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ПРОТОКОЛ №15 
 

Днес, 24 февруари 2021 г. (сряда) от 13.00 часа в Заседателната зала се проведе 
неприсъствено (онлайн) заседание на Академичния съвет. 

Забележка: Гласуването ще се извърши електронно. Формата за гласуване ще бъде 
изпратена по имейл на всеки член на АС. 

Материалите по дневния ред са изпратени на членовете на АС. 
На линия 39 от членовете на АС (Приложение – Присъствен лист) 
Общ списъчен състав – 44 
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 предложи някои 

изменения и допълнения по дневния ред: 
Нова точка 4: Корекция на числеността на персонала и фонд работна заплата на 

АСД при ТрУ. 
Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСИД 
Към точка 12: да се добави и СФ. 
По точки 21 и 26: вместо проф. д-р Таня Борисова, дн ще докладва доц. д-р Христо 

Салджиев – Зам.-декан по НД на ПФ. 
 

В резултат на гласуването, с 39 гласа „ЗА” АС прие следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Институт за устойчив преход и 
развитие. 
 Докладва: доц. д-р Добри Ярков – Ректор на ТрУ 
2. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Университетска ветеринарна 
болница. 
 Докладва: доц. д-р Добри Ярков – Ректор на ТрУ 
3. Корекции на бюджета на структурните звена и на ТрУ като цяло за 2021 г. 
 Докладва: г-н Господин Господинов – Ръководител ФСО 
4. Корекция на числеността на персонала и фонд работна заплата на АСД при ТрУ. 
 Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСИД 
5. Предложение за заплащане участието на външни лица в конкурсните изпити за асистенти, 
докторанти и преподаватели и изпити от индивидуалния учебен план на докторанти. 
 Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСИД 
6. Утвърждаване на комисия за проверка на кандидатстудентски писмени изпити и тестове в 
ТрУ за учебната 2021/2022 г. 
 Докладва: доц. д-р Ани Златева – Гл. секретар на ТрУ 
7. Утвърждаване на техническа комисия за провеждане на предварителни изпити за 
учебната 2021/2022 г. 
 Докладва: доц. д-р Ани Златева – Гл. секретар на ТрУ 
8. Утвърждаване състава на Централна комисия и комисия за жалби за кандидатстудентски 
прием за учебната 2021/2022 г. 
 Докладва: доц. д-р Ани Златева – Гл. секретар на ТрУ 
9. Утвърждаване на промени в Правила за заемане на длъжност редовен преподавател, 
старши преподавател, хоноруван преподавател и гост-преподавател. 
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 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
10. Предложение за промяна на заплащането на рецензенти на научни проекти. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
11. Обявяване на конкурси. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
12. Утвърждаване на избора на хонорувани преподаватели във ВМФ и ФТТ и СФ. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
13. Актуализиране на финансов план за заплащане на процедура за придобиване на научна 
степен „доктор на науките“ за лица, които не са на ТД в ТрУ. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
14. Даване на съгласие за сключване на Споразумение за сътрудничество за извършване на 
съвместна дейност в областта на изграждането и управлението на „Европейски цифров 
иновационен хъб Загоре“ на територията на Югоизточен регион от ниво NUTSII. 
 Докладва: доц. д-р Емил Славов – Зам.-ректор по ПД 
15. Даване на съгласие Тракийски университет да участва като съучредител при учредяване 
на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров 
иновационен хъб Загоре“. 
 Докладва: доц. д-р Емил Славов – Зам.-ректор по ПД 
16. Вземане на решения за участие на ТрУ в конкурсни сесии по подмярка 16.1 
 Докладва: доц. д-р Емил Славов – Зам.-ректор по ПД 
17. Вземане на решения за участие на ТрУ във Фонд за устойчиви градове. 
 Докладва: доц. д-р Емил Славов – Зам.-ректор по ПД 
18. Взимане на решение за изменение решение на Академичния съвет от 21.09.2020 г. във 
връзка с предоставяне в управление за нуждите на Тракийски университет, Стара Загора на 
административна сграда частна държавна собственост в управление на Национална 
ветеринарномедицинска служба гр. София, поделение Районен ветеринарномедицински 
институт – гр. Стара Загора. 
 Докладва: доц. д-р Емил Славов – Зам.-ректор по ПД 
19. Приемане на доклади-самооценка за програмна акредитация по докторски програми в 
професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт. 
 Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев – Декан на МФ 
20. Приемане на доклади-самооценка и приложенията към тях по утвърдените от НАОА 
критерии и доклади за изпълнение на задължителните препоръки от предходни процедури 
във връзка с програмна акредитация на докторски програми в професионални направления 
4.3. Биологически науки и 6.3. Животновъдство. 
 Докладва: доц. д-р Димитър Панайотов – Декан на АФ 
21. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност „Педагогика 
на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“, ОКС „бакалавър“, област на 
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по… 
 Докладва: доц. д-р Христо Салджиев – Зам.-декан по НД на ПФ 
22. Приемане на такси за VI-Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на 
регионите“, Стопански факултет. 
 Докладва: доц. д-р Блага Стойкова – Декан на СФ 
23. Приемане на такси за участие в научна конференция „100 години висше аграрно 
образование в България“, Аграрен факултет. 
 Докладва: доц. д-р Димитър Панайотов – Декан на АФ 
24. Приемане на такси за участие в Международна научна конференция, ВМФ. 
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 Докладва: проф. д-р Тодор Стоянчев – Декан на ВМФ 
25. Утвърждаване на актуализирани учебни планове за ОКС „Магистър“ на специалност 
„Безопасност и качество на храните“, професионално направление 5.12. Хранителни 
технологии. 
 Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – Декан на ФТТ 
26. Утвърждаване на актуализирани такси за курсове за СДК. 
 Докладват: доц. д-р Ваня Стойкова – Декан на ФТТ 
           доц. д-р Христо Салджиев – Зам.-декан по НД на ПФ 
27. Текущи. 
ПО ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема Правилник за устройството и дейността на Институт за устойчив преход и 
развитие. 
ПО ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема и утвърждава Правилник за устройството и дейността на Университетска 
ветеринарна болница с клиники. 
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Приема информацията за направените корекции на бюджета на 
структурните звена и на университета като цяло. 
 Решение 2: Приема списъка за капиталовите разходи на структурните звена и на 
университета като цяло за 2021 година съгласно приложението. 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема внесеното предложение за корекция на числеността на персонала в АСД при 
ТрУ, като я увеличава с 5 щатни бройки от 01.03.2021 г. 

