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ПРОТОКОЛ №31 

 

Днес, 28 септември 2022 г. (сряда) от 13.00 часа в Заседателната зала се проведе 
заседание на Академичния съвет. 

Присъстват 29 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. 
 Доц. д-р Добри Ярков – Ректор на ТрУ откри заседанието на АС, представи дневния 
ред и предложи някои изменения по него. 
 По точка 15: доц. д-р Генчо Вълчев отпада като докладващ. 

 Доц. д-р Добри Ярков прикани членовете на Академичния съвет да гласуват така 
предложения дневен ред. 
 

 
В резултат на гласуването, с 29 гласа „ЗА” АС прие следния 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Корекции на бюджета на структурните звена и на ТрУ като цяло за 2022 г. 
Докладва: г-н Господин Господинов – ръководител ФСО 

2. Приемане на решения на Съвета за социално партньорство. 
  Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 

3. Одобряване на численост на персонала, средни брутни работни заплати и фонд работна 
заплата за 2022 г. 
  Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 

4. Приемане на нова цена за изразходваната питейна вода, канална вода и пречистване за 
наематели на ТрУ с вкл. ДДС. 
  Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 
5. Приемане на минимална цена на еднолитрова бутилка за мляко. 
  Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 

6. Приемане на учебна програма за специализирана подготовка на чуждестранни граждани, 
обучавани в Тракийски университет. 
  Докладва: доц. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 

7. Даване на съгласие за кандидатстване на Тракийски университет по процедура 
№BG06RDNP001-1.004 по подмярка 1.2. 
  Докладва: доц. д-р Емил Славов– зам.-ректор по ПД 

8. Утвърждаване на средства за допълнителни трудови възнаграждение за авторство или 
съавторство на научни публикации в списания, реферирани или индексирани в световните 
бази данни Web of Science или Scopus, публикувани през 2021 г.  
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 

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

10. Приемане избора на хонорувани преподаватели. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 
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11. Избор на академична длъжност „доцент“ по „Химия“ за нуждите на МК. 
Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 

12. Приемане на предложение за промяна на наименованието на катедра в МФ. 
 Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев – декан на МФ 

13. Приемане на адаптирани учебни планове на специалност „Кинезитерапия“, ОКС 
„бакалавър“ в МФ и Филиал-Хасково. 

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

          доц. д-р Таня Паскалева – директор на Филиал-Хасково 
14. Приемане на външни специалисти за преподаватели в СДК. 
 Докладва: доц. д-р Генчо Вълчев – зам.-ректор по Качество, акредитация и 

следдипломна квалификация 
15. Приемане и актуализиране на курсове, учебна документация и такси за СДК. 

Докладват: проф. д-р Таня Борисова, дн – декан на ПФ 

          доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 
          проф. д-р Галя Кожухарова – директор на ДИПКУ 

16. Текущи. 
ПО ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Решение 1: Приема направените корекции по бюджетите на структурните звена и на 

университета като цяло за 2022 година. 
Решение 2: Приема направените корекции по списъка за капиталовите разходи на 

структурните звена и на университета като цяло за 2022 година. 
 Решение 3: Приема корекциите на разходите за членски внос за 2022 година. 
ПО ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема решенията на ССП взети на заседание проведено на 26.09.2022 г., както 
следва: 

1. Увеличение на ОМРЗ на 1500 лв. на всички асистенти, съгласно постановление № 
235 от 01.08.2022 г., считано от 01.07.2022 г., с постоянен характер. 

2. Увеличение на ОМРЗ с 15% на преподаватерския състав (преподавател, старши 
преподавател, главен асистент, доцент, професор) в Тракийски университет, считано от 
01.09.2022 г. 

3. Увеличение на ОМРЗ с 15% на непреподавателския персонал в Тракийски 
университет, без тези на МРЗ, считано от 01.09.2022 г. 

4. Структури на Тракийски университет, които имат финансова възможност, могат да 
увеличат ОМРЗ за преподавателския персонал, без тези по т. 1, с до 20 %. 

