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ПРОТОКОЛ №32 

 

Днес, 26 октомври 2022 г. (сряда) от 13.00 часа в Заседателната зала се проведе 
заседание на Академичния съвет. 

Присъстват 32 от членовете на АС (Приложение – Присъствен лист). 
Материали по дневния ред са изпратени на членовете на АС. 
Общ списъчен състав – 45 
Редуциран състав – 42 
Минимален кворум – 28 
Налице е необходимият кворум за провеждане на Академичен съвет. 

Заседанието на съвета е редовно и може да взема решения. 
 Проф. д-р Добри Ярков – Ректор на ТрУ откри заседанието на АС, представи дневния 
ред и предложи някои изменения по него. 
 Точка 18 се променя от: Приемане и актуализиране на курсове, учебна документация 

и таксa за СДК на : Приемане на курс, учебна документация и таксa за СДК. 
 Докладва: проф. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ 

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

 
В резултат на гласуването, с 32 гласа „ЗА” АС прие следния 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад от КС относно законосъобразността на проведени избори за Ръководител катедра 
в Аграрен факултет. 

Докладва: проф. дн Радостин Симеонов – председател на Контролния съвет 

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

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

4. 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 

5. Приемане на правила за ползване на Учебно-възстановителен комплекс „Лес“ – Китен. 
Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 

6. Информация за резултатите от кандидатстудентската кампания на ТрУ за учебната 
2022/2023 г. 
  Докладва: проф. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 

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

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

9. Приемане на решение за преобявяване на конкурси за прием на докторанти по държавна 
поръчка за учебна 2022/2023 г. 

Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 

10. Приемане на актуализиран ценоразпис на Университетска ветеринарна болница с 
клиники към Тракийски университет – Стара Загора. 
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Докладва: проф. д-р Тодор Стоянчев – декан на ВМФ 

11. Приемане на доклади-самооценка за изпълнение на препоръките на акредитационния 
съвет на НАОА при получена програмна акредитация на специалности от регулираните 
професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, ОКС „бакалавър“. 

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

12. Приемане на актуализиран учебен план на специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС 
„магистър“, професионално направление 7.4. Обществено здраве в МФ. 

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

13. Приемане на актуализиран учебен план на специалност „Организация и управление на 
социалната сфера“, ОКС „магистър“, професионално направление 3.4. Социални дейности в 
МФ. 

Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев – декан на МФ 
14. Приемане на актуализирани учебни планове на специалности „Бизнес икономика“, 
„Аграрна икономика и търговия“ и „Регионална икономика и управление“, ОКС „бакалавър“, 
професионално направление 3.8. Икономика в СФ. 

Докладва: доц. д-р Блага Стойкова – декан на СФ 
15. Приемане на актуализиран учебен план на специалност „Отопление вентилация и 
климатизация“, ОКС „магистър“, професионално направление 5.4. Енергетика. 

Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 
16. 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 5.3. Комуникационна и компютърна техника. 

Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 

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

следдипломна квалификация“ 
18. Приемане на курс, учебна документация и таксa за СДК. 

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

19. Текущи. 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА няма взето решение 
ПО ВТОРА 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 ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема предложените промени в Приложение 1 от ВПРЗ на ТрУ за начални и 
максимални основни месечни работни заплати за заемани длъжности в ТрУ. 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема разкриването на нови четири щатни бройки към катедра „Информатика и 
математика“ на СФ, както следва: 
 Академична длъжност „асистент“ – 1 бр. 
 Академична длъжност „главен асистент“ – 2 бр. 
 Академична длъжност „доцент“ – 1 бр. 
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема предложените правила за ползване на ВУЦ „Лес“ гр. Китен. 
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ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема информацията за резултатите от кандидатстудентската кампания на ТрУ за 
учебната 2022/2023 г. 
ПО СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Аграрен факултет 

Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по 
„Физиология на животните и човека“, професионално направление 6.3. Животновъдство, 
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 „главен асистент“ по 
„Ботаника, 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. 
Ветеринарномедицински факултет 

Решение 3: Да се обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по 
„Ветеринарно-санитарна експертиза“, професионално направление 6.4. Ветеринарна 
медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за 
нуждите на катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“ – 
един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 4: Да се обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по 
„Организация на ветеринарномедицинската дейност и законодателство“, професионално 
направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и 
ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Качество и безопасност на храните и 
ветеринарно законодателство“ – един; 
 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 
„Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по 
животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна 
микробиология инфекциозни и паразитни болести“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Медицински факултет 

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

„Патологоанатомия и цитопатология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на 
висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Обща и клинична 
патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

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

„Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше 
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образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Обща и клинична патология, 
съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

