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ПРОТОКОЛ №23
Днес, 26 януари 2022 г. (сряда) от 13.00 часа се проведе неприсъствено (онлайн)
заседание на Академичния съвет.
На линия са 36 от членовете на АС (Приложение – Присъствен лист)
Материалите по дневния ред са изпратени на членовете на АС.
Общ списъчен състав – 45
Редуциран кворум – 43
Отпуск по болест – двама
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 и допълнения по него.
Точка 7 да стане: Приемане на централна комисия и комисия за жалби за
кандидатстудентски изпити в ТрУ за учебната 2022/2023 г.
Нова точка 12: Обсъждане и приемане промяна на настоящото име на „Университетски
център за професионално обучение и компетентност“ в „Университетски център за
продължаващо обучение и квалификация“.
Докладва: доц. д-р Генчо Вълчев – Зам.-ректор по Качество, акредитация и
следдипломна квалификация
По точка 25: вместо доц. д-р Ваня Стойкова – Декан на ФТТ ще докладва доц. д-р Златинка
Казлачева – Зам.-декан по НИД на ФТТ
Нова точка 27: Приемане на доклад RSER за изпълнение на препоръки за акредитация по
EAEVE за специалност от регулираните професии „Ветеринарна медицина“.
Докладва: Проф. д-р Тодор Стоянчев – Декан на ВМФ
Нова точка 28: Приемане на доклад за акредитация на Тракийски университет като
оторизирана обучителна организация към PMI (Project management institute).
Докладва: доц. д-р Генчо Вълчев – Зам.-ректор по Качество, акредитация и
следдипломна квалификация
Доц. д-р Добри Ярков прикани членовете на Академичния съвет да гласуват така
предложения дневен ред.
В резултат на гласуването, с 36 гласа „ЗА” АС прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за направените корекции по бюджета на ТрУ и структурните звена към
31.12.2021 г. след АС от 15.12.2021 г.
Докладва: г-н Господин Господинов – Ръководител ФСО
2. Приемане на списък за капиталовите разходи на ТрУ за 2022 г.
Докладва: г-н Господин Господинов – Ръководител ФСО
3. Актуализация на Методиката за разпределение на бюджетната субсидия на ТрУ по
професионални направления и структурни звена.
Докладва: г-н Господин Господинов – Ръководител ФСО
4. Приемане на решение на Съвета за социално партньорство.
Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСД
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
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5. Приемане на предложение за броя на приеманите студенти и докторанти в ТрУ за
учебната 2022/2023 г.
Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД
6. Приемане на предложение за размера на таксите за кандидатстване и обучение на
студенти и докторанти в ТрУ за учебната 2022/2023 г.
Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД
7. Приемане на централна комисия и комисия за жалби за кандидатстудентски изпити в ТрУ
за учебната 2022/2023 г.
Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД
8. Приемане на техническа комисия за провеждане на предварителни изпити в ТрУ за
учебната 2022/2023 г.
Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД
9. Приемане на комисия за проверка на кандидатстудентски писмени изпити и тестове в ТрУ
за учебната 2022/2023 г.
Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД
10. Приемане на дати за кандидатстудентски изпити за англоговорящите кандидати за
специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“ за учебната 2022/2023 г.
Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД
11. Приемане на академичен календарен план за 2022 г.
Докладва: доц. д-р Ани Златева – Главен секретар на ТрУ
12. Обсъждане и приемане промяна на настоящото име на „Университетски център за
професионално обучение и компетентност“ в „Университетски център за продължаващо
обучение и квалификация“.
Докладва: доц. д-р Генчо Вълчев – Зам.-ректор по Качество, акредитация и
следдипломна квалификация
13. Обсъждане и приемане на „Правилник за устройството и дейността на университетски
център за продължаващо обучение и квалификация“.
Докладва: доц. д-р Генчо Вълчев – Зам.-ректор по Качество, акредитация и
следдипломна квалификация
14. Обявяване на конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели.
Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД
15. Приемане избора на хонорувани преподаватели.
Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД
16. Избор на хабилитирани преподаватели по § 2 (2) от ПРАСТрУ за нуждите на МК.
Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД
17. Избор на главен асистент и редовен преподавател за нуждите на МК.
Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД
18. Приемане на предложение за абонамент за достъп до международни бази данни за 2022 г.
Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД
19. Приемане на приоритетни направления за научните изследвания.
Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД
20. Приемане състав на комисиите за оценка на научните проекти по направления.
Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД
21. Приемане на актуализирани квалификационни характеристики на специалности
„Медицински лаборант“ и „Рехабилитатор“.
Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на МК
22. Приемане на доклад по САНК за изпълнение на препоръките за програмна акредитация
на професионално направление 5.13. Общо инженерство.
Докладва: доц. д-р Димитър Панайотов – Декан на АФ
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
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23. Приемане на такса за участие в Научна конференция на Аграрен факултет.
Докладва: доц. д-р Димитър Панайотов – Декан на АФ
24. Приемане на актуализирани квалификационни характеристики на специалност ПУП, ОКС
„магистър“ в професионално направление 1.2. Педагогика.
Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – Декан на ПФ
25. Приемане на доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за програмна
акредитация и доклад за изпълнение на препоръките от предходна програмна акредитация
на професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на
висше образование 5. Технически науки.
Докладва: доц. д-р Златинка Казлачева – Зам.-декан по НИД на ФТТ
26. Приемане на актуализирания „Правилник за устройство, дейност и управление“ на
Филиал-Хасково при Тракийски университет.
Докладва: доц. д-р Таня Паскалева – Директор на Филиал-Хасково
27. Приемане на доклад RSER за изпълнение на препоръки за акредитация по EAEVE за
специалност от регулираните професии „Ветеринарна медицина“.
Докладва: Проф. д-р Тодор Стоянчев – Декан на ВМФ
28. Приемане на доклад за акредитация на Тракийски университет като оторизирана
обучителна организация към PMI (Project management institute)
Докладва: доц. д-р Генчо Вълчев – Зам.-ректор по Качество, акредитация и
следдипломна квалификация
29. Приемане на курсове и учебна документация по СДК.
Докладват: проф. д-р Тодор Стоянчев – Декан на ВМФ
доц. д-р Юлиан Ананиев – Декан на МФ
30. Текущи.
ПО ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема информацията за направените корекции на бюджета на структурните
звена и на университета като цяло, след Академичния съвет на 15.12.2021 г. и одобрява
коригираните бюджети на структурните звена и на университета като цяло за 2021 г.
ПО ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема списъка на капиталовите разходи на структурните звена и на университета
като цяло за 2022 г, съгласно приложението.
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Приема актуализираната Методика за разпределение на бюджетната субсидия на ТрУ
по професионални направления и структурни звена.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Решение 1: АС приема увеличените с до 10% ИОМРЗ от 01.07.2021 г. (решение на
АС, протокол №19/07.07.2021 г.) да придобият постоянен характер.
Решение 2: АС приема в Приложение 1 от ВПРЗ да се променят границите, както
следва :
650-710 лв.
50.
Хигиенист/Чистач, Санитар
650-710 лв.
51.
Общ работник/портиер
Промените да влязат в сила от 01.01.2022 г.
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема предложения брой за прием на студенти и докторанти в ТрУ за учебната
2022/2023 г., съгласно представеното приложение.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема размера на предложените такси за кандидатстване и обучение на студенти
и докторанти в ТрУ за учебната 2022/2023 г., както следва:
1. Такси за кандидатстване за учебната 2022/2023 г. – 50 лв. за първи изпит и 35 лв. за
всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с
признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 50 лв.
2. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 50 лв.
3. Такса за кандидатстване на чуждестранни граждани за всеки кандидатстудентски изпит –
левовата равностойност на 55€.
4. Такси за обучение за учебната 2022/2023 г. (Приложение).
5. Годишна такса за обучение за подготвителен езиков и специализиран курс – 2500 евро
за всички професионални направления.