5. Увеличението на ОМРЗ на органите на управление, е в размер на увеличението, 
предвидено за академичните длъжности за съответното звено. 

6. Всички увеличения (без тези по т. 1) са с временен характер – до 28.02.2023 г. 
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

1. Приема числеността на персонала, фонд работна заплата и средна брутна заплата  
на едно лице помесечно и по структурни звена на ТрУ за 2022 г., съгласно приложението. 

№ 

по 

ред 

Звено Ср. год. числ. 

на персонала 

Годишен фонд Работна 

заплата 

Месечна Ср. Бр. Раб. 

заплата на 1 лице 

     1 Ректорат 67 1569000 1939,43 

2 АСД 55 829200 1256,36 

3 ЦНИЛ 3 24000 666,67 

4 КАР.ЦЕНТЪР 2 24600 1025,00 
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  Общо Ректорат 127 2446800 1600,26 

5 АФ 147 3636000 2061,22 

6 ВМФ 231 6377550 2298,22 

7 МФ 291 6579410 1884,14 

8 СФ 70 1694758 2017,57 

9 ПФ 74 1927800 2170,95 

10 МК-Ст.Загора 49 1021978 1729,24 

11 ФТТ-Ямбол 87 1912000 1826,17 

12 ДИПКУ 41 811924 1650,25 

13 АТК 35 567936 1342,64 

14 Филиал-Хасково 25 515590 1718,63 

  ОБЩО - ТУ 1177 25044946 1773,22 

15 ИУПР  5 45600 760,00 

  ОБЩО - ТУ 1182 27537346 1940,03 

          

2 ПМС-66- МФ 11 131520 996,36 

  ОБЩО - ПМС-ТУ 11 131520 996,36 

 2. ВМФ при ТрУ прави корекция по отношение на числеността на персонала като я 
увеличава с 1 щатна бройка. Така ср. год. щатни бройки стават 231. 
 Годишно фонд работна заплата възлиза на 6 377550 лв. 
 По този начин Ср. БР. РЗ на едно лице във ВМФ при ТрУ е 2298.22 лв. 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема цената за изразходвана питейна вода, канална вода и пречистване за 
наематели на ТрУ с включено ДДС да бъде, както следва: 

Вода – 3.329 лв./куб. 
Канал – 0.253 лв./куб. 
Пречистване – 0.542 лв./куб. 

ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема цената за еднолитрова пластмасова бутилка предназначена за продажба на 
мляко на самообслужване от млекомата на територията на ТрУ да бъде 0.36 лв. с ДДС. 
ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема Учебна програма за специализирана подготовка на чуждестранни граждани, 
обучавани в Център за езиково и специализирано обучение на чуждестранни граждани към 
Тракийски университет. 
ПО СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

АС дава съгласие Тракийски университет да участва по процедура № BG06RDNP001-
1.004 по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1 
„Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г. 

АС упълномощава Ректора на Тракийски университет за извърши всички последващи 
от решението действия. 
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ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Утвърждава средства за допълнителни трудови възнаграждения за авторство или 
съавторство на научни публикации в списания, реферирани или индексирани в световните 
бази данни Scopus и Web of Science, публикувани през 2021 г. в общ размер на 230 860 лв., 

от които 111 850 лв. за сметка на Националната програма „Стимулиране на публикационната 
активност в авторитетни международни научни списания и отворeния достъп до научна 
информация“ и 119 010 лв. от бюджета на Тракийски университет.  

