател за летен семестър на учебна 
2021/2022 г., както следва: 

Специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” 
1. Проф. Мима Иванова Николова по дисциплината: 
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1.1. „Физиология“ – 25 часа лекции + 15 часа упражнения 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема такса в размер на 7834 лв., разпределена по видове разходи в приложената 
план-сметка за провеждане на процедура за придобиване на НС „доктор на науките“ от 
външни за ТрУ лица в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина. 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема квалификационна характеристика и учебен план на нова магистърска 
програма „Интегрирани системи за управление качеството и безопасноста 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)“. 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема квалификационна характеристика и учебен план на нова 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). 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема учебен план и квалификационна характеристика на нова 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)“. 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема учебен план и квалификационна характеристика на нова 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)“. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема доклада за изпълнение на препоръките направени от Акредитационния съвет 
на НАОА, във връзка с откриване на професионално направление 4.6. Информатика и 
компютърни науки, ОКС „бакалавър“ в Стопански факултет. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 1. Приема актуализиран учебен план за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“ от 
същото професионално направление на специалност „Организация и управление на 
транспорта“, със срок на обучение една година, редовно и задочно обучение. 
 2. Приема актуализиран учебен план за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“ или 
ОКС „магистър“ от нетехнически професионални направления на специалност „Организация 
и управление на транспорта“, със срок на обучение две година, редовно и задочно обучение. 
 3. Приема актуализиран учебен план за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“ или 
ОКС „магистър“ от нетехнически професионални направления и след ОКС „професионален 
бакалавър“ от същото професионално направление на специалност „Организация и 
управление на транспорта“, със срок на обучение две година, редовно и задочно обучение. 
 

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


 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА 

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: 10 от 10 

 

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

www.unisz-iso.org 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Приема актуализирана квалификационната характеристика и следните актуализации в 

учебния план на специалност „Помощник-фармацевт“: 
1. Актуализирани са водещите преподаватели, поради промяна на преподавателския 

състав. 
2. Учебна дисциплина „Социална фармация и фармацевтично законодателство“ – 

лекциите се увеличават от 45 ч. на 60 ч., а упражненията се намаляват от 45 ч. на 30 ч., като 
се запазва общия брой часове. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема доклада-самооценка и придружаващата го документация по утвърдените от 
НАОА критерии за изменение на капацитета на професионално направление 7.5. Здравни 
грижи от 60 студента на 135 студента. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема промяна в учебен план за специализация за придобиване на професионална 
квалификация „Механизация на селското стопанство“ с общ хорариум 300 часа (за 
индивидуално обучение) провеждана във ФТТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

