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ПРОТОКОЛ №33 

 

Днес, 30 ноември 2022 г. (сряда) от 13.00 часа в Заседателната зала се проведе 
заседание на Академичния съвет. 

Присъстват 31 от членовете на АС (Приложение – Присъствен лист). 
Материали по дневния ред са изпратени на членовете на АС. 
Общ списъчен състав – 45 
Редуциран състав – 43 
Минимален кворум – 29 
Налице е необходимият кворум за провеждане на Академичен съвет. 

Заседанието на съвета е редовно и може да взема решения. 
 Проф. д-р Добри Ярков – Ректор на ТрУ откри заседанието на АС, представи дневния 
ред и предложи някои изменения по него. 
 Предложената точка 1 да отпадне и да се замени с: Обсъждане на предложение 
от кмета на Община Царево – инж. Георги Лапчев за съвместна дейност между 
Тракийски университет и Община Царево. 
 Докладват: проф. д-р Добри Ярков – ректор на ТрУ и инж. Георги Лапчев – кмет на 

Община Царево 
 Проф. 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. Обсъждане на предложение от кмета на Община Царево – инж. Георги Лапчев за 
съвместна дейност между Тракийски университет и Община Царево. 

Докладва: проф. д-р Добри Ярков – ректор на ТрУ 

         инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево 
2. Информация за рейтинговата система на висшите училища за 2022 г. 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 2022 г. 

Докладва: г-н Господин Господинов – ръководител ФСО 

4. Приемане на промени в състава на общоуниверситетски комисии. 
Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 

5. Приемане на промени в Правилата за учебна дейност на ТрУ. 
Докладва: проф. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 

6. Приемане на промени в Правилата за преместване на студенти ОКС „Бакалавър“  
и ОКС „Магистър“ (след средно образование) в ТрУ. 
 Докладва: проф. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 

7. Даване на съгласие за участие на ТрУ в Международна асоциация на икономическите 
университети от Южна и Източна Европа и Черноморския регион - ASECU. 

Докладва: доц. д-р Емил Славов – зам.-ректор по ПД 

8. Обявяване на конкурси за академични длъжности и за преподавател. 
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Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 

9. Приемане избора на хонорувани преподаватели. 
Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 

10. Приемане на промяна в наименованието на магистърска програма и актуализирана 
учебна документация в АФ. 

Докладва: проф. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ 
11. Приемане на квалификационна характеристика на докторска програма „Биохимия“, 
професионално направление 4.3. Биологически науки в АФ. 

Докладва: проф. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ 
12. Приемане на доклад-самооценка за изпълнение на препоръките на акредитационния 
съвет на НАОА при получена програмна акредитация на професионално направление 3.4. 
Социални дейности. 

Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев- декан на МФ 

13. Приемане на такси за правоучастие на международен средноевропейски конгрес по 
Buiatrics в България. 

Докладва: проф. д-р Тодор Стоянчев – декан на ВМФ 
14. Приемане на предложение за провеждане на тържествено честване на „100 години 
ветеринарномедицинско образование в България“ под патронажа на президента на Р. 
България. 

Докладва: проф. д-р Тодор Стоянчев – декан на ВМФ 

15. Приемане на доклади за изпълнение на препоръки на акредитационния съвет на НАОА 
при получена програмна акредитация на специалности от регулирани професии „Медицинска 
сестра“ и „Акушерка“, ОКС „бакалавър“, Филиал-Хасково. 

Докладва: доц. д-р Таня Паскалева – директор на Филиал-Хасково 

16. Приемане на курсове, учебна документация и такси за СДК. 
Докладват: доц. д-р Генчо Вълчев – зам.-ректор по Качество, акредитация и 

следдипломна квалификация 
доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 