Размера на средствата за допълнително възнаграждение за 1 точка да са 400 лв. с 
включени осигуровки за сметка на работодателя. 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Аграрен факултет 

Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по 
„Морфология“, професионално направление 6.3. Животновъдсво, област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра 
„Фундаментални науки в животновъдството“ – 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 „доцент“ по „Биохимия, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Биологически науки“ – 
един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Медицински факултет 

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

„Патофизиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Физиология, 
патофизиология и фармакология“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 5: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Обща 

хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Хирургични болести и анестезиология“ на 
МФ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 6: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Урология“, 
професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Обща и оперативна хирургия, 
неврохирургия и урология“ на МФ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
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Педагогически факултет 
Решение 7: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Интегрирано 

обучение по английски език на студенти от педагогически специалности чрез културологично 
и хуманно-екологично съдържание“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на 
висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Информационни 
технологии, изобразително изкуство, чужди езици – един; 
 Конкурсът със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Факултет „Техника и технологии“ 

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

„Електротехника и електроника“, професионално направление 5.2. Електротехника, 
електроника и автоматика, област на висше образовани 5. Технически науки за нуждите на 
катедра „Електротехника, електроника и автоматика“– един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
ДИПКУ 

Решение 9: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Методика на 

обучението по информационни и STEM технологии“, професионално направление 1.3. 
Педагогика на обучението по..., област на висше образовани 1. Педагогически науки – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ 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 ВМФ (протокол №30/27.09.2022 г.), АС приема избора на хоноруван 

преподавател за зимен семестър на учебна 2022/2023 г., както следва:  
За нуждите на катедра „Обща и клинична патология“, секция „Функционална патология 
и имунология“ 
1. Красимира Желязкова Господинова по:  

1.1. Дисциплина „Имунология“ – 60 часа упражнения на български език + 15 часа упражнения 
на английски език 

 
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 №9/07.09.2022 г.), АС приема избора на хонорувани 

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

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА”, обучение на български език 
1. Дисциплина „Вътрешни болести и терапия І част“ 

Д-р Димитър Асенов Димитров – 180 часа упражнения+60 часа преддипломен стаж 
Д-р Георги Валентинов Маринов – 180 часа упражнения+60 часа преддипломен стаж 
Д-р Филип Николаев Вутов – 180 часа упражнения+60 часа преддипломен стаж 
Д-р Деспина Абрашева– 180 часа упражнения 
2. Дисциплина „Вътрешни болести и терапия ІІ част“ 
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Д-р Магдалена Василева Вулджева – 180 часа упражнения 
Д-р Евелина Емилова Даскалова – 180 часа упражнения 
Д-р Виолета Цветкова Николова – 180 часа упражнения 
Д-р Габриела Калинова Чомпова-Маринова – 180 часа упражнения  
Д-р Даниела Ицкова Илчева – 180 часа упражнения 
3. Дисциплина „Професионални болести“ 
Д-р Виолета Цветкова Николова – 150 часа упражнения 
4. Дисциплина „Пропедевтика на вътрешните болести“ 

Д-р Александър Петров Крушка – 180 часа упражнения 
5. Преддипломен стаж по Нефрология 

Проф. д-р Илия Димитров Попов, дм – 200 часа упр. 
6. Дисциплина „Биология на човека“ 
Проф. Спаска Ангелова Станилова, дбн – 24 часа лекции 
7. Дисциплина „Офталмология“ 

Д-р Пламен Петков Мирчев – 225 часа упражнения 
8. Дисциплина „Хигиена“ 
Д-р Ваня Георгиева Карабойдева – 250 часа упр. + 200 часа преддипломен стаж 
9. Дисциплина „Съдова хирургия“ 

Д-р Павел Иванов Атанасов – 60 часа упражнения 
Д-р Антов Иванов Елкин – 60 часа упражнения 
Д-р Иван Петров Тенев – 120 часа упражнения 
10. Дисциплина „Гръдна хирургия“ 
Д-р Пламен Димитров Видолов – 180 часа упражнения 
11. Дисциплина „Ортопедия и травматология“ 

Д-р Александър Недков Димитров – 360 часа упражнения 
Д-р Бисер Александров Макелов – 360 часа упражнения 
12. Дисциплина „Хирургически болести“ 

Д-р Филип Борисов Хаджипетков – 240 часа упражнения 
13. Преддипломен стаж по Обща хирургия 
Д-р Азизе Севгин Сароглу – 100 часа упражнения 
Д-р Галин Желязков Ганчев, дм – 100 часа упражнения 
14. Дисциплина „Патофизиология“ 

