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Г Л А В А   I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл. 1. Този Правилник урежда устройството и 

дейността на Медицински факултет /МФ/ като основно звено 

на Тракийски университет /ТУ/, както и правата и 

задълженията на преподавателите, студентите, докторантите, 

специализантите и служителите. 

 Чл. 2. Този Правилник е изготвен въз основа на 

следните нормативни документи: Закон за висшето 

образование (ЗВО), Закон за развитието на академичния състав 

в Република България (ЗРАСРБ), както и Правилник за 

структурата и дейността на Тракийски университет.  

 

 

Г Л А В А II 

АКАДЕМИЧНА АВТОНОМИЯ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

 Чл. 3. МФ осъществява цялостната си дейност върху 

принципа на академична автономия в съответствие с 

Конституцията и законите на Република България. 

Академичната автономия включва академичните свободи, 

академичното самоуправление и неприкосновенност на 

територията на МФ.  

 /1/ МФ при ТУ – Стара Загора провежда 

висококвалифицирана и специализирана учебно-

преподавателска, научноизследователска, експертна и други 

дейности. 

 Чл. 4. МФ при ТУ – Стара Загора осъществява 

международно сътрудничество по проблемите на висшето 

медицинско образование и по подготовката и квалификацията 

на медицински кадри и кадри в сферата на социалните 

дейности, за което сключва договори с организации от други 

страни и членува в международни организации. 

 Чл. 5. МФ Осъществяваат следните основни задачи:: 

 /1/ Подготовка на висококвалифицирани специалисти с 
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висше образование по  в  бакалавърски, магистърски и 

докторски образователни програми. 

/2/ Участие в обучението на специалисти в магистърски 

и бакалавърски образователни програми и създаване и 

утвърждаване на нови собствени програми. 

/3/ Провеждане на следдипломното обучение в 

системата на следдипломно обучение (СДО) за придобиване 

на специалност от висши медицински и немедицински кадри, 

работещи в сферата на здравеопазването и социалната сфера.  

 /4/ Осъществяване на фундаментални и приложни 

научни изследвания, разработване и внедряване на съвременни 

диагностични и лечебни методи. 

 /5/ Осъществяване на международно сътрудничество в 

областта на образованието и науката с български и 

чуждестранни университети, институти, културни и 

простветни и други организации. 

 /6/ Участие в експертна, консултантска, стопанско–

административна и други дейности. 

 /7/ Участва в организирането и провеждането на 

конкурси за приемане на студенти и специализанти въз основа 

на критерии, заложени в ЗВО, Закона за здравето, Правилника 

за структурата и дейността на Тракийски университет и други. 

  

 

Г Л А В А  III 

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Чл. 6. /1/  МФ  се състои от основни и обслужващи 

звена. 

/2/ Основни звена са: 

1. Катедри.  

/3/ Обслужващи звена са: 

1. Библиотека на МФ. 

2. Вивариум. 

3. Отдел „Административно-стопанска дейност“. 

Чл. 7. /1/  Органи на управление на Медицинския 
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факултет са: 

1. Общо събрание. 

2. Факултетен съвет. 

3. Декан. 

/2/ Общото събрание е висш орган за  управление на 

МФ. 

/3/ Спомагателен орган за управление е Деканският 

съвет /ДС/, състоящ се от декана и зам.-деканите.  

Чл. 8. Мандат на органите на управление. 

/1/ Мандатът на органите на управление на МФ и на 

неговите структурни звена е 4 години. 

/2/ Мандатът на органите на управление на МФ не се 

прекъсва при провеждането на частични избори, а мандатите 

на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичане 

на мандата на съответния орган на управление. 

/3/ Правомощията на декана се прекратяват с 

изтичането на мандата на Общото събрание, което го е 

избрало. Той изпълнява функциите си до избора на нов декан. 

/4/ Едно лице може да бъде избрано за декан за не 

повече от два последователни мандата. Това правило се 

прилага и за заместниците на декана. 

/5/ Мандатът на изборните лица в органите на 

управление на МФ може да бъде прекратен предсрочно от 

органа, провел избора, с обикновено мнозинство от списъчния 

му състав при тайно гласуване в следните случаи: 

1. Продължително безпричинно отсъствие от 

заседанията. 

2. Промяна на местоработата, пенсиониране или 

навършване на възраст, на която не може да се заема 

ръководна длъжност съгласно ЗВО. 

3. Нарушение на законността, морала и научната етика. 

4.Установяване, че изборът е незаконен. 

/6/ При преждевременно освобождаване за един мандат 

се смята времето, в което лицето е заемало съответната 

ръководна длъжност повече от две години. 

/7/ На ръководна длъжност не могат да бъдат избрани 

лица, които към датата на избора са добили право на пенсия. 
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Чл. 9. Състав, свикване и заседания на Общото събрание 

/ОС/. 

/1/ Общото събрание на Факултета се състои от членове 

на академичния състав на основен трудов договор, от 

представители на административния персонал, на студентите и 

докторантите във Факултета. В Общото събрание се включват 

всички хабилитирани лица на основен трудов договор във 

Факултета. Членовете, представляващи академичния състав, са 

84 на сто от състава на Общото събрание, като не по-малко от 

една четвърт от тях са нехабилитирани преподаватели; 

членовете, представляващи студентите и докторантите, са 15 

на сто от състава на Общото събрание; членовете, 

представляващи административния персонал, са 1 на сто от 

състава на Общото събрание, като имат поне един 

представител. 

/2/ Представителите по ал.1 от предходната алинея се 

избират от общи събрания на представляваните общности или 

се провеждат нарочни избори. 

/3/ Общото събрание на Факултета се свиква от 

председателя най-малко веднъж годишно: 

1. По решение на Факултетния съвет. 

2. По искане на Декана. 

3. По искане на не по-малко от една четвърт от членовете 

на събранието по списъчен състав. 

/4/ Заседанието на Общото събрание е редовно, ако до 30 

минути след обявеното начало са регистрирани не по-малко от 

две трети от списъчния му състав. Регистрацията продължава 

до един час след откриването на заседанието. При определяне 

на кворума от този състав се изключват лицата, които се 

намират в отпуск, поради временна неработоспособност, 

поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на 

малко дете или в командировка извън страната. Общият брой 

на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от 

членовете на Общото събрание. 

/5/ Членовете на Общото събрание се уведомяват за 

заседанието му с писмена покана, връчена лично и/или 

изпратена по служебната им електронна поща, не по-късно от 



 6 

14 дни преди насрочената дата. В същия срок на членовете се 

представят дневния ред и основните материали, които ще се 

обсъждат на заседанието в тезисен вид. 

/6/ При липса на кворум заседанието на ОС се отлага с 

един час след изтичане на 30 минути от първоначално обявения 

час и се смята за законно, ако присъстват не по-малко от 

половината му членове. Ако  и тогава няма кворум, се насрочва 

следващо заседание след 14 дни. 

/7/ Общото събрание приема решения с обикновено 

мнозинство от регистрираните, доколкото в закон или в този 

правилник не е предвидено друго. 

Чл. 10. Правомощия на Общото събрание на МФ. 

/1/ Основни функции на ОС са: 

1. Избира с тайно гласуване за срок на мандата си 

председател и заместник-председател от хабилитираните 

членове. 

2. Избира с тайно гласуване хабилитирано лице за декан на 

Факултета и го освобождава. 

3. Определя числения състав на Факултетния съвет и 

избира с тайно гласуване неговите членове. 

4. Обсъжда и приема годишния доклад на Декана за 

преподавателската и творческата дейност във Факултета и за 

неговото състояние. 

5. Избира и освобождава членовете на Факултетния съвет. 

6. Определя основните насоки за дейността на Факултета. 

7. Решава основни въпроси на организацията на учебната и 

научната дейност във Факултета. 

8. Приема проект за Правилник на дейността на Факултета. 

9. Решава други въпроси по предложение на: 

а) Декана; 

б) Факултетния съвет; 

в) членове на събранието. 

