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ПРОТОКОЛ №25 
 

Днес, 06 април 2022 г. (сряда) от 13.00 часа се проведе неприсъствено (онлайн) 
заседание на Академичния съвет. 

На линия са 31 от членовете на АС (Приложение – Присъствен лист) 
Материалите по дневния ред са изпратени на членовете на АС. 
Общ списъчен състав – 45 
Минимален кворум – 30 
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 и представи дневния 

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

В резултат на гласуването, с 31 гласа „ЗА” АС прие следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Доклад на КС, относно разпределението на субсидията за издръжка на обучението и 
бюджета на ТрУ и структурните му звена за 2022 г. 

Докладва: проф. дн Радостин Симеонов – председател на КС 

2. Приемане разпределението на субсидията за издръжка на обучението и бюджета на ТрУ и 
структурните му звена за 2022 г. 
 Докладва: г-н Господин Господинов – ръководител ФСО 

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

4. Приемане на състав на техническа комисия за провеждане на редовни кандидатстудентски 
изпити в ТрУ за учебната 2022/2023 год. 
 Докладва: доц. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 
5. Обявяване на конкурси за академични длъжности. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 

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

7. Избор на преподавател по „Хистотехника“ на нуждите на МК. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 
8. Приемане на промени в Приложение 8.6, област 5. Технически науки към ПРАСТрУ. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 

9. Приемане на предложение за разкриване на нова магистърска програма „Устойчиво 
производство на фуражни култури“, професионално направление 6.1. Растениевъдство по 
проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните 
ресурси в България“. 
 Докладва: доц. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ 
10. Приемане на квалификационна характеристика и учебен план на нова магистърска 
програма „Устойчиво производство на фуражни култури“, професионално направление 6.1. 
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Растениевъдство по проект: „Модернизация на висшето образование по устойчиво 
използване на природните ресурси в България“. 
 Докладва: доц. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ 

11. Приемане състав на Научно жури по процедури за заемане на академична длъжност 
„доцент“ по „Микробиология“ и „Химия“ за нуждите на МК. 
 Докладва: проф. д-р Анна Толекова – директор на МК 
12. Приемане на доклади-самооценка за програмна акредитация на докторски програми 
„Обща хирургия“ и „Патологоанатомия и цитопатология“, професионално направление 7.1. 
Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 
 Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев – декан на МФ 

13. Приемане на квалификационна характеристика и учебен план на нова магистърска 
програма „Виртуално инженерство“, професионално направление 5.4. Енергетика по Проект 
„Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в 
приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между 
Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара 
(СИПМО – ТрУ)“. 
 Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 

14. Приемане на учебни планове и квалификационни характеристики на специалност „НУП с 
модул Учител по религия (Християнство – Православие, Ислям, Неконфесионално 
обучение)“, ОКС „Магистър“, професионално направление 1.2. Педагогика. 
 Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – декан на ПФ 

15. Приемане и актуализиране на курсове, учебна документация и такси за СДК. 
Докладват: доц. д-р Генчо Вълчев – зам.-ректор по Качество, акредитация и 

следдипломна квалификация 
доц. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ 

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

Решение 1: Одобрява разпределението на бюджетната субсидия за 2022 год., 

съгласно приложениeто. 
Решение 2: Приема бюджетите на структурните звена и на университета като цяло за 

2022 година – Финансово правна форма 0 – Републикански бюджет. 
Решение 3: Приема списъка за капиталовите разходи на структурните звена и на 

университета като цяло за 2022 година съгласно приложението. 
Решение 4: Приема Приложение 4 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски 

организации и дейности. 
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Решение 1: Приема числености на персонала, фонд работна заплата и Средна 
брутна работна заплата на 1 лице помесечно и по структурни звена на ТрУ за 2022 г. 
съгласно приложението. 

Решение 2: МК при ТрУ прави корекция по отношение на числеността на персонала 

като я увеличава с 3 щатни бройки от 01.04.2022 г. Така ср. год. щатни бройки стават 49. 
Годишно ФРЗ възлиза на 972852 лв. По този начин Ср. Бр. РЗ на 1 лице в МК при ТрУ е 
1646.11 лв. 

Решение 3: ФТТ при ТрУ прави корекция по отношение на числеността на персонала 
като я намалява с 9 щатни бройки през 2022 г. Така ср. год. щатни бройки стават 85. Годишно 
ФРЗ възлиза на 1830000 лв. По този начин Ср. Бр. РЗ на 1 лице в ФТТ при ТрУ е 1794.12 лв. 
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема предложения състав на Техническа комисия за провеждане на редовни 
кандидатстудентски изпити за учебната 2022/2023 год., както следва: 

Председател: Доц. дн Нели Христова Грозева – зам.-ректор по УД 
Членове: 

