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ПРОТОКОЛ №28 

 
Днес, 15 юни 2022 г. (сряда) от 13.00 часа в Заседателната зала се проведе 

заседание на Академичния съвет. 
Присъстват 30 от членовете на АС (Приложение – Присъствен лист) 
Общ списъчен състав – 45 
Минимален кворум – 30  
Материалите по дневния ред са изпратени на членовете на АС. 
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. 
Нова точка 1: Приемане на решение за даване на съгласие за сключване на 

Споразумение за партньорство между Тракийски университет и Александър Колидж - 
Кипър. 

Докладва: Доц. д-р Добри Ярков – ректор на ТрУ 
Нова точка 7: Приемане на актуализация на Правилата за прием на студенти 

за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ след средно образование в Тракийски 
университет. 

Докладва: Доц. д-р Нели Грозева – зам.-ректор по УД 
Корекция на точка 15: Приемане и актуализиране на курсове, учебна документация 
и такси за СДК и такса за конференция. 

Докладват: проф. д-р Веселин Радев – зам.-декан на АФ 
  проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 

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

В резултат на гласуването, с 30 гласа „ЗА” АС прие следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Приемане на решение за даване на съгласие за сключване на Споразумение за 
партньорство между Тракийски университет и Александър Колидж - Кипър. 

Докладва: Доц. д-р Добри Ярков – ректор на ТрУ 
2. Приемане на решение за даване на съгласие за сключване на Договор за 
образователен франчайз между Тракийски университет и Александър колидж – 
Кипър 

Докладва: доц. д-р Добри Ярков – ректор на ТрУ 
3. Корекции на бюджета на структурните звена и на ТрУ като цяло за 2022 г. 

Докладва: г-н Господин Господинов – ръководител ФСО  
4. Приемане на годишния финансов отчет на Тракийски университет за 2021 г. 

Докладва: г-н Господин Господинов – ръководител ФСО  
5. Одобряване на численост на персонала на Ректорат и ВМФ при ТрУ за 2022 г. 
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Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД  
6. Приемане на актуализация на Правилата за преместване на студенти ОКС 
„бакалавър“ и „магистър“ (след средно образование) в Тракийски университет.  

Докладва: доц. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД  
7. Приемане на актуализация на Правилата за прием на студенти за ОКС „бакалавър“ 
и ОКС „магистър“ след средно образование в Тракийски университет. 

Докладва: доц. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД  
8. Приемане на допълнение в издателския план на Университетско издателство 
„Тракийски университет“ – 2022 г. 

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

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

Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД  
11. Приемане на актуализирани цени на анализи, извършвани в 
Научноизследователската лаборатория към Аграрен факултет за външни и вътрешни 
клиенти. 

Докладва: проф. д-р Веселин Радев – зам.-декан на АФ 
12. Приемане на промяна в административни такси и таксите за обучение на 
докторанти извън академичния състав на ТрУ по професионални направления в МФ. 

Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев – декан на МФ 
13. Приемане на промени в учебни планове на специалности във ФТТ 

Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 
14. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 
регулираните професии „Помощник-фармацевт“ в професионално направление 7.5. 
Здравни грижи. 

Докладва: доц. д-р Станислав Коев – вр.и.д. директор на МК 
15. Приемане и актуализиране на курсове, учебна документация и такси за СДК и 
такса за конференция. 

Докладват: проф. д-р Веселин Радев – зам.-декан на АФ 
          проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 

16. Текущи. 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

АС ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на Споразумение за партньорство между 
Тракийски университет и Александър Колидж – Кипър. 

Възлага и упълномощава Ректора на Тракийски университет да сключи 
Споразумение за партньорство с Александър Колидж – Кипър, като извърши всички 
необходими действия в изпълнение на приетото решение. 
ПО ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

АС ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на Договор за образователен франчайз на 
основание чл. 21 от Закона за висшето образование между Тракийски университет, 
гр. Стара Загора и Александър Колидж – Кипър. 

