
 

ПРАВИЛА ЗА ОТЛИЧИЯТА, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ И ЗНАЦИ НА 
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Чл.1.(1) ОТЛИЧИЯ в почетната наградна система на Тракийски университет са: 
- Doctor Honoris Causa на ТрУ.  
- Почетен знак на ТрУ ;  
- Почетни плакети (голям, среден и настолен),  
- Медали (за заслуги, за отличен успех),  
- Значки (за висок успех) 
- Купа на Ректора на ТрУ 
- Грамоти 
(2) Отличията се присъждат на български и на чуждестранни граждани за особени заслуги във 

всички области на обществената дейност, образованието, науката, културата, спорта и други сфери, както 
и за принос за академичното развитие и международния престиж на Тракийски университет.  

(3) Отличията се присъждат по повод на: 
- 24 май – деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и празник на 

ТрУ; 
- Промоции, годишнини на Университета, негови структурни звена и индивидуални годишнини; 
- 8 декември – празник на българската студентска младеж 
- Посещения на видни личности или представители на партньорски институции. 
(4) Средствата за отличията, почетните звания и знаци на Тракийски университет  се осигуряват 

от бюджета на университета. 
(5) Правилата за отличията, почетните звания и знаци на Тракийски университет влизат в сила с 

решение на Академичен съвет. 
(6) Целта на отличията, почетните звания и знаци на Тракийски университет е да мотивира 

преподаватели, студенти, служители, граждани и организации да работят в полза на Тракийски 
университет и неговия престиж, със съзнанието, че този труд ще бъде оценен по достойнство. 
 

 Чл.2. ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ “ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” (Doctor Honoris Causa)  
(1) Присъжда се на изтъкнати български и чуждестранни учени и творци, общественици, 

политици, които имат изключителен и признат принос в научна област, характерна за Тракийски 
университет, във висшето образование и културата, в подобряване на научната и изследователска 
инфрастуктура на Университета или като жест на добра воля при посещения на високопоставени 
политици и дипломати, юбилеи на изтъкнати общественици.  

 (2) Носителите на званието “Доктор хонорис кауза” получават почетен диплом и плакет  “Доктор 
хонорис кауза”, отличителен знак на Университета, и имат право ежегодно да изнасят публична лекция в 
ТрУ. 

(3) Удостоените имена се вписват в Почетната книга на Университета. 
 
Чл.3. ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
(1) Присъжда се на български и чуждестранни държавни и правителствени ръководители,  

дипломати от най-висок ранг, представители на академичните среди, преподаватели и служители от ТрУ, 
които имат изключителен принос за популяризиране на Тракийски университет, за издигане и 
утвърждаване неговия престиж. Присъжда се и за мащабна донорска дейност, финансово или 
материално подпомагане на Тракийски университет или негови структурни звена. Могат да бъдат 
удостоявани и носителите на почетното звание Doctor honoris causa. 

(2) Почетният знак се връчва с индивидуализиран надпис 
(3) Удостоените имена се вписват в Почетната книга на Университета. 
 
Чл.4. ПЛАКЕТ „ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ” – голям.  
(1) Присъжда се на преподаватели и служители от Тракийски университет за изключителни 

научни постижения, иновации,открития, най-значим принос за популяризиране, издигане, и утвърждаване 
престижа на Тракийски университет чрез активна дейност и сътрудничество в университети, академии, 
висши училища, научноизследователски институти, държавни и обществени институции, учреждения и 
организации.  



(2) Връчва се и на Ректори и Директори на партньорски образователни и научни институции, 
посланици на чужди държави в РБългария. 

(3) Плакетът може да се връчва с индивидуализиран надпис или придружен с грамота, които 
конкретизират основанието за отличието 

 
Чл. 5.  ПЛАКЕТ „ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ” – среден  
(1) Присъжда се на преподаватели и служители за висок професионализъм и доказан 

принос в създаването, организирането и осъществяването на учебната, научноизследователската и 
административна дейност; на граждани за спонсорирането на различни структури, звена или дейности в 
Тракийски университет, за предоставяне на база за практическо обучение на студентите, както и при 
пенсиониране, и юбилейни годишнини.  