17. Текущи. 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА няма взето решение 
ПО ВТОРА ТОЧКА няма взето решение 
ПО ТРЕТА 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. 
 Решение 3: Приема корекциите на разходите за членски внос за 2022 година. 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема Комисията по качество на обучението да бъде в следния състав: 
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 
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7. Проф. дмн Веселин Тотев Видев – СФ 
8. Доц. д-р Петко Георгиев Цанков – ФТТ 
9. Доц. д-р Дончо Донев – ДИПКУ 
10. Ст. преп. Анушка Страхилова Узунова – Медицински колеж 
11. Проф. д-р Биянка Любчова Торньова – Филиал-Хасково 
12. Евелина Иванова Данчева – Ректорат 
13. Марияна Колева Банкова – Ректорат 
14. Християна Александрова Христова – студент 
15. Доц. д-р Стойчо Методиев – ръководител на Център за кариерно развитие 
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема предложените промени в Правилата за учебна дейност на ТрУ. 
ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема предложените промени в Правилата за преместване на студенти ОКС 
„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ (след средно образование) в ТрУ. 
ПО СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Дава съгласие Тракийският университет да участва и да бъде член в Асоциацията на 
икономическите университети от Южна и Източна Европа и Черноморския регион, (ASECU), 
като приеме устава/дружествения договор на асоциацията и предвидените в него права, 
задължения и имуществени вноски. 
ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Медицински факултет 

Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по 
„Акушерство и гинекология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Акушерство и гинекология“ – 
трима; 
 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 „главен асистент“ по 

„Анатомия, хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на 
висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Анатомия“ – 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 „главен 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 
Стоян Киркович“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Педагогически факултет 
 Решение 4: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по 

„Предучилищна педагогика“, 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 публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Медицински колеж 

Решение 5: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по „Технология 

на лекарствените форми“, професионално направление 7.3. Фармация, област на висше 
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образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Помощник-фармацевт“ 
на 0.5 щат – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 6: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по 

„Кинезитерапия“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ на 0.5 
щат – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 7: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Управление 

на здравни грижи“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Медицински лаборант“ – 
един; 
 Конкурсът със срок 4 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 8: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. ЛФК (физическо 
възпитание, спорт, ЛФК)“, професионално направление 7.6. Спорт, област на висше 
образование 7. Здравеопазване 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 9: Да се обяви конкурс за длъжност „преподавател“ по „Клинична практика“ 

професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Медицински лаборант“ на 0.5 щат – 
един;  

Конкурсът със срок 1 месец от публикуване на обявата на сайта на ТрУ. 
Стопански факултет 
 Решение 10: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Публично 
право“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, 
стопански и правни науки за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ 
на 0.5 щат – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
ДИПКУ 

Решение 11: Да се обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по 
„Психология“, професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. 
Социални, стопански и правни науки – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

 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 АФ (протокол №29/29.11.2022 г.), АС приема избора на хонорувани 

преподаватели за летен семестър на учебна 2022/2023 г., както следва: 
Катедра „Аграрно инженерство“ 
1. Инж. Пенчо Влайков по дисциплините: 
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1.1. „Технология на машиностроенето“, спец. Аграрно инженерство, задочно обучение – 21 
часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти 
1.2. „Технология на машиностроенето“, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение – 45 
часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти 
2. Доц. д-р Николай Петров Такучев по дисциплината:  

2.1. „Прогнозиране и моделиране на замърсяванията в селищни системи“, МП „Екология на 
селищни системи“ – 15 часа лекции, 15 часа упражнения и 2 часа за изпитани студенти. 
Катедра „Биологически науки“ 
1. Д-р Румяна Стефанова Грозева по дисциплината: 
1.1. „Зелена инфраструктура в териториални системи“, ОКС „Магистър“ – 6 часа лекции и 8 
часа упражнения. 
Катедра „Растениевъдство“ 
1. Доц. д-р Ангел Стойчев Иванов по дисциплините: 

1.1. „Лозарство и винарство“, спец. Агрономство, редовно обучение – 45 часа лекции и 10 
часа за изпитани студенти 
1.2. „Лозарство и винарство“, спец. Агрономство, задочно обучение – 21 часа лекции и 10 
часа за изпитани студенти 
1.3. „Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция“, спец. Агрономство, редовно 
обучение – 10 часа лекции и 5 часа за изпитани студенти 
1.4. „Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция“, спец. Агрономство, задочно 
обучение – 5 часа лекции и 5 часа за изпитани студенти 
1.5. „Производство на посадъчен материал от лози“, МП „Производство на посевен и 
посадъчен материал“ – 6 часа лекции, 9 часа упражнения и 5 часа за изпитани студенти 
2. Доц. д-р Стефан Калчев Рашев по дисциплината: 

2.1. „Карантина на растенията“, МП „Агроекология и растителна защита“ – 3 часа лекции и 2 
часа упражнения 
3. Проф. д-р Виолета Златева Божанова по дисциплината: 