Така ср. год. щатни бройки стават 52. Увеличава се годишния ФРЗ с 50 000 лв. и 
годишно възлиза на 781 200 лв. 

По този начин Ср. Бр. РЗ на 1 лице в АСД при ТрУ е 1251.52 лв. 
Обща за ТрУ – Годишният ФРЗ е 24 627 859 лв. при ср. год. численост на персонала 

от 1143 щ. бр. и ср. год. бр. РЗ на 1 лице е 1795.56 лв. 
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема и утвърждава заплащането за участието на външни лица в конкурсните 
изпити за асистенти, докторанти и преподаватели и изпити от индивидуалния учебен план на 
докторанти, да е 1% от ОМЗ за съответната категория от академичния състав, на 
съответното структурно звено при ТрУ, за 1 (един) астрономически час. 
ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши:  

Приема и утвърждава комисия за проверка на кандидатстудентските писмени работи и 
тестове в Тракийския университет за учебната 2021/2022 год. в състав: 

Изпит по биология 
Председател: Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова, арбитър 
Членове: Доц. д-р Люба Динева Митева, арбитър 
    Проф. д-р Георги Пенчев Георгиев, арбитър 

Доц. д-р Цветослав Венциславов Койнарски 
Гл. ас. д-р Таня Тачева Тачева 
Гл. ас. д-р Пенка Йонкова Йонкова 
Ас. д-р Бончо Григоров Григоров  

Резерви: Доц. д-р Димитрина Запрянова 
Изпит по химия 
Председател: Доц. д-р Галина Димитрова Николова, арбитър 
Членове: Доц. д-р Звезделина Любенова Янева 

Доц. д-р Янка Димитрова Карамалакова 
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Резерви: Ас. д-р Екатерина Дончева Георгиева 
Изпит по обща езикова култура 
Председател: Проф. д-р Таня Иванова Борисова, арбитър 
Членове: Ас. Десислава Илчева Сидерова 

Гл. ас. д-р Ивелина Венциславова Ангелова 
Резерви: Доц. д-р Мария Тодорова Спасова 
   Ас. д-р Теодора Георгиева Илиева 
Изпит по социална медицина 
Председател: Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, арбитър 
Членове: Доц. д-р Боряна Миткова Парашкевова 

   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 СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши:  
Приема и утвърждава 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 24.04.2021 
год., в 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 