 (2) Връчва се и на представители на партньорски институции с ранг Зам.- ректор/ Зам.- 
директор, Декан, Зам.- посланик, както и на  медия, отразявала най-активно и обективно 

университетския живот. 
 (3) Плакетът може да се връчва с индивидуализиран надпис или придружен с грамота, които 

конкретизират основанието за отличието 
 
Чл.6.  ПЛАКЕТ „ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ”- малък 
(1) Присъжда се на преподаватели, служители, студенти и специалисти за значителни 

художествени, спортни постижения, за национални отличия в конкурси и фестивали, за принос  към 
стимулирането и организацията на научно-творческата,  художествена и спортна дейност на студентите; 
за значима общественополезна дейност, за проявени хуманност, доблест и героизъм при отстояване на 
обществено значими интереси и съхранение на човешкия живот.  

(2) Може да се връчва се и на представители на партньорски институции с ранг по-нисък от Зам.- 
ректор/ Зам.- директор и Декан.  

(3) Плакетът може да се връчва с индивидуализиран надпис или придружен с грамота, които 
конкретизират основанието за отличието. 

 
Чл.7.  ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – нагръден с лента 
(1) Удостояват се носителите на почетното звание Doctor Honoris Causa. 
(2) Присъжда се и на преподаватели от Тракийски университет, които имат дългогодишен стаж и 

принос в развитието на различни негови учебни, научни и административни звена.  
(3) Дава се на ректорите на ТрУ, чийто мандат е приключил. 
(4) Може да се връчва с индивидуализиран надпис или придружен с грамота, които конкретизират 

основанието за отличието 
 
Чл. 8.  ПЛАКЕТ „ТРАКИЙСКИ КОННИК” – лазерна гравюра върху дърво 
(1) Присъжда се на студенти и служители от Тракийски университет, със заслуги в 

организирането и осъществяването на учебната, научно-изследователската и административна дейност, 
като награди на конференции, конкурси и форуми, във връзка с навършване на кръгли годишнини, 
празници и пенсиониране. 

(2) Може да се връчва се и на гости на Университета и представители на партньорски институции. 
(3) Може да се връчва с индивидуализиран надпис или придружен с грамота, които конкретизират 

основанието за отличието. 
 
Чл.9.  ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ТРУ  
(1) Удостояват се абсолвенти, завършили курса на следването с най-висок успех и/или доказан 

принос в учебната, научноизследователската, художествено-творческата дейност, бакалаври и магистри. 
(2) Златен медал на ТрУ може да бъде придружен с грамота, която конкретизира основанието на 

отличието 
 
Чл.10. ЗНАЧКА НА ТРУ - удостояват се студенти, изявили се в учебната, 

научноизследователската,  художествено-творческата и спорна дейност, бакалаври и магистри. 
 
Чл. 11. КУПА НА РЕКТОРА НА ТРУ – удостояват се победители в спортните турнири на 

Тракийски университет. Купата е преходна и се съхранява при Декана/Директора на структурно звено. 



Всяка година тя преминава в ръцете на новите победители. Тази купа става постоянно притежание само 
на победителя, който я спечели в три последователни години. 

 
Чл. 12.  ГРАМОТА на Тракийски университет – връчва се от името на Ректора на Университета 

по повод награди, постижения, годишнини на преподаватели и служители; за принос към Университета; 
във връзка с получени други отличия, които издигат авторитета на Тракийски университет. С грамота 
могат да се удостояват и талантливи студенти, спечелили призови места в национални и международни 
състезания, конкурси и олимпиади, за принос в учебната, научноизследователската, художествено-
творческата дейност и спорта. 

 
Чл. 13.  ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Ректора на Тракийски университет – адресира се при 

чествания, годишнини, юбилеи на други институции, лични празници на изявени общественици и 
ръководители  на държавни и неправителствени организации, на празници на структурните звена в ТрУ, 
на членове на академичната общност и служители от Университета. 

 