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

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално 
направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 
щат към катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и МБС“ – 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 академична длъжност „главен асистент“ по 

„Биохимия“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика на цял щат към катедра 
„Медицинска химия и биохимия“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 10: Да се обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по 

„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, 
професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика на цял щат към катедра „Медицинска химия и 
биохимия“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 11: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по 

„Кардиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към II катедра „Терапия на вътрешните болести“ 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 12: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Вътрешни 

болести с терапия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към I катедра „Вътрешни болести и обща 
медицина“ на МФ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – два; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 13: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по 
„Пропедевтика на вътрешните болести“, професионално направление 7.1. Медицина, област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към към катедра „Пропедевтика 
на вътрешните болести и клинична лаборатория“ на МФ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р 
С. Киркович“ – три; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
ПО ОСМА 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 
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решение на ФС на ВМФ (протокол №31/25.10.2022 г.), АС приема избора на хонорувани 

преподаватели за учебна 2022/2023 г., както следва: 
За нуждите на катедра „Вътрешни болести“  
1. Д-р Невена Петкова Микова по:  

1.1. Дисциплина „Ветеринарна хомеопатия“ – 7 часа лекции + 3 часа упражнения 
За нуждите на катедра “Качество и безопасност на храните и ветеринарно 
законодателство” 
1. Доц. д-р Илиян Радев Костов по: 

1.1. Дисциплина „Одит на системи за управление на безопасността (ДПП и НАССР)“ – 20 ч. 
лекции + 10 ч. упражнения 
2. Д-р Десислава Русева Бангиева по: 

2.1. Дисциплина „Активи в храните“, МП „Санитарна микробиология и безопасност на 
храните“ – 60 часа 

 
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 №10/11.10.2022 г.), АС приема избора на хонорувани 
преподаватели за учебна 2022/2023 г., както следва:  
 

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА” на български език 
1. Д-р Виктория Желязова Василева по:  

1.1. Дисциплина „Клинична имунология“ – 105 ч. упражнения 
 

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА” на английски език 
1. Доц. д-р Васил Цанков Яблански по: 

1.1. Дисциплина „Ортопедия и травматология“ – 30 часа лекции и 60 изпитани студента 
 

НАСТАВНИЦИ ПО КЛИНИЧНА ПРАКТИКА  
СПЕЦИАЛНОСТИ „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ“, „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И „АКУШЕРКА” 

1. Катя Енчева Касабова – 186 часа 
2. Филиз Мюмюн Чубукчъ – 90 часа 
3. Гергана Матева Матева – 192 часа 
4. Красимира Христова Иванова – 108 часа 
5. Радостина Гергиева Колева-Стоянова – 102 часа 
6. Емилия Йорданова Караджова – гр. Кюстендил – 42 часа 
7. Мария Йорданова Методиева – гр. Кюстендил – 48 часа 
8. Ваня Видинова Ковачка – гр. К юстендил – 120 часа 
9. Нина Николаева Буцева – гр. Ямбол – 135 часа 
10. Валентина Вълкова Петрова – гр. Ямбол – 135 часа 
11 Даниела Атанасова Дончева – 126 часа 
12 . Нели Кръстева Димова – 204 часа 
13. Татяна Русева Димова – 132 часа 
14. Биляна Бориславова Воденичарова – 144 часа 
15. Теодора Маринова Кулева – 216 часа 
16. Симона Георгиева Михайлова – 146 часа 
17. Надежда Петкова Иванова – 88 часа 
18. Цонка Георгиева Бонева – 176 часа 
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19. Гергана Маринова Тодорова – 40 часа 
20. Мария Колева Стефанова – 72 часа 
21. Ст. ак. Лидия Павлова Георгиева – 394 часа 
22. Ак. Антония Евгениева Таскова – 312 часа 
 

Хонорувани преподаватели за нуждите на СДО 
за провеждане на теоретично обучение и участие в колоквиуми  

 
1. Проф. д-р Таньо Кавръков, дм за: 
1.1. Теоретично обучение по специалност „Съдова хирургия“ – 1967 часа 
1.2. Провеждане на колоквиуми – 16 часа 
2. Д-р Светослав Карамихов за : 
2.1. Провеждане на колоквиуми – 16 часа 
3. Д-р Силвия Караянева за: 

3.1. Провеждане на колоквиуми – 24 часа 
 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 
 

На основание чл. 3, ал. (7) от Правила за заемане на длъжност преподавател, старши 
преподавател, привличане на гост преподаватели и хонорувани преподаватели в ТрУ и 
решение на СК на Медицински колеж (протокол №40/12.10.2022 г.), АС приема избора на 

хоноруван преподавател за зимен семестър на учебна 2022/2023 г., както следва: 
 

Специалност „Медицински козметик“ 
1. Д-р Пламен Христов Яковлиев, дм по: 

1.1. Дисциплина „Дерматоалергология“ – курс 2 – 15 ч. лекции + 15 ч. упражнения; курс 3 – 15 
ч. лекции + 15 ч. упражнения (от 2021 г.) 