                  Гл. ас. д-р Неделин Костадинов Марков 
Гл. експерт Константина Георгиева Канелова 
Гл. експерт Стефка Неделчева Михова 
Проф. д-р Лина Кирилова Йорданова 
Доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова 
Гл. ас. д-р Надежда Иванова Ангелова 
Светослав Стефанов Атанасов 
Живко Николаев Желязков – ЦИКО 
Атанас Пенчев Димиев – ЦИКО 
Максим Василев Велчев– ЦИКО 
Славчо Тодоров Дончев – шофьор 
Петър Димитров Дучев – шофьор 
Никола Атанасов Николов – шофьор 

ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Приема и утвърждава състава на Централна комисия и комисия за жалби за 

кандидатстудентски прием за учебната 2021/2022 г., както следва: 
Централна комисия 

Председател: Доц. дн Нели Христова Грозева – Зам.-ректор по УД 
Зам.-председател: Доц. д-р Ани димова Златева – Главен секретар 
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Членове: 
1. Доц. 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. Доц. д-р 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, дм – 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 – Гл. експерт в Учебен отдел. 

Комисия за жалби 
Председател: Доц. д-р Добри Желев  Ярков – Ректор на ТрУ 
Членове: г-жа Вилиана Костадинова Цонева – юрист 

Господин Димчев Господинов  – ръководител ФСО 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема и утвърждава промени в Правила за заемане на длъжност редовен 
преподавател, старши преподавател, хоноруван преподавател и гост-преподавател, както 
следва: 
 Чл. 3. (9) Решението на АС се съобщава на заинтересованите лица, които в 
едномесечен срок от уведомяването подават: 
а) заявление чрез Декана/Директора на звеното до Ректора на ТрУ за сключване на 
граждански договор за възлагане на часовете за съответната учебна година; 
 В случай, че в НАЦИД няма данни за избрания за хоноруван преподавател се 
подават: 
а) заявление чрез Декана/Директора на звеното до Ректора на ТрУ за сключване на 
граждански договор за възлагане на часовете за съответната учебна година; 
 Чл. 4 (5) Решението на съвета на звеното се съобщава на заинтересованите лица, 
които в четиринадесет дневен срок от влизането му в сила подават заявление чрез 
Декана/Директора на звеното до Ректора на ТрУ за сключване на граждански договор за 
възлагане на часовете за съответната учебна година. В случай, че лицето не сключи 
граждански договор в определения срок, то губи правото си на такъв. 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Заплащането за изготвяне на рецензии на предложения за научни проекти и за краен 
отчет на научни проекти от 56 лв. да стане 133 лв. с включени осигуровки за сметка на 
работодателя. 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Аграрен факултет 
 Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по „Специални 
отрасли (промишлен дивеч)“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на 
висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра 
„Животновъдство – непреживни и други животни“ – 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 хоноруван преподавател за летен семестър на 
учебната 2020/2021 г. по: 
 Дисциплина „Технология на машиностроенето“ – 45 часа за редовно обучение и 21 
часа за задочно обучение. 
 Срок на конкурса – две седмици от публикуване на обявата на сайта на ТрУ. 
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Ветеринарномедицински факултет 
 Решение 3: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Патология 
на животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Вътрешни 
незаразни 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 4: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Физиология на 
животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра 
„физиология, патофизиология и фармакология“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Факултет „Техника и технологии“ 
 Решение 5: Да се обяви конкурс за академична длъжност „гл. асистент“ по 
„Технология на храните“, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, област 
на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Хранителни технологии“ – 
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 „Автоматика 
и компютърни системи“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 
автоматика, област на висше образование 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. 
 Решение 7: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Копютърни 
технологии и програмиране“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника 
и автоматика, област на висше образование 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 8: Да се обяви конкурс за академична длъжност „гл. асистент“ по 
„Икономика и управление“, професионално направление 3.8. Икономика, област на висше 
образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на катедра „Хуманитарни 
науки“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:  
Ветеринарномедицински факултет 
 Решение 1: Утвърждава избора на проф. Александър Павлов (решение на ФС на 
ВМФ протокол №14/11.02.2021 г.) за хоноруван преподавател за летен семестър на учебната 
2020/2021 година по дисциплините от МП „Санитарна микробиология и безопасност на 
храните“: 
1. „Чужди вещества в храните“ 
2. „Адитиви в храните“ 
3. „Хигиена на храненето“ 
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Общ хорариум – 86 часа 
Факултет „Техника и технологии“ 
 Решение 2: Утвърждава избора на следните хонорувани преподаватели за летен 
семестър на учебната 2020-2021 г. (решение на ФС на ФТТ протокол №18/12.02.2021 г.) за 
нуждите на:  
Катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ 
1. Инж. Иван Георгиев Иванов по дисциплината:  
„Инженерна лабораторна практика“, ОКС „Бакалавър“ – 15 часа практически упражнения с 
редовно обучение и 8 часа практически упражнения със задочно обучение, специалност 
„Автоматика и компютърни системи“, VІ семестър. 
Катедра „Машинно инженерство“ 
1. Доц. д-р инж. Петър Петров Казаков по дисциплините: 
- „Превоз на опасни и специфични товари с автомобилен транспорт”, ОКС „Магистър” – 30 
часа лекции и 15 часа лабораторни упражнения с редовно обучение, специалност 
„Организация и управление на транспорта”, ІІ и ІV семестър; 
- „Трактори и автомобили ІІ част“, ОКС „Бакалавър“ – 33 часа лекции с редовно обучение и 23 
часа лекции със задочно обучение, специалност „Автотранспортна и земеделска техника“, VІ-
ти семестър. 
Стопански факултет 
 Решение 3: Утвърждава избора на Анастасия Христова Гидикова за хоноруван 
преподавател за летен семестър на учебната 2020-2021 г. (решение на ФС на СФ протокол 
№6/23.02.2021 г.) по дисциплините: 
1. „Информационна среда на регионалната икономика“ (задължителна) – специалност 
„Регионална икономика“, лекции РО/ЗО – 90 часа; упражнения РО/ЗО – 30 часа; изпити – 3 
часа. 
2. „Информационна среда на регионалната икономика“ (избираема) – специалност 
„Регионална икономика и управление“, лекции РО/ЗО – 60 часа; изпити – 1 час. 
3. „Информационна среда на българската икономика“ (избираема) – специалност „Аграрна 
икономика“, лекции РО/ЗО – 60 часа; изпити – 1 час. 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема актуализиран финансов план за заплащане на процедура за придобиване на 
НС „доктор на науките“ за лица, които не са на ТД в ТрУ – ПФ, както следва: 