1. Проф. д-р Мирослав Иванов Карабалиев – зам.-ректор по НД 
2. Доц. д-р Ани Димова Златева – главен секретар на ТрУ 
3. Проф. д-р Катя Нанева Величкова 
4. Доц. д-р Николай Пенев Иванов 
5. Доц. д-р Неделин Костадинов Марков 
6. Доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова 
7. Гл. ас. д-р Надежда Иванова Ангелова 
8. Експ. Светослав Стефанов Атанасов 
9. Експ. Константина Георгиева Канелова 
10. Експ. Стефка Неделчева Михова 
11. Експ. Виолета Николаева Колева 
12. Експ. Ана Стоянова Георгиева 
13. Експ. Снежана Кирилова Друмева-Михайлова 
14. Експ. Галина Стефанова Вътева 
15. Експ. Стела Недялкова Стефанова 
16. Експ. Кремена Йорданова Георгиева 
17. Експ. Живко Николаев Желязков 
18. Експ. Атанас Пенчев Димиев 
19. Експ. Максим Василев Велчев 
20. Експ. Николай Славчев Славов 
21. Експ. Десислава Петрова Павлова – ФТТ, гр. Ямбол 
22. Експ. Антония Петрова Шикова – Филиал, гр. Хасково 
23. Петър Димитров Дучев – шофьор 
24. Славчо Тодоров Дончев –шофьор 
25. Никола Атанасов Николов – шофьор 

ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Аграрен факултет 

Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по „Ботаника“, 
професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Биология и аквакултура“ 
– 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 „професор“ по 
„Овцевъдство и козевъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на 
висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра 
„Животновъдство – преживни животни и млекарство“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 3: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Овцевъдство и 

козевъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра 
„Животновъдство – преживни животни и млекарство“ – един; 
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 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 „Механизация и 

електрификация на животновъдството“, професионално направление 5.13. Общо 
инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра 
„Аграрно инженерство“ – 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 „главен асистент“ по 
„Овощарство“, професионално направление 6.1. Растениевъдство, област на висше 
образование 6. Аграрни науки  и ветеринарна медициназа нуждите на катедра 
„Растениевъдство“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 6: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Мляко и 

млечни продукти“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра 
„Животновъдство – преживни животни и млекарство“ – един;  

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

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

„Фитопатология“, професионално направление 6.2. Растителна защита, област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра 
„Растениевъдство“ – един;  

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

Решение 8: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по „Генетика“, 

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 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 9: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ 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 за нуждите на катедра „Фармакология, 
физиология на животните, биохимия и химия“ – 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 „доцент“ 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 за нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните, 
биохимия и химия“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
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Медицински факултет 
Решение 11: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по „социална 

медицина, организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 
7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на 
специалност „Медицинска сестра“ към катедра „Здравни грижи“ – един на цял щат; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Педагогически факултет 

Решение 12: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по „Методика 
на обучението по физическо възпитание“, професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по ..., област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на 
катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
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 4/29.03.2022 г.) АС приема избора на хонорувани 
преподаватели за летен семестър на учебна 2021/2022 г., както следва: 

За нуждите на специалност „Медицина“ 
1. Д-р Христо Александров Христов по дисциплината: 
1.1. „Пропедевтика на вътрешните болести“ – 180 часа упражнения по на български език 
1.2. „Пропедевтика на вътрешните болести“ – 180 часа упражнения на английски език 

За нуждите на специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ 
1. Проф. Николай Емилов Попов по дисциплините: 
1.1. „Кинезиология“ – 30 часа лекции + 30 часа упражнения 
За нуждите на специалност „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ – 

преподаватели по клинична практика 
1. Галина Нейкова Иванова – 216 часа 
2. Пенка Петрова Минчева – 144 часа 
3. Катя Енчева Касабова – 276 часа 
4. Росица Дончева Бакоева – 144 часа 
5. Милена Иванова Тонева – 144 часа 
6. Матилда Борисова – 216 часа 
7. Павлина Иванова Койчева – 144 часа 
8. Елеонора Нелова Василева – 144 часа 
9. Веселина Павлова Павлова – 144 часа 
10. Цонка Георгиева Бонева – 204 часа 
11. Галя Милчева Илиева – 12 часа 
12. Ивелина Петрова Георгиева – 228 часа 
13. Илиана Ганчева Михайлова – 144 часа 
14. Красимира Енева – 96 часа 
15. Д-р Милена Василева – 48 часа 
ПО СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

На основание чл. 1, ал. (13) от Правила за заемане на длъжност преподавател, 
старши преподавател, привличане на гост-преподаватели и хонорувани преподаватели 
избира Красимира Илиева Динкова на длъжност „преподавател“ по „Хистотехника“, 

професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. 
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Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Медицински лаборант“ в Медицински 
колеж на 0.25 щат. 
ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема предложените промени в Приложение 8.6, област на висше образование 5. 
Технически науки към ПРАСТрУ. 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема предложението за разкриване на нова магистърска програма „Устойчиво 
производство на фуражни култури“ в професионално напралвление 6.1. Растениевъдство по 
проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните 
ресурси в България“ в Аграрен факултет. 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 1. Приема квалификационна характеристика на магистърска програма „Устойчиво 
производство на фуражни култури“ в професионално напралвление 6.1. Растениевъдство по 
проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните 
ресурси в България“. 