Чл. 11. Избор на декан и членове на Факултетния съвет. 

/1/За декан се избира хабилитирано  лице, което е на 

основен трудов договор във Факултета. 

/2/ Кандидатурите за декан се издигат от основните 

факултетски звена, от отделни членове на академичната 
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общност или от самите кандидати. 

/3/ След приключване на предложенията за издигане на  

кандидатури всеки кандидат заявява лично пред събранието 

желанието си да се кандидатира за декан или си прави 

самоотвод, който не се гласува.  

/4/Комисията по избора изготвя окончателен списък на 

кандидатите за декан. 

/5/Кандидатите за декан излагат накратко пред Общото 

събрание своите платформи и след дискусия по тях се 

пристъпва към избор. 

/6/ За декан се счита избран кандидатът, получил 

минимум 50% + 1 от гласовете на присъстващите на Общото 

събрание. 

Ако единственият кандидат за декан не получи 

необходимото мнозинство, след издигане на нови кандидатури 

се провежда нов избор. Когато кандидатите са няколко и никой 

от тях не е получил необходимото мнозинство, изборът се 

повтаря, като в него участват двама кандидати, получили най-

много гласове, при предишното гласуване. За декан се счита 

избран този, който е получил по-голям брой от гласовете на 

присъстващите на Общото събрание. 

/7/ За членове на Факултетния съвет се считат избрани 

кандидатите, класирали се в границите на определената квота, 

съобразно броя на получените гласове, които са повече от 

половината от гласовете на регистрираните в началото на 

заседанието членове на Общото събрание. Избраните 

кандидати се подреждат според броя на получените гласове по 

низходящ ред до попълване на местата в съответната квота. 

Чл. 12. Състав, свикване и заседания на Факултетния 

съвет /ФС/. 

/1/ Членовете на ФС се избират от Общото събрание на 

Факултета. Деканът се включва по право в състава на ФС и го 

ръководи. 

/2/ Факултетният съвет се състои от не по-малко от 21 

членове и включва представители на академичния състав, 

които работят на основен трудов договор в МФ, студенти и 

докторанти. Не по-малко от три четвърти от членовете на 
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Факултетния съвет са хабилитирани лица. 

/3/ Членовете на ФС се избират с мандат 4 години, без 

ограничения в броя на мандатите. Когато предсрочно се 

прекрати мандата на член от ФС, неговото място се попълва от 

следващия в списъка по избора, направен от Общото събрание. 

Това правило важи за времето между две Общи събрания. 

/4/Факултетният съвет се свиква на заседания най-малко 

веднъж месечно, с изключение на месец август. Право да 

свикват съвет имат: Деканът или не по-малко от една четвърт 

от членовете на ФС.  

/5/ Заседанията на ФС се законни, ако присъстват не по-

малко от две трети от членовете по списъчния състав. ФС 

взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство от 

гласовете на присъстващите или с тайно гласуване при избори. 

При определяне на списъчния състав не се вземат предвид 

членовете, които се намират в отпуск, поради временна 

неработоспособност, поради бременност, раждане и 

осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка 

извън страната. Протоколът от заседанията на ФС се огласява в 

едноседмичен срок след заседанието.  

/6/Членовете на ФС се уведомяват за всяко заседание с 

писмена покана не по-късно от 7 дни преди провеждането му, 

като се изпраща проекта за дневен ред и основните материали, 

които ще бъдат обсъждани. 

/7/ Деканът на Факултета е председател на ФС. 

/8/ Мандатът на изборните лица във Факултетния съвет се 

прекратява предсрочно при промяна на местоработата и 

пенсиониране или навършване на възраст, на която не може да 

се заема ръководна длъжност съгласно ЗВО.   

Чл. 13. Правомощия на Факултетния съвет. 

/1/ Факултетният съвет е орган за непосредствено 

управление на Факултета и осъществява ръководството на 

цялостната дейност на Факултета и катедрите, лабораториите и 

другите звена във Факултета, като координира дейността 

между тях.  

Основни функции: 

1. Определя броя на членовете на деканското ръководство 
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и избира заместник-декани с тайно гласуване по предложение 

на Декана. 

2. Обсъжда и прави предложения пред Академичния 

съвет на:  

а) проекти за създаване, преобразуване или закриване на 

катедри и обслужващи звена и на поделения на Университета в 

чужбина, в които обучението по специалностите от 

професионалните направления и специалностите от 

регулираните професии се осигурява от академичния състав на 

Факултета; 

б) проекти на учебни планове и квалификационни 

характеристики по образователно-квалификационни степени и 

специалности; 

в) обявяване на конкурси по чл. 50 от ЗВО. 

3. Избира и повишава в академична длъжност 

нехабилитираните членове на академичния състав и одобрява 

предложения за привличането на изявени специалисти от 

практиката по реда на чл. 52, ал. 5 от ЗВО. 

4. Прави предложения пред Общото събрание на 

Факултета и/или органите за управление на Университета по 

въпроси, свързани с дейността и състоянието на Факултета; 

5. Приема учебните програми на специалностите, за 

чието преподаване отговаря Факултетът, и индивидуалните 

планове за обучение на студенти, докторанти и специализанти; 

6. Ежегодно одобрява и контролира учебната 

натовареност на членовете на академичния състав, 

включително и на привлечените изявени специалисти от 

практиката;. 

7. Препоръчва за отпечатване научни трудове, учебници, 

монографии и други творчески постижения в издателската база 

на Университета и следи за навременното им излизане от 

печат. 

8. Обсъжда и приема резултатите от атестирането на 

членовете на академичния състав на Факултета и в случаите по 

чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗВО на 2 последователни отрицателни 

атестации ги предлага на Ректора за решение. 

9. Обсъжда, дава препоръки и взема решения по 
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дейността на факултетните звена. 

10. Наблюдава състоянието на библиотечната и 

информационната база на Факултета и взема мерки за нейното 

усъвършенстване. 

11. Взема отношение по финансовите въпроси на 

Факултета. 

12. Приема годишния отчет за преподавателската и 

научна дейност във Факултета. 

13. Взема и други решения, свързани с дейността на 

Факултета. 

14. При решаване на проблеми, пряко засягащи група 

студенти, има право да кани техни представители, които не са 

членове на Факултетния съвет. 

15. Взема решения за възлагане на лекционен курс и 

изпит по дисциплината на нехабилитирани преподаватели с 

научна степен „доктор“, когато липсва хабилитиран 

преподавател по дадена дисциплина.  

16. При обсъждане на специфични въпроси за участие в 

работата на Факултетния съвет може да се канят и 

преподаватели и външни специалисти  - нечленове на съвета. 

17. Решава други въпроси в съответствие с дейността на 

Факултета. 

Чл. 14. Правомощия на Декана. 

/1/ Деканът ръководи дейността на Факултета и го 

представлява пред АС, пред Ректора и пред други сродни 

организации и институции. Като председател на Факултетния 

съвет и Деканския съвет осигурява и контролира изпълнението 

на решенията на Общото събрание и  Факултетния съвет и 

подписва документите, произтичащи от тези решения. 

/2/ Основни функции на Декана: 

1. Осигурява изпълнението на плана за подготовката на 

специалисти с висше образование във всички 

квалификационни равнища /студенти, специализанти, 

докторанти/. 

2. Отговаря за правилното съставяне на бюджета, 

набиране на извънбюджетни средства и разходване на 

бюджетните и извънбюджетните средства на Факултета и 
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отчита дейността си за това пред ФС, АС и Ректора. 

Утвърждава с подписа си всички отчети и планове, сключва 

договори и споразумения на ниво Факултет в рамките на 

представените му правомощия. 

3. Внася  във ФС предложенията на катедрите и 

Деканския съвет за стимулиране или санкциониране на научно-

преподавателските кадри, студентите, докторантите, 

служителите и  помощния персонал от звената във Факултета, 

в съответствие с приетите от колективните им органи 

правилници. 