Възлага и упълномощава Ректора на Тракийски университет да сключи 
Договора за образователен франчайз на основание чл. 21 от Закона за висшето 
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образование с Александър Колидж – Кипър, като извърши всички необходими 
действия в изпълнение на приетото решение. 
ПО ТРЕТА 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. 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

АС приема годишния финансов отчет на Тракийски университет за 2021 г. 
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Решение 1: Ректорат при ТрУ прави корекция по отношение на числеността на 
персонала като я увеличава с 3 щатни бройки. По този начин Ср.Бр.РЗ на 1 лице в 
Ректорат при ТрУ е 1960 лв. 

Решение 2: ВМФ при ТрУ прави корекция по отношение на числеността на 
персонала като я увеличава с 4 щатни бройки. По този начин Ср.Бр.РЗ на 1 лице в 
Ректорат при ТрУ е 2190 лв. 
ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

АС приема актуализация на Правилата за преместване на студенти ОКС 
„бакалавър“ и „магистър“ (след средно образование) в Тракийски университет 
(Приложение). 
ПО СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

АС приема актуализация на Правилата за прием на студенти за ОКС 
„бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование в Тракийски университет. 
ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

АС приема да се допълни в издателския план на Университетско издателство 
„Тракийски университет“, както следва: 

1. Монография на тема „Компютърни технологии в дистанционното обучение 
на студенти по електротехника“. 

Автор: доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова – Гочева 
Тираж – 100 бр. 
2. Учебник „Теоретична електротехника“. 
Автор: доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова – Гочева. 
Тираж – 100 бр. 
Начин на финансиране на изданията: със средства на автора. 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Аграрен факултет 

Решение 1: Да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност 
„професор“ по „Механизация и електрификация на животновъдството“, област на 
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо 
инженерство 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 2: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по 
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“, 
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. 
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Електротехника, електроника и автоматика 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 3: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Общо 
земеделие“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, 
професионално направление 6.1. Растениевъдство за нуждите на катедра 
„Растениевъдство“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Ветеринарномедицински факултет 

Решение 4: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по 
„Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“ в 
област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, 
професионално направление 6.4 Ветеринарна медицина за нуждите на катедра 
„Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” – 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 „доцент“ по 
„Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“ в 
област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, 
професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра 
„Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” – един; 
 Конкурсът със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 6: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по 
„Морфология“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна 
медицина, професионално направление 6.4. 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 7: Да се обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ 
по „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“ в област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 
6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, 
инфекциозни и паразитни болести” – един; 
 Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването на обявата във „Държавен 
вестник“ и обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 8: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по 
„Ветеринарна хирургия“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и 
ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за 
нуждите на катедра „Ветеринарна хирургия” – един; 

Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването на обявата във в. „България 
днес“ и обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Медицински факултет 
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Решение 9: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по 
„Вътрешни болести и терапия” в област на висше образование 7. Здравеопазване и 
спорт, професионално направление 7.1. Медицина на 0,2 щат към I-ва Катедра по 
вътрешни болести и обща медицина на МФ и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян 
Киркович“ – два; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България 
днес“ и обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Факултет „Техника и технологии“ 

Решение 10: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор”, по 
„Електротехника“ в област на висше образование 5. Технически науки, 
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика за 
нуждите на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във „Държавен 
вестник“ и обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 11: Да се обяви конкурс за академичната длъжност „главен 
асистент”, по „Електротехника“ в област на висше образование 5. Технически науки, 
професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” за 
нуждите на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във „Държавен 
вестник“ и обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Конкурси за хонорувани преподаватели за нуждите на МК 

Решение 12: Да се обяви конкурс за хоноруван преподавател за учебната 
2022/2023 г. за специалностите в Медицински колеж по: 

1. Дисциплина „Спорт“ – 390 часа 
Срок за подаване на документи: две седмици от публикуване на обявата в 

