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ПРОТОКОЛ №34 

 

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

Присъстват 30 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 и 
предложи някои изменения по него: 
 По точка 18 вместо проф. дн Таня Борисова – декан на ПФ ще докладва доц. д-р 
Христо Салджиев – зам.-декан по НИД на ПФ. 
 Проф. 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. Доклад от КС относно законосъобразността на проведен избор за Ръководител катедра 
и попълване на Факултетен съвет в Стопански факултет. 

Докладва: проф. дн Радостин Симеонов – председател на Контролния съвет 
2. Корекции на бюджета на структурните звена и на ТрУ като цяло за 2022 г. 

Докладва: г-н Господин Господинов – ръководител ФСО 

3. Упълномощаване на ректора за извършване на корекции по бюджета на ТрУ и 
структурните звена към 31.12.2022 г. след Академичен съвет от 21.12.2022 г. 

Докладва: г-н Господин Господинов – ръководител ФСО 

4. Приемане на Кандидатстудентски справочник за учебната 2023/2024 година. 
Докладва: проф. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 

5. Приемане на график за кандидатстудентски прием за обучение на английски език за 
специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“. 

Докладва: проф. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 
6. Приемане на график за кандидатстване за магистърски програми по проект „Съвместен 
интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в 
приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство 
между ТрУ, УНСС, Русенски университет и Българска стопанска камара“ и проект 
„Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси 
в България“. 

Докладва: проф. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 
7. Приемане на такси за обучение по магистърски програми по проект „Съвместен 
интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в 
приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство 
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между ТрУ, УНСС, Русенски университет и Българска стопанска камара“ и проект 
„Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси 
в България“. 

Докладва: проф. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 

8. Приемане на календарен план на ТрУ. 
Докладва: проф. д-р Ани Златева – гл. секретар на ТрУ 

9. Приемане на цена на учебно помагало. 
Докладва: проф. д-р Ани Златева – гл. секретар на ТрУ 

10. Приемане на промени в ПРАС на ТрУ. 
Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 

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

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

13. Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 
критерии и доклад за изпълнение на задължителните препоръки във връзка с програмна 
акредитация на професионално направление 5.13 Общо инженерство, област на висше 
образование 5. Технически науки. 

Докладва: проф. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ 
14. Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 
критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма „Технология на 
млякото и млечните продукти“, професионално направление 5.12. Хранителни 
технологии, област на висшето образование 5. Технически науки. 

Докладва: проф. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ 

15. Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 
критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма „Механизация и 
електрификация на животновъдството“, професионално направление 5.13. Общо 
инженерство, област на висшето образование 5. Технически науки. 

Докладва: проф. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ 
16. Приемане на такси за признаване на професионална квалификация Ветеринарен 
лекар във Ветеринарномедицински факултет. 

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

17. Приемане на такси за обучение на чуждестранни докторанти – лица, които не са 
български граждани и не са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на 
друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство 
или на Конфедерация Швейцария. 

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

18. Приемане на документация за откриване на ново професионално направление 1.1. 
Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически 
науки. 

Докладва: доц. д-р Христо Салджиев – зам.-декан по НИД на ПФ 

19. Приемане на външни специалисти за преподаватели в СДК. 
Докладва: доц. д-р Генчо Вълчев – зам.-ректор по Качество, акредитация и 
следдипломна квалификация 

20. Приемане на курсове, учебна документация и такси за СДК. 
Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев – декан на МФ 

       проф. д-р Галя Кожухарова – директор на ДИПКУ 
21. Текущи. 
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II Тържествено заседание 
 

1. Взимане на решение за удостояване с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на 
Тракийски университет на проф. д-р Мартин Крамер – Вице-президент на Университет 
„Юстус Либих“ град Гисен, Германия. 