 
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 №44/24.10.2022 г.), АС приема избора на хоноруван 
преподавател за учебна 2022/2023 г., както следва: 
За нуждите на катедра „Енергетика“ 
1. Проф. д-р инж. Димитър Ангелов Попов по: 
1.1. Дисциплина „Парни и газови турбини“, ОКС „Магистър“, специалност „Топлоенергийни и 
екологични технологии и системи“, II семестър – 30 часа лекции + 30 часа упражнения с 
редовно обучение. 
1.2. „Системи и агрегати в газотурбинен ТЕЦ“, ОКС „Магистър“, специалност „Топлоенергийни 
и екологични технологии и системи“, IV семестър – 30 часа лекции + 30 часа упражнения с 
редовно обучение. 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Да се преобяви конкурс за свободни места за прием на редовни и задочни докторанти 
по държавна поръчка за учебната 2022-2023 г., съгласно Решение №363 на Министерски 
съвет от 01.06.2022 г. по следните докторски програми: 

 
 

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


 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА 

Ректорат  
Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 
№ на документа: 

4.2.3_OD_1.7 В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Протокол / Препис-извлечение от протокол Страница: 7 от 8 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

Професионални  
направления и докторски програми 

Форми на обучение 

Редовна Задочна 

4.3. Биологически науки   

Екология и опазване на екосистемите – АФ  1 - 

5.4. Енергетика   

Отопление, вентилация, климатизация – ФТТ 1 - 

5.13. Общо инженерство   

Технология на млякото и млечните продукти – АФ  1 - 

6.3. Животновъдство   

Овцевъдство и козевъдство – АФ  1 - 

Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов – АФ  1 2 

6.4. Ветеринарна медицина   

Патология на животните – ВМФ  1 1 

Морфология – ВМФ  - 1 

Акушерство и гинекология на животните и болести на 
новородените животни – ВМФ  

1 - 

ОБЩО за ТрУ: 7 4 

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема актуализирания ценоразпис на Университетската ветеринарна болница с 
клиники към ТрУ. 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Приема доклада-самооценка и придружаващата го документация за 

изпълнение на препоръките на акредитационния съвет на НАОА при получена програмна 
акредитация на специалност от регулираните професии „Медицинска сестра“, ОКС 
„бакалавър“, професионално направление 7.5. Здравни грижи. 
 Решение 2: Приема доклада-самооценка и придружаващата го документация за 

изпълнение на препоръките на акредитационния съвет на НАОА при получена програмна 
акредитация на специалност от регулираните професии „Акушерка“, ОКС „бакалавър“, 
професионално направление 7.5. Здравни грижи. 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема актуализирания учебен план на специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС 
„магистър“, професионално направление 7.4. Обществено здраве в МФ. 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема актуализирания учебен план на специалност „Организация и управление на 
социалната сфера“, ОКС „магистър“, професионално направление 3.4. Социални дейности в 
МФ. 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема актуализираните учебни планове на специалности „Аграрна икономика и 
търговия“, „Бизнес икономика“ и „Регионална икономика и управление“, ОКС „бакалавър“, 
професионално направление 3.8. Икономика в СФ. 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема актуализирания учебен план на специалност „Отопление, вентилация и 
климатизация“, ОКС „магистър“, професионално направление 5.4. Енергетика, със срок на 
обучение 1.5 година и форма на обучение – редовна и задочна. 

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


 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА 

Ректорат  
Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 
№ на документа: 

4.2.3_OD_1.7 В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Протокол / Препис-извлечение от протокол Страница: 8 от 8 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема доклада-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за програмна 
акредитация и доклада за изпълнение на препоръките от предходна програмна акредитация 
на професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника във ФТТ. 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 1. Приема проф. д-р Димитрина Иванова Гундашева за преподавател в СДК „Хуманно 
отношение и защита на животните, отглеждани в зоомагазини, развъдници, пансиони, хотели 
и приюти“ за извеждане на 7 часа лекции. 
 2. Приема д-р Невена Петкова Микова за преподавател в СДК „Ветеринарна 
хомеопатия“ за извеждане на 69 часа лекции. 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема предложения нов курс за следдипломна квалификация „Технологии за 
производство на млечни продукти“ в АФ. 

Хорариум на курса – 25 ч. 
Такса за обучение – 350 лв. 
Ръководител на курса – доц. д-р Николина Найденова 
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