интернет страницата на ТрУ. 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Аграрен факултет 

Решение 1: 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 АФ (протокол 25/31.05.2022 г.) 
АС приема избора на хонорувани преподаватели за летен семестър на учебна 
2021/2022 г. и зимен семестър на учебна 2022/2023 г. както следва: 
Катедра РАСТЕНИЕВЪДСТВО 
1. Доц. д-р Николай Велков: 
1.1 Селекция и семепроизводство с опитно дело, редовно обучение, 30 часа лекции, 
30 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти; 
1.2 Селекция и семепроизводство с опитно дело, задочно обучение, 15 часа лекции, 
15 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти; 
2. Доц. д-р Ангел Иванов: 
2.1 МП “Биологично земеделие“, дисциплина „Биологично производство на грозде“, 
12 часа лекции, 12 часа упражнения и 5 часа за изпитани студенти; 
3. Доц. д-р Стефан Рашев: 
3.1 МП “АРЗ“ дисциплина „Прогноза и сигнализация при защитата на растенията“, 3 
часа лекции, 10 часа упражнения; 
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3.2 МП “АРЗ“ дисциплина “Специална ентомология“, 15 часа лекции, 15 часа 
упражнения и 10 часа за изпитани студенти; 
3.3 МП “АРЗ“ дисциплина „Складови неприятели“, 9 часа лекции и 10 часа за 
изпитани студенти; 
3.4 МП “АРЗ“ дисциплина “Ненасекомни неприятели“, 9 часа лекции, 6 часа 
упражнения и 10 часа за изпитани студенти; 
4. Д-р Мая Нинова: 
4.1 МП „КДРУПР“ дисциплина „Политики и програми на ЕС и Р. България в областта 
на земеделието и развитието на селските райони“, 6 часа лекции, 9 часа упражнения 
и 5 часа за изпитани студенти; 
5. Проф. дсн Георги Петков: 
5.1 МП „ПППМ“ дисциплина „Законодателство в областта на семепроизводството“, 12 
часа лекции, 12 часа упражнения и 5 часа за изпитани студенти; 
Катедра БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА 
1. Доц. д-р Николай Такучев: 
1.1 Агрометеорология, спец. Агрономство, ЕМК и Аграрно инженерство, редовно 
обучение, 30 часа лекции и 15 часа за изпитани студенти; 
1.2 Агрометеорология, спец. Агрономство, ЕМК и Аграрно инженерство, задочно 
обучение, 15 часа лекции и 15 часа за изпитани студенти; 
1.3 Климатология и хидрология, спец. ЕООС и Рибовъдство и аквакултура, редовно 
обучение, 30 часа лекции и 10 часа за изпитани студенти; 
1.4 Климатология и хидрология, спец. ЕООС и Рибовъдство и аквакултура, задочно 
обучение, 15 часа лекции и 10 часа за изпитани студенти. 
Катедра ПРИЛОЖНА ЕКОЛОГИЯ И ЗООХИГИЕНА 
1. Проф. дсн Георги Петков 
1.1 Екологично законодателство и норми, ЕООС, ред. обучение, 30 часа лекции; 
1.2 Екологично законодателство и норми, ЕООС, зад. обучение, 15 часа лекции; 
1.3 Замърсяване и опазване на въздуха в селищните системи, ОКС „Магистър“, 24 
часа лекции и 15 часа упражнения; 
1.4 Законодателство и институции в биологичното земеделие, ОКС „Магистър“, 9 
часа лекции и 6 часа упражнения; 
1.5 Консултантски практики по смекчаване на последиците от изменението на 
климата, биологично разнообразие, опазване на почвите и водите, 6 часа лекции и 9 
часа упражнения; 
Катедра ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И МЛЕКАРСТВО 
1. Д-р Мая Нинова: 
1.1 Политики и програми на ЕС и РБългария в областта на земеделието и развитието 
на селските райони“, ОКС „Магистър“, 6 часа лекции и 9 часа упражнения; 
2. Проф. дн Живка Герговска: 
2.1 Селекция, репродукция и технологии на отглеждане на биволи, ОКС „Магистър“, 8 
часа лекции и 2 часа упражнения; 
2.2 Организация на производството и селекция в месодайното говедовъдство, ОКС 
„Магистър“, 8 часа лекции и 2 часа упражнения; 
3. Проф. дсн Радослав Славов: 
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3.1 Съвременни методи за окачествяване и маркетинг на продукти от овце и кози, 
ОКС „Магистър“, 6 часа лекции и 2 часа упражнения; 
3.2 Консултантски практики в животновъдството, 7 часа лекции и 3 часа упражнения; 
3.3 Овцевъдство и козевъдство, ОКС „Бакалавър“, летен семестър, задочно 
обучение, 27 ч. лекции; 
Ветеринарномедицински факултет 