ПО СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема състава на централна комисия и комисия за жалби за провеждане на
кандидатстудентски изпити в ТрУ за учебната 2022/2023 г., както следва:
I. Централна комисия
Председател: Доц. дн Нели Христова Грозева - Зам.-ректор по УД
Членове:
1. Проф. д-р Катя Нанева Величкова – Зам.-декан УД на АФ
2. Доц. д-р Крум Владимиров Неделков – Зам.-декан УД на ВМФ
3. Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова – Зам.-декан УД на МФ
4. Проф. дн Румяна Илчева Неминска – Зам.-декан УД на ПФ
5. Доц. д-р Николай Пенев Иванов – Зам.-декан УД на СФ
6. Доц. д-р Красимир Михайлов Трендафилов – Зам.-декан УД на ФТТ
7. Доц. д-р Таня Паскалева Стойчева – Директор на Филиал-Хасково
8. Ст. преп. Павлина Пенкова Тенева – Зам.-директор УД на МК
9. Господин Димчев Господинов – Ръководител ФСО
10. Константина Георгиева Канелова – Експерт в Учебен отдел
II. Комисия за жалби.
Председател: Доц. д-р Добри Желев Ярков – Ректор на ТрУ
Членове: Г-жа Вилиана Костадинова Цонева – Юрист
Г-н Господин Димчев Господинов – Ръководител ФСО
ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема Техническа комисия за дистанционно приемане и обработка на
кандидатстудентски
документи
и
провеждане
на
онлайн
предварителните
кандидатстудентски конкурсни изпити в гр. Стара Загора, за периода от 01.03. до 20.04.2022
г., в следния състав:
Председател: Доц. дн Нели Христова Грозева
Членове:
Проф. д-р Мирослав Иванов Карабалиев
Доц. д-р Ани Димова Златева
Доц. д-р Николай Петров Такучев
Доц. д-р Неделин Костадинов Марков
Експ. Константина Георгиева Канелова
Експ. Стефка Неделчева Михова
Експ. Виолета Николаева Колева
Доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова
Гл. ас. д-р Надежда Иванова Ангелова
Светослав Стефанов Атанасов
Живко Николаев Желязков – ЦИКО
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Атанас Пенчев Димиев – ЦИКО
Максим Василев Велчев – ЦИКО
Николай Славчев Славов – ЦИКО
Славчо Тодоров Дончев – шофьор
Петър Димитров Дучев – шофьор
Никола Атанасов Николов – шофьор
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема състава на комисии по проверка на кандидатстудентските писмени изпити
и тестове в Тракийския университет за учебната 2022/2023 год., както следва:
Изпит по биология
Председател: Проф. д-р Татяна Иванова Плайкова, арбитър
Членове:
Доц. д-р Люба Дииева Митева, арбитър
Проф. д-р Георги Пенчев Георгиев
Доц. д-р Цветослав Венциславов Койнарски
Гл. ас. д-р Таня Тачева Тачева
Гл. ас. д-р Пенка Йонкова Йонкова
Гл. ас. д-р Бончо Григоров Григоров
Изпит по химия
Председател: Доц. д-р Галина Димитрова Николова, арбитър
Членове: Доц. д-р Звезделина Любенова Янева
Доц. д-р Янка Димитрова Карамалакова
Резерва: Гл. ас. д-р Екатерина Дончева Георгиева
Изпит по обща езикова култура
Председател: Проф. д-р Таня Иванова Борисова, арбитър
Членове: Ас. Десислава Илчева Сидерова
Резерви: Гл. ас. д-р Ивелина Венциславова Ангелова
Изпит по социална медицина
Председател: Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, арбитър
Членове: Доц. д-р Боряна Миткова Парашкевова
Гл. ас. д-р Галя Димитрова Чамова-Стойчева
Тест по управление на здравните грижи
Председател: Проф. д-р Светлана Методиева Димитрова
Тест по биология
Председател: Доц. д-р Диана Йовчева Ганева
Тест по математика
Председател: Проф. дмн Веселин Тотев Видев
Тест по география
Председател: Доц. д-р Мариан Георгиев Делчев
Тест по общотехническа подготовка
Председател: Доц. д-р Таня Иванова Пехливанова-Гочева
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Приема дати за провеждане на кандидатстудентски изпити за англоговорящите
кандидати за специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“ за учебната 2022/2023
г., както следва:
ЮНИ 2022 г. - 11 юни – изпит по английски език
12 юни – изпити по биология и химия
ЮЛИ 2022 г. - 23 юли – изпит по английски език
24 юли – изпити по биология и химия
АВГУСТ 2022 г. - 27 август – изпит по английски език
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28 август – изпити по биология и химия
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема академичен календарен план за 2022 г.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема настоящото име на „Университетски център за професионално обучение и
компетентност“ да се промени на „Университетски център за продължаващо обучение и
квалификация“.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема „Правилник за устройството и дейността на университетски център за
продължаващо обучение и квалификация“.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Ветеринарномедицински факултет
Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Морфология“,
професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия,
хистология и ембриология“ – един;
Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и
обявяването му на интернет страницата на ТрУ.