5. Контролира финансовите разходи в рамките  на 

утвърдения бюджет на Факултета. 

6. Отговаря за подбора, подготовката и квалификацията 

на научно-преподавателските кадри във Факултета. 

7. Подписва съвместно с Ректора дипломите за 

завършено висше образование, свидетелствата за придобита 

специалност и дипломи за научни степени и академични 

длъжности. 

8. Заверява молбите за отпуските на всички научно-

преподавателски кадри, служители и помощен персонал от 

Факултета. 

9. Решава въпросите по жалбите или ги внася за 

решение на Факултетния съвет. 

10. Решава въпроси за зачисляването и отчисляването на 

докторантите и специализантите, в рамките на предоставените 

му правомощия. 

12. Предлага на Факултетния съвет кандидатури на 

хабилитирани лица за заместник-декани. 

11. Предоставя пълномощия на заместник-деканите и 

контролира тяхната дейност. 

12. В помощ на Декана се създава Декански съвет. 

13. За участие в работата на Деканския съвет могат да се 

канят ръководители на катедри и представители на студентите 

и служителите, които не са членове на съвета, при обсъждане 

на конкретни въпроси. 

14. Следи за актуализирането на квалифакационните 

характеристики на дипломираните студенти, съобразно 
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изискванията на потребителя – Министерството на 

здравеопазването. 

15. Организира и ръководи обсъждането на учебните 

планове и програми, съобразени с квалифакационните 

характеристики, а утвърждаването им става от ФС. 

16. Осъществява други дейности неупоменати в този 

правилник в рамките на предоставените му правомощия. 

Чл. 15. /1/ Катедрата е структурно звено на Факултета, 

за осъществяване на учебна и научна дейност по една или 

група дисциплини, в което работи най-малко седемчленен 

научно-преподавателски състав на основен трудов договор в 

МФ. 

/2/ Катедрата се създава, преобразува и закрива с 

решение на Академичния съвет по предложение на съвета на 

основното звено. 

/3/ Органите за управление на катедрата са: 

1. Катедрен съвет. 

2. Ръководител на катедра. 

Чл. 16. /1/ Катедреният съвет се състои от всички 

професори, доценти, главни асистенти и асистенти в катедрата, 

които работят на основен трудов договор в МФ.  

/2/ Катедреният съвет заседава редовно веднъж месечно с 

изключение на месец август. Той се свиква от ръководителя на 

катедрата. Ръководителят на катедрата свиква Катедрения съвет и 

на извънредно заседание: 

1. По своя преценка. 

2. По искане на: 

а) не по-малко от 25 на сто от членовете на Катедрения 

съвет; 

б) Декана. 

/3/ Членовете на Катедрения съвет се уведомяват за 

заседанието му не по-късно от 7 дни преди насрочената дата по 

служебната електронна поща на всеки един от тях, като им се 

съобщава дневния ред. 

/4/ Заседанията на Катедрения съвет са законни, ако 

присъстват най-малко две трети от членовете му. Решенията се 

приемат с обикновено мнозинство от присъстващите. 



 13 

/5/ Заседанията на Катедрения съвет могат да бъдат и 

открити за всички служители на катедрата, но без право на глас. 

Чл. 17. Правомощия на Катедрения съвет: 

/1/ Обсъжда и взема решения за предложения до ФС, 

свързани със съдържанието на учебните планове и учебните 

програми по преподаваните в катедрата дисциплини и по 

организацията и провеждането на учебния процес. 

/2/ Разпределя учебно-преподавателската натовареност 

между преподавателите по тази дисциплина. 

/3/ Обсъжда работата на научно-преподавателските кадри 

и докторантите и прави предложения до ФС за обявяване на 

конкурси за хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, 

докторанти и др. 

/4/ Предлага на ФС състава на авторските колективи за 

учебници и учебни помагала по съответните учебни дисциплини. 

/5/ Прави предложения пред ФС за специализации и 

участие на преподавателите и служителите от катедрата в научни 

и други форми в страната и чужбина. 

/6/ Определя задълженията и приема длъжностните 

характеристики на научно-преподавателския и помощния  

персонал в катедрата и прави предложения до Декана за 

назначаване или освобождаване. 

/7/ Обсъжда теми за докторантури, дипломни работи и 

научни проекти. По преценка на Катедрения съвет в тези 

обсъждания могат да участват преподаватели и от други катедри.  

/8 /Обсъжда и приема атестационни оценки за дейността 

на всички членове на катедрата. 

/9/ Приема и отчита план-програмата за повишаване 

квалификацията на преподавателите и служителите в катедрата. 

/10/ Обсъжда и приема график за отпуските на всички 

членове на катедрата. 

/11/ Обсъжда и решава и други въпроси, свързани с 

дейността на катедрата /трудова дисциплина, уплътняване на 

работното време и др./. 

Чл. 18. Ръководител на катедра. 

/1/ За ръководител на катедра  се избира хабилитирано 

лице, което работи по основен трудов договор в катедрата, 
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отговаря на условията в чл.71 от ПСДТрУ и е получило минимум 

50% + 1 от гласовете на членовете на КС. Изборът се утвърждава 

от Факултетния съвет.  

/2/ Изборът на ръководител на катедра се извършва 

съгласно чл.73 и чл. 74 от ПСДТрУ. 

/3/ Ръководителят на катедрата може да бъде освободен 

като такъв по негово желание или отзован преди изтичане на 

мандата с решение на органа, който го е избрал, и по начина, по 

който го  е избрал. Освободеният изпълнява функциите си до 

избор на нов ръководител. 

Чл. 19. Ръководителят на катедрата изпълнява следните 

основни функции: 

1. Организира, ръководи и контролира цялостната работа 

на катедрата, грижи се за повишаване на нейния престиж в 

научните и обществените среди у нас и в чужбина и представлява 

катедрата пред ФС, Декана, АС и Ректора. 

2. Предлага на ФС свой заместник, който изпълнява 

временно задълженията му при продължително отсъствие поради 

отпуск, болест и др. причини. 

3. Отговаря за правилното разпределение на учебната 

работа между преподавателите и за нейното провеждане на 

високо равнище.  

4. Контролира провеждането на учебните занятия и 

изпълнението на учебната програма. 

5. Предлага наши и чуждестранни изтъкнати учени като 

гост-лектори по нови и перспективни направления на 

преподаваните в катедрата дисциплини. 

6. Отговаря за своевременното актуализиране на учебните 

програми. След обсъждане и приемане от Катедрения съвет 

представя актуализираните програми пред ФС. 

7. Организира, подпомага и контролира научно-

изследователската работа в катедрата. 

8. Организира научни дискусии по основни проблеми в 

науката и обучението по преподаваните в катедрата дисциплини. 

9. Прави предложения /съгласувани с Катедрения съвет/ за 

оптимизиране броя на академичния и учебно-технически 

персонал, както и за неговото рационално използване. 
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10. Отговаря за насочване на младите преподаватели в 

определена област на науката и за тяхната педагогическа, 

методическа и научна подготовка и развитие. Организира 

обсъждането в Катедрения съвет на въпросите за направлението 

на работа и развитието на кадрите в катедрата. 

11. След обсъждане в Катедрения съвет прави 

предложение пред ръководството на Факултета за назначаване, 

повишаване, санкциониране или уволнение на членовете от 

преподавателския и помощния персонал. 

12. Съгласува отпуските и командировките в страната на 

преподавателите и служителите от катедрата. 

13. Прави предложение, след обсъждане в Катедрения 

съвет, за командироване в чужбина и специализация на 

преподавателите  и служителите от катедрата. 

14. Контролира състоянието на материално-техническата 

база на катедрата.  

15. При възможност осигурява допълнителни средства, 

съгласувано с ръководството на съответния факултет.  

16. Отговаря за своевременното информиране на 

членовете на катедрения колектив на решенията и изискванията 

на ръководството на Факултета и Университета и контролира 

тяхното изпълнение. 