Докладва: проф. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски университет 
 

I Делова част 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА няма взето решение 
ПО ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Решение 1: Одобрява коригираните бюджети на структурните звена и на 
университета, като цяло за 2022 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 2022 година съгласно приложението. 
Решение 3: Одобрява Приложение 4 – Разходи за членски внос и участие в 

нетърговски организации и дейности за 2022 година. 
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Упълномощава Ректора и Ръководител ФСО да извършват корекции по бюджетите на 
структурните звена и на университета като цяло за 2022 година. Извършените корекции след 
последното заседание на АС за 2022 година да се докладват на първото заседание на АС 
през 2023 г. 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема Кандидатстудентски справочник за учебната 2023/2024 г. 
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема предложения график за кандидатстудентски прием за обучение на английски 
език за специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“ за учебната 2023/2024 г., 
както следва: 

СЪБИТИЕ ДАТА 

Стартиране на кандидатстудентския 
прием 

1 април 2023 г. 

Първа изпитна сесия 03-04 юни 2023 г. 

Втора изпитна сесия 22-23 юли 2023 г. 

Трета изпитна сесия 26-27 август 2023 г. 

Обявяване на първо класиране 30 август 2023 г. 

Записване на приетите студенти 31 август - 8 
септември 2023 г. 

При наличие на свободни места ще бъде обявен допълнителен 
прием 

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема предложения график за кандидатстване за 8 магистърски програми по проект 
„Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в 
приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между 
ТрУ, УНСС, Русенски университет и Българска стопанска камара“ и проект „Модернизация на 
висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, както 
следва: 
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Прием на документи – от 09.01.2023 г. до 31.01.2023 г. 
Класиране – до 10.02.2023 г. 

 Обучението да започне от 2-семестър на учебната 2022/2023 г. 
ПО СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема предложените такси за обучение по магистърски програми по проект 
„Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в 
приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между 
ТрУ, УНСС, Русенски университет и Българска стопанска камара“ и проект „Модернизация на 
висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, както 
следва: 

 

 
 
№ 

Магистърски програми по 

проект „Съвместен 
интегриран подход за 

модернизация и цифрова 

трансформация на обучението 
в приоритетни професионални 

направления от висшето 

образование чрез 
партньорство между ТрУ, 

УНСС, Русенски университет и 

Българска стопанска камара“ 

 

 
 
Звено 

 

 
 

Форма на 

обучение 

 

 
 
Брой 

семестри 

 

 
 
Език 

 

 
 
Годишни 

такси 

1.  Био-базирани индустрии и 
устойчив растеж 

СФ задочна 3 EN 953 лв. 

2.  Интегрирани системи за 
управление качеството и 

безопасността на храните 

ВМФ задочна 2 BG 2417 лв. 

3.  Ветеринарномедицински бизнес и 
мениджмънт 

ВМФ задочна 2 BG 2417 лв. 

 
4.  

 
Агротроника 

 
АФ 

 
редовна/задочна 

 
3 

 
BG 

2800 лв. - 
редовно 

1400 лв. - 

задочно 

5.  Здравен туризъм МФ задочна 2 BG 1383 лв. 

6. Хранене и биомедицина МФ редовна 2 BG 2800 лв. 

 
7.  

 
Виртуални технологии 

 
ФТТ 

 
редовна/задочна 

 
2 

 
BG/EN 

2760 лв. - 
редовно 

1360 лв. - 
задочно 

       

 
№ 

Магистърска програма по 
проект „Модернизация на 
висшето образование по 

устойчиво използване на 
природните ресурси в 

България“ 

 
Звено 

 
Форма на 
обучение 

 
Брой 

семестри 

 
Език 

 
Годишни 

такси 

 
1.  

 
Устойчиво производство на 
фуражни култури 

 
АФ 

 
редовна/задочна 

 
2 

 
BG 

4410 лв.- 
редовно 

1937 лв. - 

задочно 

 
ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема календарния план на Тракийски университет за 2023 г. 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 АС приема предложената цена на учебник „Връзки с обществеността“ с автор преп. 
Любомира Спасова, както следва: 

Цена за библиотека – 9.60 лв. 
Цена за книжарница – 12.50 лв. 
Тираж – 350 бр. 
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема предложените промени в ПРАС на ТРУ, както следва: 
Чл. 82.(1) ........................................................................................................................................... 

