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ПРОТОКОЛ №27 
 

Днес, 23 май 2022 г. (понеделник) от 11.00 часа в Заседателната зала се проведе 
заседание на Академичния съвет. 

Присъстват 30 от членовете на АС (Приложение – Присъствен лист) 
Общ списъчен състав – 45 
Минимален кворум – 30  
Материалите по дневния ред са изпратени на членовете на АС. 
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 и представи дневния 
ред. 
 Доц. д-р Добри Ярков прикани членовете на Академичния съвет да гласуват така 
предложения дневен ред. 
 

В резултат на гласуването, с 30 гласа „ЗА” АС прие следния 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
I Делова част  

1. Приемане на научни проекти от конкурсна сесия 2022 г. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 

2. Обявяване на конкурси за академични длъжности. 

 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 

3. Приемане на допълнение в издателския план на Академично издателство „Тракийски 
университет“. 

Докладва: доц. д-р Ани Златева – главен секретар на ТрУ 

4. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
 Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – декан на ПФ 

5. Приемане на квалификационна характеристика и групов учебен план на докторска 
програма „Енергопреобразуващи технологии и системи“, професионално направление 5.4. 
Енергетика. 

Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 

6. Приемане на доклад-самооценка за разкриване на процедура за програмна акредитация 
на докторска програма „Енергопреобразуващи технологии и системи“, професионално 
направление 5.4. Енергетика. 

Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 
7. Приемане на външни специалисти за преподаватели в СДК. 

Докладва: доц. д-р Генчо Вълчев – зам.-ректор по Качество, акредитация и 

следдипломна квалификация 
8. Приемане на курсове, учебна документация и такси по СДК. 

Докладват: доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 

           проф. д-р Галя Кожухарова – директор на ДИПКУ 
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9. Текущи. 
 

II част Тържествено заседание на Академичния съвет  

1. Удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Тракийски университет на 
проф. д-р Николай Цанков. 
2. Удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Тракийски университет на 
проф. д-р Андрея Андреев. 
 Докладва: доц. д-р Добри Ярков – ректор на ТрУ 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема научни проекти по конкурсна сесия 2022 г. на ТрУ и структурните звена, 
съгласно приложението. 
ПО ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Медицински факултет 

Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по „Хигиена“, 

професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Хигиена, епидимиология, микробиология, 
паразитология и инфекциозни болести“ – един; 
 Конкурсът със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 2: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията (МБС)“, професионално 
направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за 
нуждите на катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на бедствените 
ситуации“ – един; 
 Конкурсът със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 3: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по 

„Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Обща и клинична патология, 
съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р 

С. Киркович“ – един; 
Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 

обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Педагогически факултет 

Решение 4: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Теория и 
управление на образованието (образование и грижа в ранна детска възраст)“, 
професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше 
образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „ПНУП“ – един; 
 Конкурсът със срок 3 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 „Методика на 

обучението по физическо възпитание (адаптирана физическа активност, хигиена и здравно 
образование)“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на 
висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „ПНУП“ – един; 
 Конкурсът със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
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Решение 6: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Педагогика на 

обучението по природни науки“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 
по..., област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на ДИПКУ – един; 
 Конкурсът със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 7: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Теория на 
възпитанието и дидактика (конструиране, технологии и предприемачество)“, професионално 
направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за 
нуждите на катедра „ПНУП“ – един; 

Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 8: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Теория на 
възпитанието и дидактика, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 
образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „ПСН“ – един; 

Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Факултет „Техника и технологии“ 

Решение 9: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по 

„Механизация и електрификация на растениевъдството“, професионално направление 5.1. 
Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на 
катедра „Машинно инженерство“ – един; 
 Конкурсът със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 10: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по 

„Художествено оформяне на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“, 
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. 
Технически науки за нуждите на катедра „Машинно инженерство“ – един; 
 Конкурсът със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 11: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по 

„Технология на храните“, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, област 
на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Хранителни технологии“ – 
един; 
 Конкурсът със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 12: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Технология 
на храните“, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, област на висше 
образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Хранителни технологии“ – един; 
 Конкурсът със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 13: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Химия“, 

професионално направление 5.12. Хранителни технологии, област на висше образование 5. 
Технически науки за нуждите на катедра „Хранителни технологии“ – един; 
 Конкурсът със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 14: Да се обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по 
„Икономика и управление“, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област 
на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Машинно инженерство“ – 
един на 0.5 щат; 
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 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема да се допълни в издателския план на Академично издателство „Тракийски 
университет“, следното заглавие: 

1. Монография „Продоволствена сигурност“ с автори: Евгений Сачев, Добри Ярков, 
Теодора Желева. 

Разходите за отпечатване са за сметка на авторите. 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема доклада-самооценка и придружаващата го документация за програмна 
акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на 
висше образование 1. Педагогически науки. 
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:  

 1. Приема квалификационна характеристика за обучение на докторанти по докторска 
програма „Енергопреобразуващи технологии и системи“, професионално направление 5.4. 
Енергетика. 
 2. Приема групов учебен план за обучение на докторанти по докторска програма 
„Енергопреобразуващи технологии и системи“, професионално направление 5.4. Енергетика. 
ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема доклада-самооценка и придружаващата го документация за разкриване на 
процедура за програмна акредитация на докторска програма „Енергопреобразуващи 
технологии и системи“, професионално направление 5.4. Енергетика, област на висше 
образование 5. Технически науки. 
ПО СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема проф. д-р Димитрина Иванова Гундашева за преподавател в СДК „Хуманно 
отношение и защита на животните, отглеждани в зоомагазини, развъдници, пансиони, хотели 
и приюти“ за извеждане на 7 часа лекции. 
ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Факултет „Техника и технологии“ 
 Решение 1: Приема актуализирана такса за един курсист за групови курсове по 

„Проектирането със SolidWorks – I част“ и „Проектиране с Autocad – I част с хорариум 30 
учебни часа, в размер на 200 лв. 
 ДИПКУ 
 Решение 2: Приема учебен план на ППС „Невропедагогика“ с общ хорариум 247 ч., 

задочна форма на обучение, срок на обучение 12 м.  
Приема цена на специализацията – 1125 лв. 

 
II част Тържествено заседание на Академичния съвет 

 Доц. д-р Добри Ярков внесе предложение за удостояване с почетното звание „Доктор 
хонорис кауза“ на Тракийски университет на проф. д-р Николай Цанков и проф. д-р Андрея 
Андреев. 
 Академичният съвет реши: 

Приема предложението за за удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ 
на Тракийски университет на проф. д-р Николай Цанков и проф. д-р Андрея Андреев. 
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