Решение 2: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Хранене и
диететика“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Общо
животновъдство“ – един;
Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и
обявяването му на интернет страницата на ТрУ.
Медицински факултет
Решение 3: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Нуклеарна
медицина“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и
радиология“ – един на 0.2 щат;
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 „доцент“ по „Лъчелечение“,
професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и
радиология“ – един на 0.2 щат;
Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и
обявяването му на интернет страницата на ТрУ.
Решение 5: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Биохимия“,
професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия“ –
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
„Рентгенология (образна диагностика)“, професионално направление 7.1. Медицина, област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска физика,
биофизика, рентгенология и радиология“ – един на 0.2 щат;
Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и
обявяването му на интернет страницата на ТрУ.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
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Медицински колеж
Решение 7: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Химия“,
професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика за нуждите на преподаване по „Химия“ за
всички специалности на МК – един;
Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и
обявяването му на интернет страницата на ТрУ.
Решение 8: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по
„Микробиология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на преподаване по
„Микробиология“ – един;
Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и
обявяването му на интернет страницата на ТрУ.
Решение 9: Да се обяви конкурс за хоноруван преподавател за нуждите на
специалност „Помощник фармацевт“ за летен семестър на учебната 2021/2022 г. по
дисциплината:
1. „Аналитична химия“ – 30 часа
Срок на конкурса 14 дни от публикуване на обявата на сайта на ТрУ.
Филиал-Хасково
Решение 10: Да се обявят конкурси за хонорувани преподаватели за нуждите на
специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за летен семестър на учебната 2021/2022 г.
по дисциплините:
1. Патофизиология на човека – 30 учебни часа
2. Медицинска апаратура в сестринската и акушерската практика – 30 учебни часа
3. Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – 90 учебни часа
4. Психиатрия – 30 учебни часа
5. Физикална терапия и рехабилитация – 30 учебни часа
6. Сексология и семейно планиране – 30 учебни часа
7. Акушерство и гинекология – 180 учебни часа
8. Специални грижи в акушерството (теория) – 210 учебни часа
9. Английски език – 150 учебни часа
10. Спорт – 240 учебни часа
11. Клинична практика специалност „Медицинска сестра” – 1100 учебни часа
12. Клинична практика специалност „Акушерка” – 600 учебни часа
Срок на конкурсите 14 дни от публикуване на обявата на сайта на ТрУ.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Медицински факултет
Решение 1: На основание чл. 3 (7) от Правила за заемане на длъжност преподавател,
старши преподавател, привличане на гост преподаватели и хонорувани преподаватели в ТрУ
приема избора на хонорувани преподаватели (решение на ФС на МФ протокол
№1/24.01.2022 г.) за летен семестър на учебна 2021/2022 г. както следва:
За нуждите на специалност „Медицина“
1. Проф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева
1.1. 12 часа лекции на български език; по Лъчелечение, модул от Рентгенология и
радиология
1.2. 12 часа лекции на английски език по Лъчелечение, модул от Рентгенология и радиология
2. Доц.д-р Тошко Златев Петров
2.1. 12 часа лекции на английски език и 30 часа упражнения на английски език по Нуклеарна
медицина, модул от Рентгенология и радиология
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
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3. Д-р Илия Руменов Габровски
3.1. 100 часа упражнения на български език по Лъчелечение, модул от Рентгенология и