2. Приема учебен план на магистърска програма „Устойчиво производство на 
фуражни култури“ в професионално напралвление 6.1. Растениевъдство по проект 
„Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в 
България“. 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Приема състав на Научно жури по процедура за заемане на академична 

длъжност „доцент“ по „Микробиология“, област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, за 
нуждите на Медицински колеж както следва: 
Вътрешни за ТрУ членове: 

1. Доц. д-р Тончо Господинов Динев – ПН 4.3. Биологически науки, АФ, ТрУ 
2. Доц. Светла Георгиева Ангелова, дб – ПН 4.3. Биологически науки, АФ, ТрУ 
Резервен член: проф. д-р Илия Цачев Цачев – ПН 6.4. Ветеринарна медицина, ВМФ, ТрУ 
Външни за ТрУ членове: 
3. Проф. д-р Пенка Ангелова Мончева – ПН 4.3. Биологически науки, Биологически факултет 
на СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. София“ 
4. Проф. Маргарита Стоянова Камбурова, дбн – ПН 4.3. Биологически науки, Институт по 
микробиология, БАН, гр. София 
5. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн – ПН 7.1. Медицина, Национален център по 
заразни и паразитни заболявания, гр. София 
6. Доц. д-р Адриана Георгиева Гущерова – ПН 4.3. Биологически науки, Институт по 
микробиология, БАН, гр. София 
7. Доц. д-р Виолета Вълчева Русева – ПН 4.3. Биологически науки, Институт по 
микробиология, БАН, гр. София 
Резервен член: доц. д-р Мая Маргаритова Захариева – ПН 4.3. Биологически науки, 
Институт по микробиология, БАН, гр. София 

Решение 2: Приема състав на Научно жури по процедура за заемане на академична 

длъжност „доцент“ по „Химия“, област на висше образование 4. Природни науки, математика 
и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, за нуждите на 
Медицински колеж както следва: 
Вътрешни за ТрУ членове: 
1. Проф. д-р Веселина Георгиева Гаджева, дхн – ПН 4.2. Химически науки, МФ, ТрУ 
2. Проф. Антоанета Младенова Желева, дх – ПН 4.2. Химически науки, МФ, ТрУ 
3. Доц. Галина Димитрова Николова, дх – ПН 4.2. Химически науки, МФ, ТрУ 
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Резервен член: доц. Янка Димитрова Карамалакова, дх – ПН 4.2. Химически науки, МФ, ТрУ 
Външни за ТрУ членове: 
4. Проф. Любомир Евстатиев Македонски, дх – ПН 4.2. Химически науки, катедра „Химия“, 
МУ, гр. Варна 
5. Проф. Ангелина Милчева Стоянова, дх – ПН 4.2. Химически науки, катедра „Химия и 
биохимия“, факултет „Фармация“, МУ, гр. Плевен 
6. Доц. Албена Василева Мерджанова, дх – ПН 4.2. Химически науки, катедра „Химия“, МУ, 
гр. Варна 
7. Доц. Йорданка Георгиева каракирова, дх – ПН 4.2. Химически науки, Институт по катализ, 
БАН, гр. София 
Резервен член: проф. Весела Денева Кънчева, дх – ПН 4.2. Химически науки, Институт по 
органична химия с център по фитохимия,БАН, гр. София 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Приема доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии във връзка 

с програмна акредитация на докторска програма „Обща хирургия“, професионално 
направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в 
Медицински факултет. 

Решение 2: Приема доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии във връзка 

с програмна акредитация на докторска програма „Патологоанатомия и цитопатология“, 
професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт в Медицински факултет. 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 1. Приема квалификационна характеристика на нова магистърска програма 
„Виртуално инженерство“, професионално направление 5.4. Енергетика по проект 
„Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в 
приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между 
Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара 
(СИПМО – ТрУ)“. 
 2. Приема учебен план на нова магистърска програма „Виртуално инженерство“, 
професионално направление 5.4. Енергетика по проект „Съвместен интегриран подход за 
модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални 
направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, 
УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)“. 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

1. Приема учебни планове на специалност „НУП с модул Учител по религия 
(Християнство – Православие, Ислям, Неконфесионално обучение)“, ОКС „Магистър“, 2-, 3-, 
и 4- семестриална форма на обучение, област на висше образование 1. Педагогически 
науки, професионално направление 1.2. Педагогика. 

2. Приема квалификационни характеристики на специалност „НУП с модул Учител по 
религия (Християнство – Православие, Ислям, Неконфесионално обучение)“, ОКС 
„Магистър“, 2-, 3-, и 4- семестриална форма на обучение, област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика. 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
  Приема нов курс и актуализация на такси за СДК, както следва: 
Към Ректорат: 
 Решение 1: Приема актуализирана такса за участие в курс „Английски език ниво В2“ с 
продължителнос 120 часа, както следва: 
1. Такса за студенти, преподаватели, докторанти и служители на ТрУ – 280 лв. 
2. Такса за външни участници – 330 лв. 
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Към Аграрен факултет: 
Решение 2: Приема нов курс „Добри хигиенни практики в животновъдното и 

растениевъдното производство“. 
Ръководител проф. д-р Чонка Минчева Митева 
Хорариум – 30 часа 
Такса за обучение – 200 лв. (за индивидуална и групова форма на обучение) 
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