(3) Изборът се провежда при тайно гласуване с обикновено мнозинство. Членовете на 
Факултетния съвет, имащи право да гласуват, посочват своя избор в бюлетина, съдържаща 
името на кандидата и квадратчета с „Да” и „Не”, чрез зачертаване на желаното със знак „Х“ 
или „V”. Бяла или нееднозначно попълнена бюлетина се смята за глас „въздържал се”. В 
случаите, в които класираният на първо място кандидат, не бъде избран, ФС пристъпва към 
избор на следващия класиран кандидат. 
Чл. 89. (1) ............................................................................................................................................ 

(5) Факултетният съвет взема решение за избор на „професор“ по предложение на 
научното жури. Изборът се извършва не по-късно от един месец след получаване на 
предложението. Изборът се провежда при тайно гласуване с обикновено мнозинство. 
Членовете на Факултетния съвет, имащи право да гласуват, посочват своя избор в 
бюлетина, съдържаща името на кандидата и квадратчета с „Да” и „Не”, чрез зачертаване на 
желаното със знак „Х“ или „V”. Бяла или нееднозначно попълнена бюлетина се смята за глас 
“въздържал се”. В случаите, в които класираният на първо място кандидат, не бъде избран, 
ФС пристъпва към избор на следващия класиран кандидат 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Ветеринарномедицински факултет 
 Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ 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 2: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ 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 3 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Медицински факултет 

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

„Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, професионално направление 7.1. 
Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра 
„Физиология, патофизиология и фармакология“ – 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 

„Ендокринология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Пропедевтика на 

вътрешните болести и клинична лаборатория“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. 
Киркович“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Педагогически факултет 
 Решение 5: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Методика на 

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

Решение 6: Да се обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по 
„Педагогика (приобщаващо образование)“, професионално направление 1.2. Педагогика, 
област на висше образование 1. Педагогически науки – 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 „главен асистент“ по 

„Български език и литература“, професионално направление 2.1. Филология, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки – един; 
 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 „главен асистент“ по 
„Методика на обучението по математика и ИТ“, професионално направление 1.3. Педагогика 
на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
ПО ДВАНАДЕСЕТА 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 №30/20.12.2022 г.), АС приема избора на хоноруван 

преподавател за зимен семестър на учебна 2022/2023 г., както следва: 
Специалност „Аграрно инженерство“ – задочно обучение 

1. Проф. д-р Стефка Любова Атанасова по: 

1.1. Дисциплина „Дистанционни методи за анализ – 9 часа лекции, 6 часа упражнения и 1 час 
за изпитани студенти. 
1.2. Дисциплина „Недеструктивни методи за анализ на почви и растителна продукция“ – 9 
часа лекции, 6 часа упражнения и 1 час за изпитани студенти. 
 

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 (протокол №12/13.12.2022 г.), АС приема избора на хонорувани 

преподаватели за учебна 2022/2023 г., както следва:  
СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА” на български език 

1. Д-р Диана Тенева Танева по: 

1.1. Дисциплина „Хигиена и професионални заболявания“ – 135 часа упражнения 
2. Д-р Велемира Владимирова Шишкова по: 

2.1. Преддипломен стаж по Обща медицина – 150 часа 
3. Д-р Йордан Цонев Петков по: 

3.1. Дисциплина „Психиатрия“ – 150 часа упражнения 
СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА” на английски език 

1. Д-р Велемира Владимирова Шишкова по: 

1.1. Преддипломен стаж по Обща медицина – 90 часа 
2. Д-р Йордан Цонев Петков по: 
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2.1. Дисциплина „Психиатрия“ – 90 часа упражнения 
СПЕЦИАЛНОСТ „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ” 