радиология
3.2. 30 часа упражнения на английски език по Лъчелечение, модул от Рентгенология и
радиология
4. Д-р Кирил Благоев Младенов
4.1. 12 часа лекции + 100 часа упражнения на български език по Нуклеарна медицина, модул
от Рентгенология и радиология
5. Доц. Марианка Генова Петрова-Яначкова
– 30 часа лекции по Клинична лаборатория , обучение на английски език
6. Д-р Илина Любомирова Брайкова – 45 часа лекции + 30 часа упражнения по Съдебна
медицина, обучение на английски език
7. Д-р Красимира Господинова Нанчева-Колева – 300 часа упражнения по Клинична
лаборатория, обучение на български език
8. Д-р Искрен Стефанов Станилов – 150 часа упражнения по Паразитология, обучение на
български език
9. Д-р Божидар Петров Цветанов – 150 часа упражнения по Неврохирургия, обучение на
български език
10. Д-р Цветелина Веселинова Великова – 30 часа упражнения по Клинична имунология,
обучение на английски език
Хонорувани преподаватели за нуждите на СДО
1. Д-р Ренета Господинова Колева – 10 дни, 50 учебни часа (20 ч. теоретично и 30 ч. за
практическо обучение) за курс „Ехография на щитовидна жлеза;
2. Д-р Ренета Господинова Колева – 10 дни, 50 учебни часа (20 ч. теоретично и 30 ч. за
практическо обучение) за курс „Ехография на коремни органи“;
3. Д-р Станимир Филипов Станков – 16 учебни часа за участие в колоквиуми по
специалност „Хранене и диететика“;
4. Доц. Стефка Денчийска – 9 учебни часа;
5. Д-р Надя Трендафилова – 6 учебни часа;
Факултет „Техника и технологии“
Решение 2: На основание чл. 3 (7) от Правила за заемане на длъжност преподавател,
старши преподавател, привличане на гост преподаватели и хонорувани преподаватели в ТрУ
приема избора на хонорувани преподаватели (решение на ФС на ФТТ протокол
№33/24.01.2022 г.) за летен семестър на учебна 2021/2022 г. както следва:
За нуждите на катедра „Машинно инженерство“:
1. Д-р Петя Добринова Атанасова по дисциплината:
1.1. „Маркетинг на модната индустрия” , ОКС „бакалавър” – 3 часа лекции + 5 часа семинарни
упражнения със студенти редовно обучение и 10 часа лекции + 10 часа семинарни упражнения
със студенти задочно обучение, специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната
индустрия”, VІІІ семестър.
2. Доц. д-р Здравка Джандармова за провеждане на изпити по дисциплините:
2.1. „Икономика“, ОКС „бакалавър“ – 35 часа със студенти редовно и задочно обучение,
специалности „Автотранспортна и земеделска техника“, „ Дизайн, технологии и мениджмънт на
модната индусстрия“, „Автоматика и компютърни системи“, „Електротехника“, „Топло- и
газоснабдяване“, „Индустриално инженерство“ и „ Технология на храните“, VІІ семестър;
2.2. „Предприемачество и мениджмънт“, ОКС „магистър“ – 25 часа със студенти редовно
обучение, специалности „Автотранспортна и земеделска техника“, „Организация и управление
на транспорта, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“, „Автоматика и
компютърни системи“, "Мултимедийни и компютърни системи и услуги", „Електротехника“,
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„Топло- и газоснабдяване“, „Индустриално инженерство“ „Енергийна ефективност“,
„Технология на храните“ и „Безопасност и качество на храните“, І/ІІІ семестър;
2.3. „Основи на маркетинга“, ОКС „бакалавър“ – 5 часа със студенти задочно обучение от
специалност „Индустриално инженерство“, V семестър.
Стопански факултет
Решение 3: На основание чл. 3 (7) от Правила за заемане на длъжност преподавател,
старши преподавател, привличане на гост преподаватели и хонорувани преподаватели в ТрУ
приема избора на хонорувани преподаватели (решение на ФС на СФ протокол
№6/24.01.2022 г.) за летен семестър на учебна 2021/2022 г. както следва:
За нуждите на катедра „Регионално развитие“:
1. Доц. д-р Даниела Добрева Пастарманджиева по дисциплина:
1.1. „Политология“ – ОКС „Бакалавър“ – Общо 196 часа упражнения и изпити, редовно
обучение – 90 часа упражнения + 10 часа изпити, задочно обучение – 75 часа упражнения +
21 часа изпити за специалности - „Регионална икономика и управление“, „Бизнес икономика“,
„Аграрна икономика и търговия“, „Местни финанси“, „Информационни технологии в
икономиката и управлението“.