Д-р Диница Петева Стоянова – 180 часа упражнения 
15. Дисциплина „Урология“ 

Д-р Димитър Радославов Рачков – 300 часа упражнения 
16. Дисциплина „Фармакология“ 
Д-р Ваня Николова Бонева – 315 часа упражнения 
17. Дисциплина „Инфекциозни болести“ 

Д-р Николай Ефтимов Димитров – 420 часа упражнения 
18. Дисциплина „Детски болести“ 

Д-р Виктория Карамфилова Куртинова Алиева – 120 часа упражнения 
Д-р Румяна Димитрова Радиева-Иванова – 300 часа упражнения 

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА”, обучение на английски език 
1. Дисциплина „Български език“ 

Георги Христов Христов – 820 часа упражнения 
2. Дисциплина „Вътрешни болести и терапия ІІ част“ 
Д-р Магдалена Василева Вулджева – 180 часа упражнения 
3. Преддипломен стаж по Нефрология 

Д-р Даниела Ицкова Илчева – 60 часа упражнения 
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4. Дисциплина „Биология на човека“ 

Проф. Спаска Ангелова Станилова, дбн – 36 часа лекции + 120 часа упражнения и 60 
изпитани студенти 
5. Дисциплина „Медицинска генетика“ 

Проф. Спаска Ангелова Станилова, дбн – 30 часа лекции и 60 изпитани студенти 
6. Дисциплина „Латински език“ 
Ивана Борисова Икономова-Иванова – 420 часа упражнения  
7. Дисциплина „Офталмология“ 

Д-р Пламен Петков Мирчев – 90 часа упражнения 
8. Дисциплина „Хигиена“ 

Д-р Ваня Георгиева Карабойдева – 120 часа упражнения и 60 часа преддипломен стаж 
9. Дисциплина „Обща и оперативна хирургия“ 
Д-р Азизе Севгин Сароглу – 260 часа упражнения 
Д-р Галин Желязков Ганчев, дм – 150 часа упражнения 
10. Дисциплина „Ортопедия и травматология“ 

Д-р Александър Недков Димитров – 120 часа упражнения 
Д-р Бисер Александров Макелов – 120 часа упражнения 
11. Дисциплина „Урология“ 

Д-р Димитър Радославов Рачков – 30 часа упражнения 
12. Дисциплина „Хирургически болести“ 

Д-р Филип Борисов Хаджипетков – 180 часа упражнения 
 
СПЕЦИАЛНОСТИ „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”, „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И „АКУШЕРКА” 

1. Дисциплина „Физиология на човека“  

Проф. д-р Валери Цеков Николов, дм – 160 часа лекции и 250 изпитани студенти 
2. Дисциплина „Основи на правото“ 
Проф. Красимира Тошева Бенкова, дф – 30 часа лекции и 250 изпитани студенти за 

семестриален изпит и 150 за държавен изпит 
3. Дисциплина „Вътрешни болести“ 
Д-р Никола Христов Мумджиев – 120 часа упражнения  
4. Дисциплина „Латински език“ 

Галина Александрова Пиндикова – 150 часа упражнения 
СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” 

1. Дисциплина „Право“ 

Проф. Красимира Тошева Бенкова, дф – 89 часа лекции + 35 часа упражнения и 100 
изпитани студенти за семестриален изпит и 50 за държавен изпит 
2. Дисциплина „Икономика на здравеопазването“ 

Симеон Костадинов Симеонов – 75 часа упражнения 
3. Дисциплина „Информатика и статистика“ –  
Доц. д-р Мирчо Иванов Вуков – 75 часа лекции и 55 часа упражнения и 120 изпитани 

студенти 
СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”  

1. Дисциплина „Право“ 
Проф. Красимира Тошева Бенкова, дф – 220 часа лекции + 15 часа упражнения и 350 
изпитани студента за семестриален изпит и 100 за държавен изпит 
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СТОПАНСКИ 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 СФ (протокол №1/21.09.2022 г.), АС приема избора на хонорувани 