 
I. Приход: 5500 лв. 
II. Разход: 5500 лв. 
1. Заплащане на членове на Научно жури по Приложение 2 от ВПРЗ 
  - Рецензия на членове на НЖ : 3 бр. x 520 лв. = 1560 лв. 
  - Становище на членове на НЖ: 7 бр. x 390 лв. = 2730 лв. 
 (в т.ч. становище за предварително обсъждане – 3 бр.) 
  - Председател на Научно жури: 1 бр. x 50 лв. = 50 лв. 
2. Задължителни осигурителни вноски от работодател 
 ЗОВ: 19,02%    500 лв. 
 ЗОВ: 15,82%    180 лв. 
3. Пътни разходи и командировки:   200 лв. 
4. Външни услуги:     280 лв. 

 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Академичният съвет дава съгласие Тракийски университет да сключи 
споразумение за сътрудничество за извършване на съвместна дейност в областта на 
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изграждането и управлението на „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ на 
територията на Югоизточен регион от ниво NUTSII. 

 Решение 2: Възлага на Ректора на Тракийски университет за извърши всички 
последващи от решението действия. 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Академичният съвет дава съгласие Тракийски университет да участва 
като съучредител при учредяване на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна 
дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“. 

Решение 2: Възлага на Ректора на Тракийски университет за извърши всички 
последващи от решението действия. 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Академичният съвет дава съгласие Тракийски университет да учреди и да 
участва в дружество по смисъла на чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД) с наименование: „Оперативна група за производство на зелен сочен фураж“. 
 Възлага на Ректора на Тракийски университет за извърши всички последващи от 
решението действия. 

Решение 2: Академичният съвет дава съгласие Тракийски университет да учреди и да 
участва в дружество по смисъла на чл. 357- 364 от Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД) с наименование: „Дигитален пастир“. 

Възлага на Ректора на Тракийски университет за извърши всички последващи от 
решението действия. 

Решение 3. Академичният съвет дава съгласие Тракийски университет да учреди и да 
участва в дружество по смисъла на чл. 357- 364 от Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД) с наименование: „Жива вода“. 