2. Анастасия Христова Гидикова по дисциплините:
2.1. „Информационна среда на регионалната икономика“ – ОКС „Бакалавър“ - редовно и
задочно обучение – 60 часа, изпити – 2 часа за специалност „Регионална икономика и
управление“ (избираема).
2.2. „Информационна среда на българската икономика“ – ОКС „Бакалавър“ - редовно и
задочно обучение – 90 часа, изпити – 2 часа за специалности „Аграрна икономика“
(избираема).
За нуждите на катедра „Физическо възпитание и спорт“:
(общ хорариум 900 часа, както следва: 300 часа ВМФ, 300 часа АФ, 300 часа СФ)
1. Жельо Денев Добрев по дисциплина „Физическо възпитание и спорт“
ВМФ, 100 часа; ОКС „Магистър“, редовно обучение;
АФ, 100 часа; ОКС „Бакалавър“, редовно обучение;
СФ, 100 часа; ОКС „Бакалавър“ редовно обучение;
2. Иван Димитров Антонов по дисциплина „Физическо възпитание и спорт“
ВМФ, 100 часа; ОКС „Магистър“, редовно обучение;
АФ, 100 часа; ОКС „Бакалавър“, редовно обучение;
СФ, 100 часа; ОКС „Бакалавър“ редовно обучение.
3. Тихомир Георгиев Китанов по дисциплина „Физическо възпитание и спорт“
ВМФ, 100 часа; ОКС „Магистър“, редовно обучение;
АФ, 100 часа; ОКС „Бакалавър“, редовно обучение;
СФ, 100 часа; ОКС „Бакалавър“, редовно обучение;
За нуждите на катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение“:
1. Антоанета Василева Христова по дисциплина „Английски език“.
ВМФ, 1 курс, ОКС „Магистър“, редовно обучение, 75 часа; спец. „Ветеринарна медицина“;
АФ, 1 курс, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, 120 часа, спец. „Зооинженерство“;
2. Милен Бонев Господинов по дисциплина „Английски език“
ВМФ, 2 курс, ОКС „Магистър“, редовно обучение, 90 часа; спец. „Ветеринарна медицина“;
СФ, 1 курс, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, , 60 часа спец. „Софтуерно инженерство“;
СФ, 1 курс, ОКС „Бакалавър, задочно обучение, 60 часа, спец. „Бизнес икономика“ и спец.
„Местни финанси“;
3. Росица Христова Михайлова по дисциплина „Немски език“.
ВМФ, 1 курс, ОКС „Магистър“, редовно обучение, 45 часа; спец. „Ветеринарна медицина“;
ВМФ, 2 курс, ОКС „Магистър“, редовно обучение, 30 часа; спец. „Ветеринарна медицина“;
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СФ, сборна група,1 курс, ОКС „Бакалавър“ редовно и задочно обучение, 30 часа;
4. Маргарита Стефанова Метларова по дисциплина „Руски език“.
ВМФ, 1 курс, ОКС „Магистър“, редовно обучение, 45 часа; спец „Ветеринарна медицина“;
ВМФ, 2 курс, ОКС „Магистър“, редовно обучение, 30 часа; спец. „Ветеринарна медицина“;
СФ, сборна група, ОКС „Бакалавър“, 1 курс, редовно и задочно обучение, 30 часа;
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Решение 1: На основание чл. 15, ал. 3 от ЗРАСРБ, § 2 (2), § 3 от допълнителните
разпоредби на ПРАСТрУ избира доц. д-р Крум Стефанов Кафеджийски на академична
длъжност „доцент“ по „Технология на лекарствените форми и биофармация“,
професионално направление 7.3. Фармация, област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт на 0.5 щат за нуждите на Медицински колеж.
Решение 2: На основание чл. 15, ал. 3 от ЗРАСРБ, § 2 (2), § 3 от допълнителните
разпоредби на ПРАСТрУ избира доц. д-р Петър Кирилов Нешев на академична длъжност
„доцент“ по „Медицинска психология“, професионално направление 3.2. Психология, област
на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки на 0.5 щат за нуждите на
Медицински колеж.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Решение 1: На основание § 3а от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ, чл.71 (1)
от ПРАСТрУ избира ас. д-р Антоанета Петрова Йорданова на академична длъжност „гл.