17. Провежда редовно и ръководи заседанията на 

Катедрения съвет. 

18. Заверява тетрадките и подписва сведенията за 

работа с токсични вещества и производствен риск в катедрата 

и контролира и отговаря за достоверността на отчитаната 

работа. 

19. Отчита дейността си пред Катедрения и 

Факултетния съвет. 

20. Предлага за назначаване от Декана на материално-

отговорно лице в катедрата. 

21. Администрира входящата и изходящата 

кореспонденция на катедрата. 
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ГЛАВА ІV 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

 

Общи положения 

Чл. 20. /1/Настоящите правила уреждат основните 

положения на организацията, ръководството и провеждането 

на учебната дейност в МФ и са в съответствие със Закона за 

висшето образование, Правилника за устройство, дейност и 

управление на Тракийски университет, Правилата за  учебната 

дейност на Тракийски университет,  Наредбата за държавните 

изисквания за признаване на придобито висше образование и 

периоди на обучение в чуждестранните висши училища,  и 

други нормативни документи.  

/2/ В МФ обучението се извършва по образователни 

степени “бакалавър” ,“магистър” и “доктор”. Обучението се 

извършва чрез лекционен курс, семинарни, практически 

упражнения и други форми. 

/3/ Обучаваните в образователните степени "бакалавър" 

и "магистър" имат статут на студенти, а обучаваните в степен 

"доктор" - статут на докторанти, с произтичащите от това 

права и задължения по нормативните актове. 

/4/ Основните права и задължения на студентите са 

определени в чл. 70 от ЗВО и чл. 105 и чл. 106 от Правилника 

за структурата и дейността на Тракийски университет и в 

Правилата за  учебната дейност на Тракийски университет. 

/5/ Учебната дейност в степен “доктор”се урежда с 

нормативните актове за докторантурата в страната и в 

Правилника на ТрУ. 

Чл. 21. /1/ В съответствие с чл. 39 и чл. 40 от ЗВО и чл. 

120 и чл. 123 от  Правилник за структурата и дейността на 

Тракийски университет, учебният процес в МФ се провежда по 

учебна документация за всяка специалност, която обхваща 

квалификационни характеристики, учебни планове, учебни 

програми на изучаваните дисциплини, ежегоден график на 

учебния процес и дневник за ежедневно отразяване на 

проведените занятия по учебни дисциплини в катедрите. 

/2/ В МФ обучението се извършва по задължителни, 
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избираеми и факултативни дисциплини. 

/3/ Съгласно чл. 122 от Правилника за структурата и 

дейността на Тракийски университет в МФ се прилага система 

за натрупване и трансфер на кредити, осигуряваща 

възможност за избор на дисциплини, учебни форми и форми 

на самостоятелна подготовка, както и за мобилност на 

основата на взаимно признаване на отделни периоди на 

обучение, като част от учебния план на специалността и 

образователно-квалификационната степен. 

Чл. 22. /1/ Квалификационната характеристика е 

основен документ за обучението в МФ. 

 /2/ Квалификационната характеристика определя 

целите на подготовката, методите и средствата за тяхното 

постигане, регламентира обхвата и равнището  на знанията и 

уменията, които специалистите, завършващи в акредитираните 

към Факултета специалности, трябва да притежават. 

 /3/ Квалификационната характеристика се разработва от 

МФ в диалог с потребителите на кадри на основата на 

установени задължителни държавни изисквания и критерии за 

признаване на завършено висше образование и придобита 

квалификация. Академичният съвет утвърждава 

квалификационните характеристики. 

 /4/ Квалификационната характеристика е основа за 

определяне съдържанието и структурата на учебните планове 

и учебните програми.  

/5/ Съдържанието и структурата на учебните планове на 

регулираните специалности „Медицина“, „Медицинска 

сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Управление на 

здравните грижи“ се разработват в съответствие с Единни 

държавни изисквания, утвърдени от МС на Република 

България. 

 

Прием на студенти 

Чл. 23. /1/ Съгласно чл. 104 от Правилника на ТрУ, за 

студенти в МФ се приемат български и чуждестранни 

граждани с успешно завършено средно образование без 

ограничение във възрастта. Обучение се извършва на 
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български и на английски език. 

/2/ Съгласно чл. 4 от Правилата за  учебната дейност на 

Тракийски университет, приемането на студентите се 

извършва по „Правила за прием на студенти в Тракийски 

университет”,  утвърдени от Академичния съвет на ТрУ, като 

условията и редът за прием на студенти се отразяват в 

Справочник за кандидат-студента, който се актуализира и 

издава ежегодно в началото на кандидатстудентската 

кампания. 

/3/ Съгласно чл. 2, ал.12 от Правилата за  учебната 

дейност на Тракийски университет, статут на студент, 

докторант и специализант се придобива при записване на 

лицето в МФ, ТрУ, и се загубва при дипломиране, отписване 

или отстраняване по ред, определен в ЗВО, Правилника за 

устройство, дейност и управление на ТрУ, Правилата за  

учебната дейност на Тракийски университет и други правила и 

правилници на ТрУ.  

/4/ След класиране на основата на формиран бал, 

заповед на Ректора на ТрУ и заплащане на таксата за обучение 

за първи семестър всеки новоприет студент се записва в 

главните книги на МФ за съответната специалност и в 

информационната система на Университета и му се издава 

лична студентска карта и студентска книжка, в която се 

вписват всички задължителни реквизити съгласно чл. 14 от 

Наредбата за документите, издавани от висшите училища. 

/5/ Всеки студент получава писмени инструкции, 

отнасящи се до обучението на студентите в МФ, и служебен 

електронен (имейл) адрес в платформата за електронно 

обучение.  

/6/ Съгласно чл. 5 от Правилата за  учебната дейност на 

Тракийски университет при записване или презаписване 

поради незаверен семестър, за всеки семестър студентите 

заплащат такса за обучение, чийто размер, ако не е определен 

от Министерския съвет, се определя от Академичния съвет на 

ТрУ.  

/7/ Таксата за обучение се внася преди започване на 

семестъра. Заплащане на семестриална такса след започване на 
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семестъра е възможно само след писмено разрешение на 

Декана на МФ, но не по-късно от един месец след началото на 

съответния семестър. 

/8/ В съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗВО, и чл. 9. от 

Правилата за  учебната дейност на Тракийски университет с 

решение на Академичния съвет, Тракийският университет в 

МФ се  извършва обучение срещу заплащане в ОКС 

„бакалавър” и „магистър” в рамките на определения капацитет 

на съответното професионално направление или капацитет на 

съответната специалност от регулираните професии. 

/9/ Студенти, приети в ТрУ в платена форма на 

обучение, имат право да кандидатстват отново с конкурс за 

места, субсидирани от Държавата в същата специалност при 

наличие на възможност за това.  

 

 

Учебен процес 

Чл. 24. /1/ Формите на обучение в МФ са редовна и задочна.  

/2/ Груповите форми на обучение се провеждат чрез 

формиране на учебни потоци и групи. 

 /3/ Учебните потоци се формират за водене на 

лекционни занятия по учебните дисциплини. Два потока в една 

специалност може да се образуват по решение на ФС, ако 

броят на студентите в курса е над 60. 

 /4/ Учебните групи се формират за провеждане на 

практически занятия със студентите. 

 /5/ Броят на студентите в една учебна група е не по-

малък от 6  и не по-голям от 12 студента. 

/6/ Всяка студентска група избира групов отговорник, 

който осъществява контактите с курсовите ръководители и 

експертите от Учебен отдел на МФ по въпроси, свързани с 

организацията на учебния процес и други.  

 /6/ Лекционните курсове се провеждат от хабилитирани 

в съответното научно направление преподаватели. С решение 

на ФС воденето на отделни лекционни курсове може да се 

възлага и на нехабилитирани преподаватели с ОНС „доктор”. 