Възлага на Ректора на Тракийски университет за извърши всички последващи от 
решението действия. 
 Решение 4. Академичният съвет дава съгласие Тракийски университет да учреди и да 
участва в дружество по смисъла на чл. 357- 364 от Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД) с наименование: „Мобилно приложение“. 
 Възлага на Ректора на Тракийски университет за извърши всички последващи от 
решението действия. 

Решение 5. Академичният съвет дава съгласие Тракийски университет да учреди и да 
участва в дружество по смисъла на чл. 357- 364 от Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД) с наименование: „УЗ на здрави копита“. 

Възлага на Ректора на Тракийски университет за извърши всички последващи от 
решението действия. 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Дава съгласие Тракийски университет да кандидатства с проект 
„Обновяване на студентски общежития бл. 5, 6 и 7 и обслужваща сграда на Тракийски 
университет за постигане на енергоспестяващи мерки за по-добри условия на живот на 
студентите“ по Фонд за устойчиви градове. 
 Решение 2: Възлага на Ректора на Тракийски университет за извърши всички 
последващи от решението действия. 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Академичният съвет дава съгласие, поради необходимост от 
обезпечаване провеждането на следдипломното обучение и обучение през целия живот в 
Тракийски университет, да бъде получена в управление за нуждите на Тракийски 
Университет, гр. Стара Загора административната сграда частна държавна собственост в 
управление на Национална ветеринарномедицинска служба, гр. София, поделение Районен 
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ветеринарномедицински институт – гр. Стара Загора с идентификатори на обекта както 
следва: 
  - Поземлен имот с идентификатор 68850.522.5189 по КККР на гр.Стара Загора, вид 
територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 2857 кв. м, 
стар номер 5189, квартал 8, парцел II; 
  - Сграда 68850.522.5189.1 по КККР на гр. Стара Загора, представляваща 
Административна, делова сграда, брой етажи 2, застроена площ 581 кв. м.; 
  - Поземлен имот с идентификатор 68850.522.803 по КККР на гр. Стара Загора, вид 
територия Урбанизирана, НТП За други вид производствен, складов обект, с площ от 1532 
кв.м., стар номер 5189, квартал 8, парцел II; 
  - Сграда с идентификатор 68850.522.803.1 по КККР на гр.Стара Загора, 
представляваща  Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 106 кв. м; 
  - Сграда  с идентификатор 68850.522.803.2 по КККР на гр. Стара Загора, 
представляваща  Хангар, депо, гараж, брой етажи 1, застроена площ 15 кв. м; 
  - Сграда с идентификатор 68850.522.803.3 по КККР на гр.Стара Загора, 
представляваща Сграда със специално предназначение, брой етажи 1, застроена площ 66 
кв. м; 
  - Сграда с идентификатор 68850.522.803.4 по КККР на гр. Стара Загора, 
представляваща Сграда със специално предназначение, брой етажи 2, застроена площ 91 
кв. м; 
  - Сграда с идентификатор 68850.522.803.5 по КККР на гр. Стара Загора, 
представляваща Административна, делова сграда, брой етажи 1, застроена площ 85 кв. м; 
  - Сграда с идентификатор 68850.522.803.6 по КККР на гр. Стара Загора, 
представляваща Административна, делова сграда, брой етажи 1, застроена площ 178 кв. м; 
  - Сграда с идентификатор 68850.522.803.7 по КККР на гр.Стара Загора, 
представляваща Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 75 кв. м; 
  - Сграда с идентификатор 68850.522.803.8 по КККР на гр.Стара Загора, 
представляваща Хангар, депо, гараж, брой етажи 1, застроена площ 50 кв. м; 
 Решение 2: Възлага на Ректора на Тракийски университет за извърши всички 
последващи от решението действия. 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Приема и утвърждава доклад-самооценка по утвърдените от НАОА 
критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма „Ортопедия и 
травматология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 
7. Здравеопазване и спорт в Медицински факултет. 
 Решение 2: Приема и утвърждава доклад-самооценка по утвърдените от НАОА 
критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма „Социална медицина и 
организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.1. 
Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински факултет. 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Приема и утвърждава доклад-самооценка и приложенията към него по 
утвърдените от НАОА критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма 
„Генетика“, професионално направление 6.3 Животновъдство, област на висше образование 
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина. 
 Приема и утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки от 
предходната процедура във връзка с програмна акредитация на докторска програма 
„Генетика“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина. 
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 Решение 2: Приема и утвърждава доклад-самооценка и приложенията към него по 
утвърдените от НАОА критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма 
„Физиология на животните и човека“, професионално направление 6.3 Животновъдство, 
област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина.  
 Приема и утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки от 
предходната процедура във връзка с програмна акредитация на докторска програма 
„Физиология на животните и човека“, професионално направление 6.3. Животновъдство, 
област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина. 
 Решение 3: Приема и утвърждава доклад-самооценка и приложенията към него по 
утвърдените от НАОА критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма 
„Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“, професионално направление 6.3 
Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина.
 Решение 4: Приема и утвърждава доклад-самооценка и приложенията към него по 
утвърдените от НАОА критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма 
„Биохимия“, професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика. 
 Приема и утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки от 
предходната процедура във връзка с програмна акредитация на докторска програма 
„Биохимия“, професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика. 
 Решение 5: Приема и утвърждава доклад-самооценка и приложенията към него по 
утвърдените от НАОА критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма 
„Микробиология“, професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема и утвърждава доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност 
„Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“, ОКС „бакалавър“, 
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 
Педагогика на обучението по… в Педагогически факултет. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
  Приема следните такси за участие в VI-Международна научна конференция „Бизнесът 
и развитието на регионите“, Стопански факултет: 