преподаватели за зимен семестър на учебна 2022/2023 г., както следва: 
За нуждите на катедра „Информатика и математика“: 
1. Доц. д-р Светослав Цветанов Иванов по:  

1.1. Дисциплина „Базова схемотехника“ – ОКС „Бакалавър“ – общо 35 часа – 30 часа 
упражнения и 5 часа изпити, редовно обучение, 1 курс, специалност „Информационни 
технологии“. 
1.2. Дисциплина „Програмиране на цифрови устройства“ – ОКС „Бакалавър“ – общо 35 часа – 
30 часа упражнения и 5 часа изпити, редовно обучение, 2 курс, специалност „Софтуерно 
инженерство“. 
2. Теодора Иванова Нончева по: 

2.1. Дисциплина „Информационни технологии“ – ОКС „Бакалавър“ – общо 65 часа – 60 часа 
упражнения и 5 часа изпити, редовно обучение, 1 курс, специалност „Софтуерно 
инженерство“. 
3. Гл. ас. д-р Теодор Ангелов Калушков по: 
3.1. „Компютърни мрежи“ – ОКС „Бакалавър“ – Общо 95 часа – 30 часа лекции и 30 часа 
упражнения – редовно обучение, 3 курс, специалност, „Информационни технологии в 
икономиката и управлението“ и 15 часа лекции и 15 часа упражнения, задочно обучение, 3 
курс, специалност, „Информационни технологии в икономиката и управлението“. За изпити 5 
часа. 
4. Людмил Кънчев Бонев по: 

4.1. Дисциплина „Програмиране -2“ – ОКС „Бакалавър“ – Общо 95 часа – 30 часа лекции и 30 
часа упражнения , редовно обучение 3 курс, избираема, специалност, „Информационни 
технологии в икономиката и управлението“ и 15 часа лекции и 15 часа упражнения, задочно 
обучение, 3 курс, избираема, специалност, „Информационни технологии в икономиката и 
управлението“. За изпити 5 часа. 

 
ФАКУЛТЕТ „Техника и технологии“ 

 
 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 ФТТ (протокол №43/26.09.2022 г.), АС приема избора на хоноруван 
преподавател за учебна 2022/2023 г., както следва: 
Катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ 
1. Доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков по: 
1.1. Дисциплина „Дигитална фотография и обработка на звук и видео“ – ОКС „магистър“, I 
семестър – 15 ч. лекции с редовно обучение, специалност „Мултимедийни и компютърни 
системи и услуги“. 
 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 
 

На основание чл. 3, ал. (7) от Правила за заемане на длъжност преподавател, старши 
преподавател, привличане на гост преподаватели и хонорувани преподаватели в ТрУ и 
решение на СК на МК (протокол №37/01.09.2022 г.), АС приема избора на избора на 

хонорувани преподавател за зимен семестър на учебна 2022/2023 г., както следва: 
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Специалност „Рехабилитатор“ 

1. Мариян Веселинов Димчев 
1.1. Дисциплина „Спорт“ – 90 ч., курс 1 

Специалност „Медицински лаборант“ 

1. Жулиета Стоянова Хаджиева  
1.1. Клинична практика – 90 ч., курс 2 
2. Мариян Веселинов Димчев 
2.1. Дисциплина „Спорт“ – 90 ч., курс 1 

Специалност „Помощник фармацевт“ 
1. Георги Миленов Малчев 
1.1. Клинична практика – 60 ч., курс 1 
2. Веселина Димитрова Динева 
2.1. Клинична практика – 60 ч., курс 2 
3. Росен Иванов Димитров 
3.1. Клинична практика – 60 ч., курс 3 
4. Мариян Веселинов Димчев 
4.1. Дисциплина „Спорт“ – 90 ч., курс 1 