 Чл. 25. /1/ В течение на една учебна година студентът 
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може да отсъства от учебни занятия  по уважителни причини, 

но не повече от 30 календарни дни за редовна форма и 7 дни  

за задочна форма на обучение, като пропуснатите практически 

занятия се отработват по ред, определен от съответната 

катедра. 

 /2/ По-продължително отсъствие, но не повече от 50% 

от учебните занятия, се разрешава на състезатели, включени в 

национални и олимпийски отбори, и на хронично или тежко 

заболели студенти, представили документ от ЛКК. Същите са 

задължени да отработят определените от съответната катедра 

задължителни практически занятия. 

 /3/ В течение на една учебна година студентът може да 

отсъства по уважителни причини не повече от 25% от 

предвидения общ брой учебни часове в МФ по съответната 

дисциплина. 

 /4/ На студентите, пропуснали до 20% от упражненията 

от дадена дисциплина в съответния семестър, се разрешава 

отработване на пропуснатото до две седмици след направеното 

отсъствие. Отработването става в часове, обявени от катедрата, 

съобразени със седмичната програма на курса и включени в 

учебната натовареност на преподавателите. Неотработените в 

посочения срок упражнения водят до незаверка на семестъра. 

 /5/ Студенти, пропуснали над 50% от учебните занятия, 

не получават заверка на семестъра по съответната дисциплина 

- независимо дали те са извинени или не.  

 Чл. 26. /1/ Бременни  студентки и студентки-майки с 

деца до 6-годишна възраст ползват облекчен режим на 

следване – имат право на отсъствия от занятия до 50 % от 

учебните занятия за семестъра. На изпит се явяват и по 

индивидуален график, като преди това отработват 

задължителните практически упражнения. 

 /2/ Ако и двамата родители са студенти с дете до 6-

годишна възраст, което отглеждат сами, облекченият режим на 

обучение може да се ползва по избор от единия родител. За 

целта предварително трябва да се съобщи в деканата, кой ще 

ползва облекчен режим. Пропуснатите практически 

упражнения се отработват. 
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 /3/ При условие, че студентското семейство има 2 и 

повече деца, облекчен режим могат да ползват и двамата 

родители, ако децата са при тях, но също отработват 

пропуснатите практически упражнения. 

 /4/ Срокът на обучение на студентките майки може да 

се удължи до 2 години, с прекъсване или без прекъсване на 

обучението, за всяко дете, родено до заверката на последния 

семестър от следването. 

Чл. 27. Върху подготовката на студентите се 

осъществява текущ и заключителен (семестриален) контрол. 

 /1/ Текущ контрол се осъществява чрез устни и писмени 

изпитвания, тестове и други форми, съгласно утвърдените 

учебни програми и спецификата на отделните дисциплини. 

 /2/ Колоквиумите по отделните дисциплини се 

провеждат съгласно утвърдените учебни програми. 

 /3/ Заключителният контрол се изразява в полагане на 

изпити, съобразно учебния план. 

 /4/ Студентите се допускат до изпитни сесии само след 

заверяване на семестър. Заверяването се осъществява, ако 

студентът е отработил всичките практически занятия и има 

определения минимум посещения на лекции. Слабият успех от 

колоквиумите и текущият контрол не може да бъде мотив за 

незаверяване на семестъра.  

 /5/ Съгласно чл. 25 от Правилата за  учебната дейност 

на Тракийски университет, на първия изпит от съответната 

сесия студентът може да се яви и с незаверен семестър, но по 

дисциплина, за която има заверен такъв.  

 /6/ Съгласно чл. 26. от Правилата за учебната дейност 

на Тракийски университет, студентите, които по неуважителни 

причини не са изпълнили семестриалните си задължения по 

някоя от учебните дисциплини и не са получили заверка на 

семестъра, презаписват семестъра. 

 /7/ Деканът, с решение на ФС, по изключение може 

еднократно /служебно/ да завери семестъра на студент, който 

по уважителни причини не е изпълнил задълженията си по 

учебен план. Такава заверка се допуска еднократно за целия 

курс на следване. 
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/8/ По изключение и по уважителни причини, с молба 

до Декана и решение на ДС, студентът може да получи 

разрешение да продължи обучението с не повече от 3 

незаверени дисциплини от учебния план, които трябва да 

бъдат отработени през следващата година. 

Чл. 28. /1/ Съгласно чл. 126 от Правилника за 

структурата и дейността на Тракийски университет, 

оценяването на знанията и уменията на студентите се  

осъществява чрез текуща оценка, оценка от колоквиум, 

практически, теоритичен и държавен изпити. 

/2/ За всяка учебна година изпитите в МФ се провеждат 

в изпитни сесии по график, който се утвърждава от зам.-декана 

по учебна дейност (УД). По уважителни причини той може да 

разрешава промени в изпитния график. Изпитният график е 

групов. 

/3/ Основен начин за провеждане на изпитната 

процедура е писмената форма. При необходимост изпитът 

може да приключи с устно дооценяване на знанията. 

/4/ Писменият изпит се провежда чрез писмено 

развиване на изпитните въпроси или чрез попълване на 

тестове. Документацията се съхранява в архива на Катедрата 

пет години след полагане на изпита. 

/5/ Изпитът се провежда от хабилитирания 

преподавател, водещ лекционния курс по дисциплината, и от 

поне един нехабилитиран преподавател, включен в обучението 

на студентите по съответната дисциплина. При отсъствие на 

хабилитирания преподавател и с негово съгласие, изпитът 

може да се проведе и от друг хабилитиран преподавател, 

посочен от водещия дисциплината.  

/6/ По изключение нехабилитирани преподаватели (със 

степен “Доктор”) могат да провеждат теоретичен семестриален 

изпит само ако са натоварени с решение на ФС.  

/7/ Поставянето на крайната оценка се извършва от 

хабилитирания преподавател или от избрания от ФС 

преподавател по чл.15, т.1 ал.11, водещ съответната 

дисциплина. Оценяването се осъществява по шестобална 

система, която включва: отличен (6.00), много добър (5.00), 
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добър (4.00), среден (3.00) и слаб (2.00) и съответните 

еквиваленти по ЕСТS. Изпитът се признава за успешно 

положен при оценка не по-малко от среден (3.00).  

/8/  При оформяне на окончателната оценка на изпита се 

взема под внимание и оценката от текущия контрол.  

/9/ Оценката се нанася до 48 часа след приключване на 

изпита в главната книга на МФ. Освен това, в деня на изпита, 

тя се нанася в изпитния протокол и катедрения журнал, а при 

присъствено провеждане на изпита - и в студентската книжка. 

Неспазването на тези срокове е основание за търсене на 

отговорност на преподавателите. 

/10/ За дисциплини, завършващи с текуща оценка, 

следва тя да бъде оформена при приключване на занятията 

задължително въз основа на оценки, получени през целия 

семестър преди завършването му. Да не се допуска 

оценяването по тези дисциплини да се превръща в изпит /с 

билети, дата/ в края на семестъра. Ако студентът има слаби 

оценки от текущия контрол, то окончателната оценка се 

формира в резултат от изпит, провеждан от хабилитираното 

лице в поправителната сесия.  

/11/ При прилагане на кредитната система резултатът 

трябва да осигурява сравнимост с шестобалната система за 

оценяване. За определяне на получените от студента кредити 

се разработват точни правила, които отразяват спецификата на 

обучението за всяка дисциплина, освен оценката от изпита.   

/12/ Явяване на изпит за повишаване на оценка от 

успешно взет изпит по определена дисциплина се разрешава 

само в рамките на поправителната сесия. За целта до края на 

текущата редовна изпитна сесия студентът трябва да подаде 

молба до Декана за допълнително явяване на изпит. 

 /13/ Държавният изпит се провежда съгласно 

държавните изисквания за дипломиране пред държавна 

комисия от хабилитирани преподаватели, определена със 

заповед на Ректора на ТрУ. В състава на комисията се 

включват хабилитирани в съответното направление лица, 

участващи в обучението на студентите от съответната 

специалност. По изключение могат да участвуват и 
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нехабилитирани преподаватели с образователна и научна 

степен “доктор”. 