асистент“ по „Математическо моделиране и приложна математика“, професионално
направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика за нуждите на МК.
Решение 2: На основание чл. 1, ал.(13) от Правила за заемане на длъжност
преподавател, старши преподавател, привличане на гост-преподаватели и хонорувани
преподаватели избира Станимира Радостинова Чакалова на длъжност „преподавател“,
професионално направление 7.5. Здравни грижи по „Технология на лекарствата“ и „Клинична
практика“ за нуждите на специалност „Помощник-фармацевт“ на цял щат.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема внесеното предложение за абонамент за достъп до международни бази
данни за 2022 г., като бъдат планувани в бюджета на университета за 2022 г., както следва:
- Academic Search Complete – 7500.00 USD
- eBook Academic EBSCO – 3000.00 USD
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема приоритетни направления за научните изследвания в ТрУ и структурните
звена съгласно приложението.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема състав на комисиите за оценка на научните проекти по направления,
съгласно приложението.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема актуализирани квалификационни характеристики на специалности
„Медицински лаборант“ и „Рехабилитатор“ в Медицински колеж.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Приема доклад по САНК за изпълнение на препоръките на НАОА за програмна
акредитация на професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше
образование 5. Технически науки в Аграрен факултет.
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Приема размер на такси за участие в Научна конференция на Аграрен факултет
„Аграрни науки и бизнес“ 2022 на 26 и 27 май 2022 г., както следва:
- за български учени – 200 лв. (с ДДС)
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- за чуждестранни учени – 100 евро (с ДДС)
- за български докторанти – 60 лв. (с ДДС)
- за чуждестранни докторанти – 30 евро (с ДДС)
- за фирми – 500 лв. (с ДДС)
- участието на студенти – безплатно
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Приема
актуализирани
квалификационни
характеристики
на
специалност
„Предучилищна педагогика“, ОКС „магистър“, 3- и 4-семестриални форми на задочно
обучение, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.
Педагогически науки.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Приема доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за програмна
акредитация и доклад за изпълнение на препоръките от предходна програмна акредитация
на професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на
висше образование 5. Технически науки във Факултет „Техника и технологии“.
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема актуализацията на „Правилник за устройство, дейност и управление“ на
Филиал-Хасково при Тракийски университет.
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Приема доклад RSER за изпълнение на препоръки за акредитация по EAEVE за
специалност от регулираните професии „Ветеринарна медицина“.
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Приема доклад за акредитация на Тракийски университет като оторизирана
обучителна организация към PMI (Project management institute).
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Приема нови курсове, учебна документация и такси за СДК, както следва:
Към Ветеринарномедицински факултет:
Решение 1: Приема документация (план сметка и учебна програма) за нов
краткосрочен индивидуален/групов курс „Разследване на инциденти с диви животни и
междуинституционално сътрудничество“.
Срок на обучение – 24 учебни часа в рамките на три дни.
Такса за индивидуално обучение – 250 лв.
Такса за групово обучение (при група минимум 6 човека) – 1200 лв. (200 лв. на човек).
Към Медицински факултет:
Решение 2: Приема учебни програми на курсове, както следва:
За теоретично и индивидуално обучение за лекари-специалисти и
специализанти
1. „Съвременна микробиологична диагностика на Грам-отрицателните неферментативни
бактерии“ – 4 дни с ръководител проф. д-р Г.Лазарова, дм;
2. „Клинична микробиология“ – 4 дни с ръководител проф. д-р Г.Лазарова, дм;
3. „Диагностика на паразитните болести: рутинни и съвременни методи. Интерпретация на
резултатите“ – 2 дни с ръководител доц. д-р Б. Чакърова, дм;
4. „Паразитни заболявания, разпространени в страни от умерен климатичен пояс: клиника,
диагностика и терапия“ – 3 дни с ръководител доц. д-р Б. Чакърова, дм;
5. „Паразитни заболявания, разпространени в страни с тропически климат: епидемиология,
клиника, диагностика и терапия“ – 3 дни с ръководител доц. д-р Б. Чакърова, дм;
6. „Опортюнистични паразитози при имудодефицитни състояния – първични и придобити“ - 2
дни с ръководител доц. д-р Б. Чакърова, дм;
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7. „Санитарно паразитологични методи за идентификация на паразитни елементи в околната
среда“ – 2 дни с ръководител доц. д-р Б. Чакърова, дм;
8. „Ендоскопска диагностика при заболявания на горния отдел на ГИТ“ – 10 дни с
ръководител доц. д-р М. Пенкова, дм
9. „Ендоскопска диагностика при заболявания на долния отдел на ГИТ“ – 10 дни с
ръководител доц. д-р М. Пенкова, дм;
10. „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи“ – 10 дни с
ръководител доц. д-р М. Пенкова, дм;
11. „Основни проблеми в гастроентерологията и хепатологията“ – 5 дни с ръководител доц.