1. Д-р Велемира Владимирова Шишкова: 

1.1. Клинична практика – 50 часа 
СПЕЦИАЛНОСТ „КИНЕЗИТЕРАПИЯ” 

1. Валентин Петров Петров: 
1.1. Клинична практика – 240 часа  
2. Доц. Данелина Емилова Вачева, дм по: 

2.1. Дисциплина „Адаптирана физическа активност“ –  30 ч. лекции 
2.2. Дисциплина „Ерготерапия“ –10 ч. лекции + 10 ч. упражнения 
3. Проф. Николай Емилов Попов, дп по: 

3.1. Дисциплина „Патокинезиология“ – 30 ч. лекции + 30 ч. упражнения 
3.2. Дисциплина „Кинезиологични основи“ – 15ч. лекции + 15 ч. упражнения 

 
Хонорувани преподаватели за нуждите на СДО 

за провеждане на колоквиуми 
1. Д-р Петко Госпидинов Михайлов: 

1.1. Специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ (16 ак.ч); „Анестезиология и 
инезивни грижи“ (16 ак.ч.); „Спешна медицина“ (20 ак.ч.); и „Спешна медицинска помощ“ (18 
ак.ч.); 
2. Д-р Силвия Иванова Борисова-Димова: 

2.1. Специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ (16 ак.ч), ), „Анестезиология и 
инезивни грижи“ (16 ак.ч.), „Спешна медицина“ (20 ак.ч.) и „Спешна медицинска помощ“ (18 
ак.ч.); 
3. Д-р Пламен Иванов Иванов: 

3.1. Специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ (16 ак.ч), ), „Анестезиология и 
инезивни грижи“ (16 ак.ч.), „Спешна медицина“ (20 ак.ч.) и „Спешна медицинска помощ“ (18 
ак.ч.); 
4. Христо Стойчев Колев: 
4.1. Специалост „Клинична психология“ (12 ак.ч.); 

 
Хонорувани преподаватели за нуждите на СДО 

за провеждане на колоквиуми и изготвяне на становища 
1. Д-р Христо Александров Христов: 

1.1. Специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ (10 ак.ч.); 
2. Д-р Красимира Желязкова Стойкова: 
2.1. Специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ (10 ак.ч.); 
3. Д-р Тодор Георгиев Тодоров: 

3.1. Специалност „Съдебна медицина“ (12 ак.ч.); 
 

Хонорувани преподаватели за нуждите на СДО 

за провеждане на теоретично обучение, колоквиуми и изготвяне на становища 
1. Проф. д-р Илия Димитров Попов: 
1.1. Специалност „Нефрология“ – теоретично обучение (218 ак.ч) и колоквиуми (10 ак.ч.); 
2. Д-р Нела Илиева Узунова-Хаджипеткова: 

2.1. Специалност „Хранене и диететика“ – теоретично и практическо обучение (626 ак.ч.) и 
колоквиуми (16 ак.ч.); 
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Хоноруван преподавател за провеждане на курс ВСД (високо специализирана дейност) 
1. Д-р Бисер Александров Макелов: 
1.1. Курс „Артроскопска хирургия на става“ – 12 ак.ч.; 
 

ФИЛИАЛ-ХАСКОВО 

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 СФ на Филиал-Хасково (протокол №78/09.12.2022 г.), АС приема избора на 

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

№ Име, презиме,  
фамилия 

Учебна дисциплина Специалност Курс Лекции Упр. 