/14/ Оценките от държавните изпити са окончателни и 

не се допуска допълнително явяване за повишаването им. 

Чл. 29. /1/ Всяка учебна година съобразно Академичния 

учебен план на ТрУ се провеждат изпитните сесии – две 

редовни /януарска и юнска/, две поправителни /февруарска и 

юлска/ и една ликвидационна /септемврийска /. 

 /2/ До поправителни и ликвидационни сесии се 

допускат студенти без ограничения за броя на невзетите 

изпити. 

 /3/ В рамките на една учебна година студентите 

(действащи и прекъснали) имат право да се явяват на изпит за 

всяка учебна дисциплина - по един път на редовна, 

поправителна и ликвидационна сесия.  

 /4/ Всички студенти, останали след ликвидационната 

сесия с два неположени изпита, са длъжни да изпълнят 

задълженията си по учебния план на специалността през 

съответните сесии на следващата учебна година и да вземат 

успешно тези изпити. През това време им се разрешава да 

посещават занятията по дисциплините от следващия курс на 

обучение. 

 /5/ Бременни студентки и студентките–майки могат да 

запишат по-горен курс с един допълнителен невзет изпит. Този 

изпит следва да бъде положен в течение на следващата учебна 

година. Неположилите изпита и след удължаване на срока 

прекъсват по бременност или майчинство, ако имат основание 

за това. 

 /6/ Студенти с три и повече неположени изпита след 

ликвидационната сесия прекъсват обучението си, с 

изключение на студенти, прехвърлени през текущата годината 

от други сродни висши медицински училища. Полагането на 

изпитите става в семестъра, в който се изучават съответните 

учебни дисциплини.  

/7/ Студентът има право само на едно прекъсване по 

слаб успех през целия курс на обучение. 

 /8/ Прекъсналите студенти поради финансово 
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неиздължаване се възстановяват с решение на ДС след 

заплащане на таксата.  

/9/ При опит за измама по време на изпита 

(семестриален или държавен), преписване или опит за 

преписване, наличие на материали или технически средства за 

преписване, писмената работа се анулира и студентът се 

отстранява за една година. Отстраняването става съгласно 

утвърдените в ТрУ „Правила и процедури за предотвратяване 

и санкциониране на изпитни измами“. При следващ опит за 

измама същият губи студентските си права.  

Чл. 30. /1/ Съгласно чл. 44 от Правилата за учебната 

дейност на Тракийски университет, прекъсналите студенти 

поради слаб успех, ако не положат успешно изпитите си през 

годината на прекъсването, се отстраняват от Университета със 

заповед на ректора по предложение на декана, която се издава 

не по-късно от 1 месец след последната дата от 

ликвидационната сесия. 

/2/ Студентите с неуредено студентско положение, 

неподали заявление за прекъсване, се отстраняват 

административно. 

/3/ Студенти, които са отстранени, могат да 

възстановяват студентските си права чрез конкурс в 

съответствие с действащите изисквания за приемане на нови 

студенти, ако са изтекли не по-малко от една година и не 

повече от пет години от датата на издаване на съответната 

заповед за отстраняване. Същите трябва да положат този изпит 

с минимална оценка среден (3.00). 

 /4/ На възстановилите студентските си права  се 

признават положените изпити, ако не са настъпили промени в 

съдържанието на  съответните дисциплини. Курсът на 

обучение на същите се определя със заповед на ректора по 

предложение на декана. 

 Чл. 31. /1/ Студентите от последния семестриален курс 

на обучение, които не са положили успешно изпитите на 

последната ликвидационна сесия, могат да направят това на 

съответните следващи сесии, но не по-късно от една година 

след последната поправителна сесия, след което нередовните 
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студенти прекъсват своето обучение. Такива студенти могат да 

прекъснат по слаб успех независимо от това, че веднъж вече са 

прекъсвали по тези причини в предходните години. 

 /2/ Студентите от последен семестриален курс на 

обучение в МФ не се допусат до провеждане на 

преддипломния стаж и държавни изпити, ако имат неуспешно 

положени семестриални изпити.  

 Чл. 32. Абсолвент, който не е издържал успешно 

държавните си изпити на определените редовна и 

поправителна сесия, се допуска повторно след една година и 

не по-късно от пет години след семестриалното завършване. В 

този случай се дава право на явяване на една редовна и една 

поправителна сесия. Ако след семестриалното завършване са 

изтекли повече от пет години, но не повече от 10 години за 

възстановяване на права, абсолвентът се явява  отново  на 

съответните кандидат-студентски изпити и ако получи оценка 

минимум /3,00/ получава право да се яви на държавен изпит 

/една редовна и една поправителна сесия/.   

Чл. 33. /1/ Завършилите студенти получават диплома за 

висше образование, притежаваща стикер, издаден от МОН.  

/2/ Срок за издаване на диплома за висше образование – 

до 2 месеца от последния държавен изпит при навременно 

получаване на стикерите от МОН. 

/3/  Срок за издаване на дубликат на диплома за висше 

образование – до 1 месец от постъпване на заявлението. 

(4) При поискване на Академична справка – срок за 

издаване до 15 работни дни от постъпване на заявлението. 

(5) Дипломираните студенти при заявяване могат да 

получат Европейско дипломно приложение. 

 Чл. 34. /1/ Преместването на студенти в рамките на ТУ 

в друго професионално направление или специалност, както и 

промяната на формата на обучение, се разрешават от ректора 

по писмено предложение на декана и се осъществява съгласно 

изискванията на нормативните актове и ЗВО, Правилата за 

учебната дейност на Тракийски университет и наличие на 

възможност за това. 

/2/  Премиването от една форма на обучение в друга за 
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една и съща специалност се осъществява след успешно 

завършена учебна година и наличие на свободни места. В 

рамките на следването си студентът може да промени формата 

на обучение еднократно. 

/3/ Преместването на студенти от една специалност в 

друга в рамките на МФ, се допуска  след успешно завършена 

учебна година, но не по-късно от втори курс, наличие на 

свободни места и при еднакъв кандидатстудентски изпит или 

ДЗИ. 

/4/ Преместването от други сродни висши училища от 

България и чужбина на български или чуждестранни студенти, 

обучавани в държавна поръчка или платено обучение, се 

осъществява в срокове и съобразно Правила, утвърдени от 

Академичния съвет на ТрУ и публикувани на страницата на 

Университета.  

 /5/ Преместените студенти се записват в МФ в срок до 1 

месец след издаване на заповедта на ректора. При записването 

се заплаща и семестриалната такса за обучение в съответната. 

 /6/ Преместването на студенти от МФ при ТУ в друго 

сродно висше учебно заведение се извършва при взаимно 

съгласие на двамата ректори по предложение на декана. 

 /7/ Студентите от МФ могат да бъдат обучавани за 

определени периоди в чуждестранни висши училища, както и 

чуждестранни студенти да бъдат обучавани в основните 

специалности в МФ, съобразно Европейската система за 

трансфер на кредити (ЕСSТ).  

 Чл. 35. /1/ Приравнителен е всеки изпит по учебен 

план, неположен до текущата учебна година поради: 

- преместване от друго висше училище; 

- преместване от една форма на обучение в друга или от една 

специалност в друга в рамките на ТрУ; 

- промяна в учебния план при прекъсване и възстановяване 

на студентски права; 

- мобилност на студенти - обучение за определен период в 

друго висше училище у нас или в чужбина. 

/2/ Приравнителни изпити могат да се полагат и извън 

рамките на обявените в академичния календарен план сесии 
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(редовни, поправителни, ликвидационна). 

Чл. 36. /1/ Деканът на МФ може да разреши обучение 

по индивидуален учебен план при условия, описани в чл.42 от 

Правилата за учебната дейност на Тракийски университет.  

/2/ Преминаването към обучение по индивидуален 

учебен план може да се извърши не по-рано от четвъртия и не 

по-късно от шестия семестър на обучение при студенти от 

специалност „Медицина“, а при студенти от специалностите за 

степен „Бакалавър“ - не по-рано от втори семестър и не по-

късно от четвърти семестър. 