д-р М. Пенкова, дм;
12. „Гастроскопия“ – 30 дни, индивидуално обучения с ръководител доц. д-р М. Пенкова,дм;
13. „Колоноскопия“ – 30 дни, индивидуално обучения с ръководител доц. д-р М. Пенкова,дм;
14. „Абдоминална ехография“ – 30 дни, индивидуално обучения с ръководител доц. д-р М.
Пенкова,дм;
15. „Ендоскопия“ за медицински сестри – 3 дни, индивидуално обучения с ръководител доц.
д-р М. Пенкова,дм;
16. „Актуални проблеми в диагностиката на неврологичните заболявания“ – 10 дни,
индивидуално обучение с ръководител доц. д-р В. Манчева, дм;
17. „Съвременна терапия на социалнозначимите заболявания в неврологията и техните
усложнения“ – 10 дни, индивидуално обучения с ръководител доц. д-р В. Манчева, дм;
18. „Анестезия в съдовата хирургия“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване на
апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм;
19. „Анестезия в оториноларингологията“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване на
апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм;
20. „Анестезия в гръдна хирургия“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване на
апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм;
21. „Анестезия в неврохирургията“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване на
апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм;
22. „Анестезия в коремната хирургия“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване на
апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм;
23. „Анестезия в ортопедията и травматологията“ – 5 дни, индивидуално обучение с
използване на апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм;
24. „Анестезия в офталмологията“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване на
апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм
25. „Анестезия при инвазивни и диагностични процедури“ - 5 дни, индивидуално обучение с
използване на апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм;
26. „Кардиопулмонална ресусцитация, особени животозастрашаващи състояния,
кондициониране на донор“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване на апаратура и
ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм;
27. „Първи спасяващ на терена – лекарска помощ на предболничен етап при спешни
състояния. Кардиопулмонална ресусцитация при удавници“ – 5 дни, индивидуално обучение
с използване на апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм;
28. „Аудиология“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване на апаратура и ръководител
проф. д-р В. Стоянов, дм и д-р Д. Михайлов;
29. „Акустична ринометрия в ринологичната практика“ – 5 дни, индивидуално обучение с
използване на апаратура и ръководител проф. д-р В. Стоянов, дм и д-р А. Влайков, дм;
30. „Ехография на щитовидна жлеза“ – 10 дни, индивидуално обучения с ръководител д-р Р.
Колева;
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За теоретично и индивидуално обучение за медицински специалисти по здравни грижи
1. „Първи спасяващ на терена – долекарска помощ на предболничен етап при спешни
състояния. Кардиопулмонална ресусцитация при удавници“ за медицински специалисти – 5
дни, индивидуално обучение с използване на апаратура и ръководител доц. д-р Г.
Арабаджиев, дм;
2. „Интензивен курс по анестизиология и интензивни грижи“ за медицински специалисти – 5
дни, индивидуално обучение с използване на апаратура и ръководител доц. д-р Г.
Арабаджиев, дм;
3. „Анестезия в торакалната хирургия“ за медицински специалисти – 5 дни, индивидуално
обучение с използване на апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм;
4. „Анестезия във висцералната хирургия (лапароскопска хирургия)“ за медицински
специалисти – 5 дни, индивидуално обучение с използване на апаратура и ръководител
доц. д-р Г. Арабаджиев, дм;
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