3.1. „Нови методи в производството на посевен и посадъчен материал“, МП „Производство на 
посевен и посадъчен материал“ – 6 часа лекции, 9 часа упражнения и 5 часа за изпитани 
студенти 
4. Проф. дсн Георги Стефанов Петков по дисциплината: 

4.1. „Законодателство в областта на растителната защита“, МП „Агроекология и растителна 
защита“ – 15 часа лекции и 10 часа за изпитани студенти 
Катедра „Екология и зоохигиена“ 
1. Проф. дсн Георги Стефанов Петков по дисциплините: 

1.1. „Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите“, задочно обучение, ОКС 
„Бакалавър“ – 21 часа лекции и 24 часа упражнения 
1.2. „Радиоекология“, задочно обучение, ОКС „Бакалавър“ – 15 часа лекции и 15 часа 
упражнения 
1.3. „Биологично производство на животински продукти“, ОКС „Магистър“ – 12 часа лекции и 
12 часа упражнения 
Катедра „Животновъдство – преживни животни и технологии на животинските 
продукти“ 
1. Проф. дсн Радослав Иванов Славов по дисциплината: 

1.1. „Технологии в овцевъдството и козевъдството“, МП „Производствени системи и селекция 
в овцевъдството и козевъдството“ – 21 часа лекции и 24 часа упражнения 
2. Проф. дн Живка Илиева Герговска по дисциплината: 

2.1. „Говедовъдство и биволовъдство“, спец. „Зооинженерство“, ОКС „Бакалавър“ – 5 часа 
лекции 
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3. Д-р Мая Нинова по дисциплината:  

3.1. „Политики и програми на ЕС и РБългария в областта на земеделието и развитието на 
селските райони”, ОКС „Магистър“ – 12 часа лекции и 9 часа упражнения. 

 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 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 (протоколи №10/11.10.2022 г. и №11/15.11.2022 г.), АС приема 

избора на хонорувани преподаватели за учебна 2022/2023 г., както следва: 
 

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА” на български език 
1. Д-р Анелия Венелинова Василева по: 
1.1. Дисциплина „Педиатрия“ – 60 ч. упражнения 

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА” на английски език 
1. Д-р Иван Димитров Димитров по: 

1.1. Дисциплина „Обща и оперативна хирургия“ – 210 часа упражнения 
2. Д-р Анелия Венелинова Василева по: 

2.1. Дисциплина „Педиатрия“ – 120 ч. упражнения 
СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” 

1. Преп. Пенка Желева Иванова по: 

1.1. Дисциплина „Практически основи на сестринските грижи“ – 200 часа упражнения 
2. Радостина Георгиева Колева-Стоянова по: 
2.1. Дисциплина „Практически основи на сестринските грижи“ – 40 часа упражнения 

 
НАСТАВНИЦИ ПО КЛИНИЧНА ПРАКТИКА  

СПЕЦИАЛНОСТИ „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ“, „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И „АКУШЕРКА” 
1. Роза Ангелова Стойнова-Стаменова – 75 часа 
2. Росица Денчева Бакоева – 128 часа 
 

Хонорувани преподаватели за нуждите на СДО 
за провеждане на теоретично обучение и участие в колоквиуми (протокол от ФС на МФ 

№10/11.10.2022 г.) 
1. Проф. д-р Таньо Кавръков, дм за: 
1.1. Теоретично обучение по специалност „Съдова хирургия“ – 1967 часа 
1.2. Провеждане на колоквиуми – 16 часа 
2. Д-р Светослав Карамихов за: 
2.1. Провеждане на колоквиуми – 16 часа 
3. Д-р Силвия Караянева за: 

3.1. Провеждане на колоквиуми – 24 часа 
 

Хонорувани преподаватели за нуждите на СДО 
за участие в колоквиуми (протокол от ФС на МФ №11/15.11.2022 г.) 