 Присъствено Онлайн 

Участници от страната 120 лв.* 70 лв.** 

Участници от чужбина 120 BGN 70 BGN 

Студенти и докторанти 60 лв.* 40 лв.** 

Такса за втори доклад 60 лв. 60 лв. 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема следните такси за участие в научна конференция „100 години висше аграрно 
образование в България“, Аграрен факултет: 
За български учени – 200 лв. (с ДДС); 
За чуждестранни учени – 100 евро (с ДДС); 
За български докторанти – 60 лв. (с ДДС); 
За чуждестранни докторанти – 30 евро (с ДДС); 
Участието на студенти – безплатно. 
За фирми – 500 лв. (без ДДС) 
При ранно (един месец преди датата на конференцията) заплащане на такса правоучастие 
участниците ползват 20 % отстъпка. 
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ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Приема следните такси за участие в Международна научна конференция, ВМФ: 

SCF1: Участници от чужбина - 100 EUR 
SCF2: Участници от България – 100 лв. 
SCF3: Участници от ВМФ, ТрУ, Стара Загора – 50 лв. 
SCF4: Докторанти и студенти – 30 лв. 
SCF5: Придружител – 50 лв. 
Таксите са с ДДС. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Решение 1: Приема и утвърждава актуализиран учебен план за ОКС „Магистър“ на 
специалност „Безопасност и качество на храните“, професионално направление 5.12. 
Хранителни технологии със срок на обучение две години за завършилите ОКС 
„професионален бакалавър“ в професионално направление 5.12. Хранителни технологии и 
ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ по специалности от други професионални направления 
в област на висше образование 5. Технически науки, редовно и задочно обучение. 

Решение 2: Приема и утвърждава актуализиран учебен план за ОКС „Магистър“ на 
специалност „Безопасност и качество на храните“, професионално направление 5.12. 
Хранителни технологии със срок на обучение две години за завършилите ОКС „бакалавър“ 
или ОКС „магистър“ по специалности от други професионални направления извън област на 
висше образование 5. Технически науки, редовно и задочно обучение. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Факултет „Техника и технологии“ 
 Решение 1: Приема и утвърждава актуализирана индивидуална такса за обучение на 
студенти от Факултет „Техника и технологии“ за групова специализация за придобиване на 
професионална квалификация „Учител“ в размер на 560 лв. 
Педагогически факултет 
 Решение 2: Приема и утвърждава актуализирана индивидуална такса за обучение в 
СДК в Педагогически факултет, както следва: 
 1. СДК „Начален учител“ – от 1100 лв. на 1360 лв. 
 2. СДК „Детски учител“ – от 1100 лв. на 1360 лв. 
 3. СДК „Учител по английски език“ – от 1100 лв. на 1360 лв. 
 4. СДК „Учител по изобразително изкуство“ – от 1100 лв. на 1360 лв. 
 5. СДК „Учител по информатика и информационни технологии“ – от 1100 лв. на 1360 
лв. 
 6. СДК „Начален учител“ – от 1100 лв. на 1360 лв. 
 Таксата да се внася на 4 равни вноски. 
 Не се събират допълнителни такси за провеждане на държавна практика. 
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