/3/ Обучението по индивидуален учебен план е 

доброволно, като желанието се изразява с писмена молба до 

декана. 

 Чл. 37. /1/ Съгласно чл. 44 от Правилата за учебната 

дейност на Тракийски университет, по време на следването си 

студентът има право да прекъсне обучението си до 4 пъти при 

случаите на неположени изпити, незаверен семестър, по 

здравословни, семейни или други причини, за раждане или 

отглеждане на дете или наличие на други основателни 

причини, които възпрепятстват изпълнението на учебните 

занятия.  

/2/ Срокът на прекъсване не може да бъде повече от 5 

години за ОКС „магистър“ по Медицина с 6-годишен курс на 

обучение и ОКС „бакалавър“ с 4-годишен курс на обучение и 3 

години за ОКС „магистър“ след придобита степен на висше 

образование, считано от датата на промяната на студентския 

статус в Информационната система. 

/3/ При тежко и продължително боледуване или при 

други уважителни причини (майчинство, семейни и 

финансови) ректорът по предложение на декана/директора, 

може да разреши на отделни студенти прекъсвания на 

обучението до три последователни години. 

 Чл. 38. /1/ Действащите студенти имат право да 

получават справки за техния студентски статус (уверение) като 

подадат молба в Учебен отдел. Издаването е в рамките на 2 

работни дни.  

/2/ Действащите и прекъсналите студенти с писменно 
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заявлние имат право да получат Академична справка, която се 

издава не повече от 2 пъти в годината при доказана 

административна необходимост от нея. Изключение може да 

бъде направено след писменна молба до декана и решение от 

ДС.  Срокът за издаване е до 10 работни дни от постъпване на 

заявлението.  

/3/ Действащите студенти имат право на смяна на 

учебната група, което при възможност се реализира в началото 

на учебната година, след подаване на писмена молба. Промяна 

на групата е възможно само веднъж по време на следването.  

/4/ Всички официални текущи документи на студентите 

(Уверение, Акадамична справка и др.) се издават на български 

език, независимо от езика на тяхното обучение. Изключение 

може да бъде направено след писмена молба до декана и 

решение от ДС.   

 Чл. 39. /1/ Чуждестранните студенти се освобождават 

от занятия и полагане на изпит по чужд език, но при желание 

могат да го изучават. 

 /4/ Чуждестранните студенти изучават задължително  в 

МФ български език в продължение на 4 семестъра, независимо 

че са преминали обучение в центрове за езикова и 

специализирана подготовка на чуждестранни студенти. 

 

Контрол на учебния процес 

Чл. 40. /1/ ФС на МФ утвърждава Комисия по учебна 

дейност, чиято дейност е открита за академичната общност. 

Заседанията се протоколират и се съхраняват в Учебен отдел. 

/2/  Координацията и контролът на учебната дейност в 

МФ се осъществява от зам.-декана по учебната дейност, който 

бива подпомаган от експертите в Учебен отдел. 

Чл. 41. Заместник-деканът по учебната работа пряко 

ръководи, организира и контролира учебната дейност на МФ. 

/1/ Отговаря за цялостната документация по 

организацията на учебния процес по всички специалности и 

ръководи Учебен отдел. Контролира поддържането на 

учебната документация по катедри (материална книга, изпитна 

документация, и изпитен журнал, и др.). 
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/2/ Организира и контролира изпълнението на учебния 

план и учебен график по всички специалности и дисциплини.  

/3/ Организира и контролира провеждането на 

преддипломния стаж на студентите в страната и чужбина. 

/4/ Организира осигуряването на допълнителни бази за 

провеждане на учебни занимания, летни и клинични практики 

и преддипломния стаж. 

/5/ Контролира отчитането на учебната натовареност и 

подписва документите за годишната и месечната натовареност 

на научно-преподавателския състав на Факултета. 

 Чл. 42. /1/ В МФ е разкрит Отдел: Следдипломно 

обучение“. Права и задължения на експертите в направлението 

са да: 

 1. Контролират регистрацията на кандидатите за 

специализация. 

 2. Организират формирането на предложения за 

специализация съобразно държавната поръчка и 

възможностите на отделните катедри. 

 3. Организират и участват в процедурите при 

провеждане на изпити за зачисляване на специализанти по 

клинични и неклични специалности. 

 /2/ Ръководителите на специализантите: 

1. Отговарят за ритмичното провеждане на 

колоквиумите и за правилното оформяне на документацията.  

 2. Ръководителите на специализантите могат да бъдат 

хабилитирани лица, главни асистенти и асистенти с научна 

степен, както и специалисти от практиката съгласно 

действащата нормативна уредба. 

Чл. 43. Обучението във степен “Доктор”се организира 

по акредитираните научни специалности при условията на чл. 

78, ал.2 от Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и съответните правилници и завършва със 

защита на дисертационен труд и присъждане на образователна 

и научна степен “Доктор”.  
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Г Л А В А   V 

ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ 

 

Чл. 44. (1) МФ на ТрУ приема и провежда обучение в 

образователна и научна степен „Доктор” по акредитирани 

докторски програми от Националната агенция за оценяване и 

акредитация (НАОА) съобразно държавните изисквания, 

посочени в: 

1. Закон за висшето образование (ЗВО); 

2. Закон за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ); 

3. Правилник за прилагане на закона за развитието на 

академичния състав в Република България (ППЗРАСРБ); 

4. Правилник за развитие на академичния състав в ТрУ 

(ПРАСТрУ). 

(2) Обучението за придобиване на образователна и 

научна степен (ОНС) „доктор" се осъществява в редовна, в 

задочна, и в самостоятелна форма на обучение. 

(3) Срокът на обучение за придобиване на ОНС 

„доктор" в различните форми  е както следва: 

1. Обучение в редовна докторантура с продължителност 

до три години. 

2. Обучение в задочна докторантура с продължителност 

до четири години. 

3. Обучение в самостоятелна докторантура с 

продължителност до три години. 

(4) Срокът на обучение може да бъде удължаван по 

изключение, но не повече от една година. 

Чл. 45. (1) Приемът в редовна или задочна форма на 

обучение за придобиване на ОНС „доктор“ в Медицински 

факултет се извършва с конкурс по реда и условията,  

предвидени в съответния закон и правилник. 

 (2) Приемът в самостоятелна форма на обучение за 

придобиване на ОНС „доктор“ в Медицински факултет се 

извършва без конкурс, въз основа на одобрен на Катедрен 

съвет на първично звено проект на дисертационен труд, 

разработен в значителна степен. 



 32 

(3) Обучението в самостоятелна форма на докторантура 

на лица, които не са членове на академичния състав на ТрУ, се 

извършва срещу заплащане съгласно сключен договор. 
(4) Медицински факултет финансира обучението на 

членове на академичния състав на МФ при ТрУ за 
придобиване на ОНС „доктор“ в друго висше училище или 
научна организация съгласно сключен договор. 

Чл. 46. (1) Докторантът има правата и задълженията на 

студент, доколкото в закон, в този правилник или в друг 

вътрешен акт на Университета не е установено друго.  

(2) Организацията и провеждането на обучението за 

придобиване на ОНС „доктор“ се уреждат с приет от 

Академичния съвет на Тракийски университет правилник 

съобразно държавните изисквания в съответните закони. 

Чл. 47. (1) Специализант е лице, което повишава 

професионалната си квалификация или се преквалифицира, без 

да получава нова образователна степен. 

(2) Специализантът има правата и задълженията на 

студент, установени в този правилник, с изключение на 

правото да избира и да бъде избиран в органите за управление 

на Университета и неговите структурни звена. 

Чл. 48. (1) Специализация се провежда въз основа на 

договор, сключен между Университета и специализанта или 

предприятието, учреждението или организацията, за чиито 

нужди се специализира.  

