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ПРОТОКОЛ №30 
 

Днес, 21 септември 2022 г. (сряда) от 13.00 часа в Заседателната зала се проведе 
неприсъствено (онлайн) заседание на Академичния съвет. 

На линия са 30 от членовете на АС (Приложение – Присъствен лист) 
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 допълнения към него. 
 Нова точка 4: Приемане на квалификационни характеристики и учебни планове на 
нови докторски програми „Гериатрия“ и „Палиативна медицина“ в професионално 
направление 7.1. Медицина, разработени по проект BG05M2OP001-2.016-0007 „ОМНИА“, 
финансиран от ОП НОИР по процедура „Модернизация на висшите училища“. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 
 Нова точка 5: Приемане на квалификационни характеристики и учебни планове за 

нова магистърска програма „Топлоенергийни и екологични технологии и системи“ за ОКС 
„Магистър“ в ПН 5.4. Енергетика. 
 Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 
 Като точка 6 да се включи: Текущи 

 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: 

 
1. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките, посочени в решението на 
Акредитационния съвет на НАОА за институционалната акредитация в рамките на 
четиригодишния следакредитационен период. 

Докладва: доц. д-р Генчо Вълчев – зам.-ректор по Качество, акредитация и 
следдипломна квалификация  
2. Приемане на доклад по прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане 
качеството на обучението и на академичния състав в рамките на четиригодишния 
следакредитационен период. 

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

следдипломна квалификация 
3. Приемане на решения за изменение и допълнение на приети от Академичен съвет 
решения за приемане на квалификационни характеристики и учебни планове на нови 
магистърски програми по проект „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова 
трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето 
образование чрез партньорство между Тракийски университет, УНСС, Русенски университет 
и Българска стопанска камара (СИПМО-ТрУ)“. 

Докладва: доц. д-р Емил Славов – зам.-ректор по ПД  
4. Приемане на квалификационни характеристики и учебни планове на нови докторски 
програми „Гериатрия“ и „Палиативна медицина“ в професионално направление 7.1. 
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Медицина, разработени по проект BG05M2OP001-2.016-0007 „ОМНИА“, финансиран от ОП 
НОИР по процедура „Модернизация на висшите училища“. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 

5. Приемане на квалификационни характеристики и учебни планове за нова магистърска 
програма „Топлоенергийни и екологични технологии и системи“ за ОКС „магистър“ в ПН 5.4. 
Енергетика. 
 Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 

6. Текущи. 
ПО ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема доклада с приложен доказателствен материал за изпълнение на препоръките, 
посочени в решението на Акредитационния съвет на НАОА за институционалната 
акредитация в рамките на четиригодишния следакредитационен период. 
ПО ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема доклада с приложен доказателствен материал по прилагането на вътрешната 
система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в 
рамките на четиригодишния следакредитационен период. 
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
  Решение 1: Академичният съвет изменя и допълва Решение по т.18 от Протокол 24 от 

проведено на 09.03.2022г. заседание, както следва: 
  Академичният съвет дава съгласие Тракийския университет да разработи магистърска 
програма: „Био-базирани индустрии и устойчив растеж“ по проект BG05M2OP001-2.016-0009 
„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)“, в професионално направление 3.8. Икономика, на английски език в 
съвместно обучение с Университет Панония, Унгария. 
  Приема квалификационна характеристика и учебен план на разработената нова 
магистърска програма. 
  Решение 2: Академичният съвет изменя и допълва Решение по т. 17 от Протокол 26 
от проведено на 04.05.2022 г. заседание, както следва: 
  Академичният съвет дава съгласие Тракийския университет да разработи магистърска 
програма: „Интегрирани системи за управление качеството и безопасността на храните“ по 
проект BG05M2OP001-2.016-0009 „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)“, в професионално направление 
6.4. Ветеринарна медицина, в съвместно обучение с УНСС по професионално направление 
3.1. Социология, антропология и науки за култура, на български език.  
  Приема квалификационна характеристика и учебен план на разработената нова 
магистърска програма. 
  Решение 3: Академичният съвет изменя и допълва Решение по т. 18 от Протокол 26 

от проведено на 04.05.2022 г. заседание, както следва: 
  Академичният съвет дава съгласие Тракийския университет да разработи магистърска 
програма: „Ветеринарномедицински бизнес и мениджмънт“ по проект BG05M2OP001-2.016-
0009 „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)“, в професионално направление 6.4. Ветеринарна 
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медицина в съвместно обучение с УНСС по професионално направление 3.1. Социология, 
антропология и науки за култура на български език. 
  Приема квалификационна характеристика и учебен план на разработената нова 
магистърска програма. 
  Решение 4: Академичният съвет изменя и допълва Решение по т. 9 от Протокол 29 от 