Специалност „Медицински козметик“ 

1. Лора Николаева Узунова 
1.1. Клинична практика – 260 ч., курс 3 
2. Мариян Веселинов Димчев 
2.1. Дисциплина „Спорт“ – 30 ч., курс 1 
3. Д-р Димитър Тодоров Черкезов 
3.1. Дисциплина „Дерматоалергология“ – 15 ч. лекции +15 ч. упражнения, курс 2; 15 ч. лекции 
+15 ч. упражнения, курс 3 (от 2021 г.); 
3.2. Дисциплина „Венерология“ – 15 ч. лекции, курс 3 

Специалност „Медицински оптик“ 

1. Иванка Цанкова Карова 
1.1. Клинична практика – 90 ч., курс 1 
1.2. Дисциплина „Оптични уреди в офталмологията“ – 15 ч. упражнения, курс 1 
2. Мариян Веселинов Димчев 
2.1. Дисциплина „Спорт“ – 30 ч., курс 1 

Специалност „Ортопедичен техник“ 
1. Мариян Веселинов Димчев 
1.1. Дисциплина „Спорт“ – 30 ч., курс 1 
 

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 №75/12.09.2022 г.), АС приема избора на 

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

№ Име, презиме,  
фамилия 

Учебна 
дисциплина 

Специалност Курс Лекции Упр. 

1 Проф. Мима Иванова 
Николова  

Анатомия на 
човека 

Медицинска сестра 
Акушерка 
Кинезитерапия 

І 
І 
І 

108 
37 
30 

12 
8 

30 
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2 Вероника Евстатиева 
Келбечева, дф 

Латински език с 
медицински 
термини 

Медицинска сестра 
Акушерка 

Кинезитерапия 

І 
І 
І  

10 
10 
6 

20 
20 
24 

3 Димитрия 
Фердинандова 
Халилямова 

 
Спорт 

 
 

Физическо 
възпитание и 
спорт 

Медицинска сестра 
Медицинска сестра 

Акушерка 
Акушерка 

Кинезитерапия 
Кинезитерапия 

І 
ІІ 
І 
ІІ 
І 
ІІ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

60 
60 
60 
60 
30 
30 

4 Веселин Кръстев 
Колев 

 

Английски език Медицинска сестра 
Акушерка 

Кинезитерапия 

І 
І 
І  

- 
- 
- 

90 
30 
30 

5 Д-р Стоян Илиев 
Пъпанов, дф 

Фармакология Медицинска сестра 
Акушерка 

ІІ 
ІІ 

41 
41 

4 
4 

6 Доц. Милена Ганчева 
Сандева 

Специални грижи 
в акушерството - 

теория 

 
Акушерка 

І  
ІІ 
ІІІ 

7 
22 
60 

- 
- 
- 

7 Д-р Георги Стойчев 
Радевски, дм 

Нервни болести Медицинска сестра 
Акушерка 

Кинезитерапия 

ІІ 
ІІ 
ІІ 

12 
12 
30 

3 
3 
- 

8 Д-р Ясен Петков 
Калайджиев 

Акушерство  Акушерка І 45 
 

30 
 

9 Д-р Янчо Стефанов 
Делчев,дм 

Акушерство 
Гинекология 

Акушерка ІІ 30 
27 

15 
18 

10 Д-р Радостина 
Христова 
Симеонова,дм 

Физикална 
терапия и 

рехабилитация 

Медицинска сестра 
Акушерка 

 

ІІІ 
ІІІ 

22 
11 

8 
4 

11 
 

12 

Проф. Марияна 
Стойчева Въртигова 
Проф. Николай 
Тодоров Ватев 

Инфекциозни 
болести и  

епидемиология 

 
Медицинска сестра 

Акушерка 
 

ІІІ 
 

ІІІ 

26 
 

26 

4 
 

4 

13 Проф. Красимир 
Стоянов Визев 

Гериатрия Медицинска сестра 
 

ІІІ 
 

20 10 

14 Д-р Лиляна Иванова 
Йонкова-Тончева 

Неонатология Акушерка ІІ 
 

44 16 

15 Доц. Стоилка Колева 
Мандаджиева 

Патофизиология Кинезитерапия ІІ 
 

15 15 

16 Д-р Петя Станкова  
Каснакова, дм 

Терапевтични 
основи и средства 

на 
кинезитерапията 

Масаж 
Патокинезиология 

 
 