(2) С договора за специализация се определят: 

1. Професията и специалността, по която ще се обучава 

специализантът. 

2. Мястото, формите и времето на обучението. 

3. Финансовите условия по време на обучението. 

4. Последиците от неизпълнението на договора. 

5. Други условия във връзка с провеждането на 

специализацията. 

(3) Редът за приемане на специализанти и 

организацията на учебния процес по време на специализацията 

се уреждат съобразно държавните изисквания. 

(4) Отдел „СДО" при Медицински факултет на ТрУ 
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организира, координира и контролира курсовото и 

индивидуалното обучение на лица с медицинско и 

немедицинско образование.  

 

Г Л А В А VI 

НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ 

 

 Чл. 49. (1) Академичните длъжности на научно–

прeподаватeлския състав на МФ са: 

1. Хабилитирани прeподаватeли – доцeнт и профeсор. 

2. Нeхабилитирани прeподаватeли – асистeнт и главeн 

асистeнт. 

(2) Длъжноститe на нeхабилитиранитe лица, на които сe 

възлага само прeподаватeлска дeйност, са прeподаватeл и 

старши прeподаватeл. 

 Чл. 50. (1) Заемането на академични длъжности по 

предходната алинея става въз основа на конкурс при условия и 

по ред, установени със Закона за развитие на академичния 

състав в Република България, Правилник за прилагане на 

закона за развитието на академичния състав в Република 

България, Правилник за развитие на академичния състав в 

ТрУ, приет от Академичния съвет.  

(2) Образователна и научна степен „доктор“ и научната 

степен „доктор на науките“ се придобива по реда и при 

условията установени със Закона за развитие на академичния 

състав в Република България, Правилник за прилагане на 

закона за развитието на академичния състав в Република 

България, Правилник за развитие на академичния състав в 

ТрУ, приет от Академичния съвет.  

(3) МФ има право да привлича хонорувани 

преподаватели и гост-преподаватели за нуждитe на научно-

прeподаватeлската дeйност на Факултета съгласно Правила за 

заемане на длъжност преподавател, старши преподавател, 

привличане на гост-преподаватели и хонорувани 

преподаватели, приет от Академичния съвет.  

 

 Чл. 51. (1) Правата и задължения на академичния и 
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неакадемичния състав на МФ, освен предвидените в 

Конституцията и законите, са и съгласно Правилника за 

структурата и дейността на Тракийски университет. 

  (2) Всеки член на академичния и неакадемичния състав 

упражнява правата и изпълнява задълженията си точно и 

добросъвестно и в съответствие с Конституцията, законите, 

Правилника за структурата и дейността на Тракийски 

университет, другите вътрешни актове на Университета. 

 Чл. 52. (1) Академичният състав на МФ се атестира 

веднъж на 3 години за нехабилитираните и веднъж на 5 години 

за хабилитираните преподаватели с цел оценка на приноса в 

учебната, научноизследователската и други дейности.  

 (2) Атестацията се извършва съгласно правилник, приет 

от Академичния съвет на ТрУ. 

 Чл. 53. Член на академичния и неакадемичния състав 

на МФ подлежи на дисциплинарно уволнение при условията и 

реда съгласно Правилника за структурата и дейността на 

Тракийски университет, други вътрешни актове на 

Университета и съобразно разпоредбите на Закона за висшето 

образование и Кодекса на труда.  

 

Г Л А В А  VII 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 54. (1) Факултетската академична общност се 

състои от научно-преподавателския състав, студентите и 

докторантите. 

  (2) Административният персонал се състои от 

работници и служители в управленските и помощните звена и 

специалистите в катедрите и другите структурни звена, които 

работят по трудово правоотношение с Университета. 

 Чл. 55. (1) Научно-изследователската дейност е 

неотделима част от дейностите на академичния състав на МФ. 

 Чл. 56. (1) Научните изследвания се финансират на 

проектен принцип от субсидия от държавния бюджет и от 

допълнителни средства, набирани по правилата за 

финансиране, съгласно чл.90 и чл.91 от ЗВО, както и от 
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Рамкови програми на Европейския съюз за подкрепа на 

научните изследвания и иновации. 

(2) Редът за изразходване на средствата, предоставени целево 

от държавния бюджет, се регламентира в Правила за условията 

и реда за планиране, разпределение и разходване на 

средствата, отпускани целево от държавния бюджет за 

финансиране присъщата на Университета научна дейност. 

 Чл. 57. (1) Организацията и управлението на 

научноизследователската дейност в МФ се регламентират в 

Правила за научноизследователската дейност на Университета, 

приети от Академичния съвет и в Правила за условията и реда 

за планиране, разпределение и разходване на средствата, 

отпускани целево от държавния бюджет за финансиране 

присъщата на Университета научна дейност и се координира 

от Научен отдел на МФ.  

 Чл. 58 (1) Научен отдел на МФ се ръководи и 

контролира от заместник-декан по научноизследователската 

дейност. 

 (2)  Научен отдел на МФ: 

 1. Създава, актуализира и поддържа регистър на 

докторантите и доктори на науките на МФ. 

 2. Подготвя и организира движението на документация 

по процедури за придобиване на научни степени и конкурси за 

заемане на академични длъжности. 

 3. Организира дейностите по конкурсни сесии за 

вътрешно университетски проекти. 

 4. Съдейства за осъществяването на университетски и 

факултетски научни форуми и прояви. 

 5. Подпомага дейностите на комисии, ангажирани с 

научноизследователската дейност на МФ. 
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Г Л А В А  VIII 

ФИНАНСИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Чл. 59. На база на определената от Академичния съвет 

субсидия и приходи по чл. 91 от ЗВО Медицински факултет 

съставя и отчита самостоятелен бюджет. Приходната и 

разходната част на бюджета се съставя по класификацията на 

приходите и разходите на държавния бюджет. 

При съставянето, изпълнението, приключването и 

отчитането на бюджета се спазват нормативните актове, 

регламентиращи тези дейности (Закон за публичните финанси, 

Закон за висше образование, Законите за държавния бюджет 

на Р. България, Постановленията на МС за изпълнение на 

законите за държавния бюджет, Указанията на 

Министерството на финансите, Решенията на Академичния 

съвет и други законови, подзаконови и вътрешни нормативни 

актове). 

В приходната част на бюджета постъпват: 

1. Трансфери от държавния бюджет.  

2. Финансова помощ от общините.  

3. Дарения, завещания, наследства, спонсорство.  

4. Собствени приходи от:  

а) постъпления от научноизследователска, експертно-

консултантска и художественотворческа, лечебна и спортна 

дейност, от права върху интелектуална собственост, както и от 

стопанска дейност, свързана с основната дейност на Факултета 

и реализацията на създадените от него научноизследователски 

резултати и други обекти на интелектуалната собственост;  

б) постъпления от такси за кандидатстване, за обучение 

и приходи от обучение, съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 2, 

3 и 5 на ЗВО;  

в) следдипломна квалификация;  
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г) административни услуги за лица, които не са 

студенти, чиито размери не може да надвишават необходимите 

материално-технически разходи по предоставяне на услугата; 

д) други дейности, свързани с учебния процес.   

5. Приходи по чл. 13, ал. 1 и по чл. 89, ал. 3 от ЗВО. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ 

 

 & 1 Правилникът за устройството и дейността на МФ е 

съобразен с Правилника за устройството и дейността на ТУ 

ПСДТрУ. 

 & 2 Правилникът се регулира и от други нормативни 

актове, съобразени със законодателството на Република 

България. 

 & 3 Всички въпроси, отнасящи се до дейността на МФ, 

които не се разглеждат в настоящия Правилник, се решават от 

ЗВО, ПСДТРУ, АС и другите ръководни структури на ТрУ. 

 & 4 Този Правилник  отменя досега действащия 

Правилник на МФ при Тракийски университет – Стара Загора. 

 & 5 Настоящият Правилник е приет от Общото 

събрание на Медицински факултет, проведено на 24.11.2021 г. 

    