проведено на 06.07.2022г. заседание, както следва: 
  Академичният съвет дава съгласие Тракийския университет да разработи магистърска 
програма: „Агротроника“ по проект BG05M2OP001-2.016-0009 „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)“, в 
професионално направление 5.13. Общо инженерство в съвместно обучение с Русенски 
университет „Ангел Кънчев“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 
науки на български език. 
  Приема квалификационна характеристика и учебен план на разработената нова 
магистърска програма. 
  Решение 5: Академичният съвет изменя и допълва Решение по т. 20 от Протокол 26 

от проведено на 04.05.2022 г. заседание, както следва: 
  Академичният съвет дава съгласие Тракийския университет да разработи магистърска 
програма: „Здравен туризъм“ по проект BG05M2OP001-2.016-0009 „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)“, в 
професионално направление 7.4. Обществено здраве в съвместно обучение с УНСС по 
професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура на български 
език. 
  Приема квалификационна характеристика и учебен план на разработената нова 
магистърска програма. 
  Решение 6: Академичният съвет изменя и допълва Решение по т. 19 от Протокол 26 
от проведено на 04.05.2022 заседание, както следва: 
  Академичният съвет дава съгласие Тракийския университет да разработи магистърска 
програма: „Хранене и биомедицина“ по проект BG05M2OP001-2.016-0009 „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)“, в професионално направление 4.3. Биологически науки в съвместно 
обучение с Русенски университет „Ангел Кънчев“ по професионално направление 4.6. 
Информатика и компютърни науки на български език. 
  Приема квалификационна характеристика и учебен план на разработената нова 
магистърска програма. 
  Решение 7: Академичният съвет изменя и допълва Решение по т. 13 от Протокол 25 

от проведено на 06.04.2022 г. заседание, както следва: 
  Академичният съвет дава съгласие Тракийския университет да разработи магистърска 
програма: „Виртуални технологии“ по проект BG05M2OP001-2.016-0009 „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)“, в професионално направление 5.4. Енергетика в съвместно обучение с 
Русенски университет „Ангел Кънчев“ по професионално направление 4.6. Информатика и 
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компютърни науки и Технологичен институт в Карлсруе – Германия, на български и английски 
език. 
  Приема квалификационна характеристика и учебен план на разработената нова 
магистърска програма. 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
  Решение 1: Приема квалификационна характеристика и учебен план на нова 
докторска програма „Гериатрия“, в професионално направление 7.1. Медицина, разработена 
по проект BG05M2OP001-2.016-0007 „ОМНИА“, финансиран от ОП НОИР по процедура 
„Модернизация на висшите училища“ съвмество с Медицински университет, гр. Пловдив. 
  Решение 2: Приема квалификационна характеристика и учебен план на нова 

докторска програма „Палиативна медицина“, в професионално направление 7.1. Медицина, 
разработена по проект BG05M2OP001-2.016-0007 „ОМНИА“, финансиран от ОП НОИР по 
процедура „Модернизация на висшите училища“ съвмество с Медицински университет, гр. 
Пловдив. 
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
   Решение 1: Приема учебен план и квалификационна характеристика на магистърска 
програма „Топлоенергийни и екологични технологии и системи“ – едногодишен курс на 
обучение в редовна форма, за завършили ОКС „бакалавър“ в ПН 5.4. Енергетика. 
  Решение 2: Приема учебен план и квалификационна характеристика на магистърска 
програма „Топлоенергийни и екологични технологии и системи“ – двугодишен курс на 
обучение в редовна форма, за завършили образователно-квалификационна степен 
„професионален бакалавър” в ПН 5.4. Енергетика и за завършили ОКС „бакалавър” и ОКС 
„магистър” в области на висшето образование: 5. Технически науки от всички професионални 
направления; 4. Природни науки, математика и информатика: 4.1. Физически науки; 4.2. 
Химически науки; 4.5. Математика; 4.6. Информатика и компютърни науки; 6. Аграрни науки и 
ветеринарна медицина: 6.1. Растениевъдство; 6.2. Растителна защита; 6.3. Животновъдство; 
6.5. Горско стопанство; 9. Сигурност и отбрана от всички професионални направления. 
ПО ШЕСТА ТОЧКА Текущи Академичният съвет реши: 

   Приема предложението за допълнителна ликвидационна сесия в периода 26.09.2022 
г. до 07.10. 2022 г., като за целта всяко структурно звено на ТрУ определи конкретни изпитни 
дати. 
  Приема предложението студенти с до три невзети изпита да бъдат записани в по-
горен курс на обучение. 
  Взетите решения да се сведат до знанието на Учебните отдели на всички структурни 
звена на ТРУ. 
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