Кинезитерапия  

 
 
І 

І, ІІ 
ІІ 

 
 
- 
- 

30 

 
 

60 
75 
30 

17 Мирослава Стойкова 
Тодева 

 
Клинична 
практика 

Медицинска сестра І 
 

- 180 

18 Любка Петрова Клинична Медицинска сестра І - 180 
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Радева практика 

19 Таня Тодорова 
Станчева 

Клинична 
практика 

Медицинска сестра І - 180 

20 Десислава Велчева 
Делчева 

Клинична 
практика 

Медицинска сестра І - 180 

21 Тодорка Жечева 
Николова 

Клинична 
практика 

Акушерка І 
 

- 180 

22 Паулина Янкова 
Талева 

СГРНПР 
СГБРХЗ 

СГГЗ 

Акушерка ІІ 
ІІІ 
ІІІ 

- 
- 
- 

12 
23 
9 

23 Красимира Христова 
Цветанова 

Клинична 
практика 

Кинезитерапия І 
 

- 210 

24 Димитър Венциславов 
Димитров 

Клинична 
практика 

Кинезитерапия І 
 

- 210 

 
РЕКТОРАТ 

 
На основание чл. 3, ал. (7) от Правила за заемане на длъжност преподавател, старши 

преподавател, привличане на гост преподаватели и хонорувани преподаватели в ТрУ, АС 
избира хоноруван преподавател за учебна 2022/2023 г., за извеждането на учебните занятия 
по дисциплина „Български език“ на чуждестранни граждани от Център „Езиково и 
специализирано обучение на чуждестранни граждани“, както следва: 
1. Севдалина Колева Иванова 

1.1. Дисциплина „Български език“ – 280 ч., за зимен и летен семестър на учебната 
2022/2023г. 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 На основание § 3а от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ и чл. 82 (2), (3) и (4) от 
ПРАСТрУ избира маг. фарм. д-р Христо Пламенов Върбанов на академична длъжност 
„доцент“ по „Химия“, професионално направление 4.2. Химически науки науки, област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на МК. 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема наименованието на катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, 
физикална медицина и спорт“ в МФ да стане „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална 
медицина и спорт“. 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема адаптирани учебни планове за студенти от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс обучаващи 
се по специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ към преминаване в обучение 
по специалност „Кинезитерапия“, ОКС „бакалавър“ в МФ. 

Приема адаптиран учебен план за студенти от 2-ри курс обучаващи се по специалност 
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ към преминаване в обучение по специалност 
„Кинезитерапия“, ОКС „бакалавър“ във Филиал-Хасково. 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема проф. д-р Димитрина Иванова Гундашева за преподавател в СДК „Защита и 
хуманно отношение към опитни животни, използвани за научни или образователни цели“ за 
извеждане на 6 часа лекции. 
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ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Педагогически факултет 

Решение 1: Приема актуализирания учебен план на СДК „Учител по английски език“ с 

общ хорариум 383 часа. 
Факултет „Техника и технологии“ 
 Решение 2: Приема предложената отстъпка от 20% от таксите на индивидуални и 
групови курсове и специализации към отдел „Продължаващо обучение на Факултет „Техника 
и технологии“ за преподаватели и служители на ТрУ, в случай че няма изрично гласувана и 
утвърдена отстъпка. 
ДИПКУ 
 Решение 3: 1. В случаите, когато специализантът отлага защитата на дипломната си 

работа или държавния изпит в срок до 3 месеца – заплаща такса в размер на 150 лв. 
2. След изтичане на срока от 3 месеца – заплаща такса в размер на 350 лв. 
3. Такса за допълнително издаване на документ – 120 лв. 
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