1 Проф. Мима Иванова 
Николова  

Анатомия  Кинезитерапия І 30 30 

2 Доц. Стоилка Колева 
Мандаджиева 

Патофизиология на 
човека 

Медицинска сестра 
Акушерка 

І 
І 

12 
12 

3 
3 

3 Доц. Екатерина 
Георгиева Петкова 

Медицинска апаратура Медицинска сестра 
Акушерка 

І 
І 

12 
12 

3 
3 

4 Доц. Милена Ганчева 
Сандева 

Специални грижи в 
акушерството - теория 

Акушерка І,II,III  
 

176 - 
 

5 Д-р Янчо Стефанов 
Делчев, дм 

Акушерство 
Гинекология 

Акушерка ІІ 23 
34 

7 
11 

6 Д-р Георги Стойчев 
Радевски, дм 

Нервни болести Кинезитерапия ІІ 45 15 

7 Д-р Бисер Александров 
Макелов, дм 

Ортопедия, 
травматология с ортотика 

Кинезитерапия  II 75 15 

8 Д-р Владимир Тенчев 
Стамболов 

Анестезиология и интенз. 
лечение 

Медицинска сестра 
Акушерка 

ІІ 
ІІ 

112 
28 

8 
2 

9 Д-р Ясен Петков 
Калайджиев 

Акушерство  
Акушерство и 
гинекология 
Сексология и семейно 
планиране  

Акушерка 
Медицинска сестра 
 
Акушерка 

І 
ІІІ 
 
ІІІ 

43 
24 
 
27 
 

32 
6 
 
3 
 

10 Веселин Кръстев Колев Английски език Медицинска сестра 
Акушерка 
Кинезитерапия 

І 
І 
I, II 

- 
- 
- 

90 
30 
60 

11 Димитрия Фердинандова 
Халилямова 

Физическо възпитание и 
спорт 

Медицинска сестра 
Акушерка 
Кинезитерапия 

І, II  
І, II 
I, II 

- 
- 
- 

120 
120 
  60 

12 Д-р Петя Станкова  
Каснакова, дм 

Общи методи за функц. 
изследвания и оценка в 
кинезитерапията  
Масаж 
Кинезиологични основи 
на кинезитерапията 
Ерготерапия 
Профил. и рехаб. с 
терапевтични топки 

 
 
 
 
Кинезитерапия  

 
 
І 
І 
 
І 
ІІ 
 
ІІ 

 
 
- 
- 
 
15 
25 
 
5 

 
 
45 
30 
 
15 
 5 
 
15 

13 Любка Петрова Радева Клинична практика Медицинска сестра I, ІІ 
 

- 180 

14 Таня Тодорова Станчева Клинична практика Медицинска сестра ІІІ 
 

- 216 

15 Десислава Велчева 
Делчева 

Клинична практика Медицинска сестра ІІІ 
 

- 216 

16 Силвия Георгиева Клинична практика Медицинска сестра I,II,ІІІ - 360 
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Ванчева  

17 Тодорка Жечева 
Николова 

Клинична практика Акушерка І 
 

- 180 

18 Паулина Янкова Талева Специални грижи в 
акушерството – упр.  
Клинична практика 

 
Акушерка 
Медицинска сестра 

 
ІІ, ІІІ 
ІІІ 

 
- 
- 

 
63 
108 

19 Елисавета Йорданова 
Метларова 

Клинична практика Акушерка  ІІІ - 180 

20 Димитър Венциславов 
Димитров 

Клинична практика Кинезитерапия ІІ  - 
 

105 
 

21 Румяна Ангелова 
Василева 

Клинична практика Кинезитерапия І  - 
 

105 
 

 
РЕКТОРАТ 

АС приема Севдалина Колева Иванова – избрана за хоноруван преподавател 

(протокол от АС №31/28.09.2022 г.) за извеждането на учебните занятия по дисциплина 
„Български език“ на чуждестранни граждани от Център „Езиково и специализирано обучение 
на чуждестранни граждани“, да бъде натоварена допълнително по : 
1. Дисциплина „Български език“ – 230 ч., за зимен и летен семестър на учебната 2022/2023г. 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема доклада-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 
критерии и доклада за изпълнение на задължителните препоръки във връзка с програмна 
акредитация на професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше 
образование 5. Технически науки. 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема доклада-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 
критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма „Технология на 
млякото и млечните продукти“, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, 
област на висшето образование 5. Технически науки. 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема доклада-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 
критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма „Механизация и 
електрификация на животновъдството“, професионално направление 5.13. Общо 
инженерство, област на висшето образование 5. Технически науки. 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема предложените такси, както следва: 

1. Такса в размер на 4987 лв. (2550 ЕВРО) за провеждане на стаж по приспособяване 
по индивидуален план с учебна натовареност с учебни дисциплини формиращи до 30 
кредитни точки по ЕCTS.  