1. Д-р Димитър Радославов Рачков за: 
1.1. Провеждане на колоквиуми по „Урология“ – 20 часа 
2. Д-р Пламен Димитров Видолов за: 

2.1. Провеждане на колоквиуми по „Гръдна хирургия“ – 18 часа 
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МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

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 СК на Медицински колеж (протокол №41/21.11.2022 г.), АС приема избора на 

хонорувани преподаватели за зимен семестър на учебна 2022/2023 г., както следва: 
 

Специалност „Медицински козметик“ 
1. Доц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, дм по: 

1.1. Дисциплина „Дерматология“ – курс 2 – 20 ч. лекции; курс 2 – 20 ч. лекции (от летен 
семестър на уч. 2021/2022 г.); курс 3 – 20 ч. лекции лекции (от зимен семестър на уч. 
2021/2022 г.). 
2. Д-р Аргир Васил Аргиров, дм по: 
2.1. Дисциплина „Дерматология“ – курс 2, I група – 10 ч. упражнения; курс 2, I група – 10 ч. 
упражнения (от летен семестър на уч. 2021/2022 г.); курс 3, I група – 10 ч. упражнения (от 
зимен семестър на уч. 2021/2022 г.). 
2.2. Дисциплина „Венерология“ – курс 3, I група – 15 ч. лекции. 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема магистърска програма „Агроекология и растителна защита“ да се преименува 
на „Растителнозащитни технологии в растениевъдството“, професионално направление 6.1. 
Растениевъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина. 
 Приема актуализираната учебна документация на магистърска програма 
„Растителнозащитни технологии в растениевъдството“. 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема квалификационна характеристика и учебна програма на докторска програма 
„Биохимия“, професионално нправление 4.3. Биологически науки, област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика. 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема доклада-самооценка и придружаващата го документация за изпълнение на 
препоръките на акредитационния съвет на НАОА при получена програмна акредитация на 
професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. 
Социални, стопански и правни науки в МФ. 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема размер на такси за правоучастие на Международен средноевропейски конгрес 
по Buiatrics в България, както следва: 

- Такса правоучастие за редовен участник в Workshop на 31.05.2023 г. – 240 лв. 
(120 евро). 

- Такса правоучастие за студенти и докторанти в в Workshop на 31.05.2023 г. – 120 
лв. (60 евро). 

- Такса правоучастие за редовен участник в Congress на 1 и 2.06.2023 г. – 500 лв. 
(250 евро). 

- Такса правоучастие за студенти и докторанти в Congress на 1 и 2.06.2023 г. – 240 
лв. (120 евро). 

- Такса за придружаващи лица – 250 лв. (125 евро). 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема предложението за провеждане на тържествено честване на „100 години 
ветеринарномедицинско образование в България“ под патронажа на президента на Р. 
България. 
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ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Приема доклада-самооценка и придружаващата го документация за 
изпълнение на препоръките на акредитационния съвет на НАОА при получена програмна 
акредитация на специалност от регулираните професии „Медицинска сестра“, ОКС 
„бакалавър“, професионално направление 7.5. Здравни грижи във Филиал-Хасково. 
 Решение 2: Приема доклада-самооценка и придружаващата го документация за 
изпълнение на препоръките на акредитационния съвет на НАОА при получена програмна 
акредитация на специалност от регулираните професии „Акушерка“, ОКС „бакалавър“, 
професионално направление 7.5. Здравни грижи във Филиал-Хасково. 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Ректорат 
 Решение 1: Приема два нови курса, както следва: 

1. Курс „Управление на проекти“ 

Ръководител на курса: д-р Тодор Тодоров 
 Хорариум: 70 часа. 
 Такса: 1500 лв. за обучение на български език и 2000 лв. за обучение на английски 
език. 
 Лектори: д-р Тодор Тодоров – 45 ч.; Данчо Данчев – 20 ч.; доц. д-р Генчо Вълчев – 5 
ч.; Минимален брой курсисти – 6 души; 
 2. „Подготвителен курс за РМР® сертификация“ 

 Ръководител на курса: д-р Тодор Тодоров 
 Хорариум: 35 ч. 
 Такса: 1900 лв., обучението ще се провежда на английски език; 
 Лектори: д-р Тодор Тодоров, Данчо Данчев; Минимален брой курсисти – 6 души; 

Факултет „Техника и технологии“ 
Решение 2: Приема както следва: 
Учебен план за специализация „Хотелиерство и логистика“ с хорариум 240 часа. Такса 

за един курсист индивидуална форма на обучение в размер на 880 лв. Ръководител на 
специализацията – доц. д-р инж. Красимира Добрева. 
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