2. Такса в размер на 9974 лв. (5100 ЕВРО) за провеждане на стаж по приспособяване 
по индивидуален план с учебна натовареност с учебни дисциплини формиращи от 30 до 60 
кредитни точки по ЕСТЅ.  

3. Такса в размер на 4987 лв. (2550 ЕВРО) за провеждане на „изпит за признаване на 
професионална квалификация" по конспект.  

4. Такса в размер на 50 лева за разглеждане на документи във ВМФ по процедура на 
Българска агенция по безопасност на храните и съгласно Закона за признаване на 
професионалните квалификации. 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема годишни такси за самостоятелна форма на обучение на чуждестранни 
докторанти – лица, които не са български граждани и не са граждани на друга държава – 
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членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по споразумението за Европейското 
икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, както следва: 

За обучение в ПН 7.1. Медицина – 21000 лв. 
За обучение в ПН 7.4. Обществено здраве – 6500 лв. 
За обучение в област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика – ПН 4.1., ПН 4.2. и ПН 4.3. – 8000 лв. 
Административна такса – съгласно чл. 35, т.6 от ПРАС на ТрУ. 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема представената документация за откриване 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 ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

1. Приема д-р Даниел Лалев Павлов за преподавател в СДК „Ръководител на 
дейности по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и 
ликвидиране на болестите по животните“ за извеждане на 2 часа лекции. 
 2. Приема гл. ас. д-р Огнян Дариев Миков за преподавател в СДК „Ръководител на 
дейности по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и 
ликвидиране на болестите по животните“ за извеждане на 14.5 часа лекции. 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Медицински факултет 

Решение 1: Приема предложените курсове за следдипломно обучение в МФ, както 
следва: 

1. Курс „Основи на детската хирургия“ – 20 ак. часа, водещ: проф. д-р Красимира 
Калинова Атанасова-Георгиева. 

2. Курс „Спешни хирургични състояния в детската възраст“ – 20 ак. часа, водещ: проф. 
д-р Красимира Калинова Атанасова-Георгиева. 

3. Курс „Спешни урологични състояния в детската възраст“ – 20 ак. часа, водещ: проф. 
д-р Красимира Калинова Атанасова-Георгиева. 

4. Курс „Спешна урология“ – 12 ак. часа, водещ: проф. д-р Димитър Григоров Шишков 
5. Курс „Видеоасистирана гръдна хирургия“ – 48 ак. часа, водещ: доц. д-р Даниел 

Георгиев Вълчев 
ДИПКУ 

 Решение 2: Приема предложението за размера на такси за процедури за 

придобиване на ПКС в ДИПКУ, както следва: 
 

 
№ 

Професионално 
квалификационна 

степен 

 
Характер на процедурата 

 
Такса 

1.  Пета Устен изпит 80.00 лв. 

2.  Четвърта Писмен изпит 100.00 лв. 

3. Трета По документи 60.00 лв. 

4. Втора Защита на писмена работа 110.00 лв. 

5. Първа Защита на писмена работа 120.00 лв. 

 
II Тържествено заседание 

ПО ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

  Приема да бъде удостоен с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на Тракийски 
университет проф. д-р Мартин Крамер – Вице-президент на Университет „Юстус Либих“, град 

http://www.unisz-iso.org/
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Гисен, Германия, за значителен принос в международнато партньорство на ТрУ с Германия и 
развитие на ветеринарномедицинското обучение и практика в България. 
 
 
 
 
 
 

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