Решение 2: 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 ВМФ (протокол 28/14.06.2022 
г.) АС приема избора на хонорувани преподаватели за летен семестър на учебна 
2021/2022 г., както следва: 
1. Д-р Кирил Костадинов Димитров 
1.1 Обща патология. 
1.2 Специална патологична анатомия. 
525 ч. упражнения (български език), 113 ч. упражнения (английски език).  
Общо: 638 ч. 
2. Надежда Ивайлова Генева 
2.1 Фармакология и фармация – 500 ч. упражнения (български език). 
3. Александра Спиркоска-Колевска 
3.1 Фармакология и фармация – 500 ч. упражнения (български език). 
4. Доц. Ангел Иванов Павлов 
4.1 Медицинска химия. 
4.2 Химия. 
4.3 Неорганична и органична химия. 
4.4 Аналитична химия с инструментални методи. 
4.5 Аналитична химия с основи на хидрохимията. 
Общо: 310 ч. аудиторна заетост  
5. Проф. Веселин Асенов Иванов (Медицински факултет) 
5.1 Биохимия. 
5.2 Клинична биохимия. 
Общо: 250 ч. аудиторна заетост 
6. Доц. Дилян Георгиев Георгиев 
6.1 Зоология (английски език). 
Общо: 15 ч. лекции (английски език), 30 ч. упражнения (английски език за две групи). 
7. Анастасия Петрова Чолакова 
7.1 Пропедевтика с клинична лаборатория 
7.2 Вътрешни болести 
180 ч. упражнения (български език), 140 ч. упражнения (български език). 
Общо: 320 ч. 
8. Десислава Бангиева 
8.1 Хигиена и технология на месо и месни продукти. 
8.2 Хигиена и технология на мляко и млечни продукти. 
8.3 Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински 
произход. 
8.4 Биология и болести по хидробионтите. 
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8.5 Лабораторен контрол на хранителните продукти. 
360 ч. упражнения (български език), 150 ч. упражнения (английски език) 
Общо: 510 ч. 
Медицински факултет 

Решение 3: 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 7/13.06.2022 г.) 
АС приема избора на хонорувани преподаватели за провеждане на следдипломно 
обучение, както следва: 
1. За участие в провеждане на курс по ВСД „Артроскопска хирургия на стави“– д-р 
Бисер Макелов – 12 академични часа; 
2. За участие в комисия за колоквиуми по „Клинична психология“ – Христо Колев, 
клиничен психолог от ЦПЗ-Ст.Загора – 16 академични часа. 
3. За участие в комисия за колоквиуми по „Съдебна медицина“ – д-р Тодор Тодоров – 
12 академични часа 
4. За участие в курс „Супервизия в социалната сфера“ – доц. Стефка Динчийска – 9 
учебни часа 
5. За участие в курс „Супервизия в социалната сфера“ – д-р Надя Трендафилова – 6 
учебни часа 
Факултет „Техника и технологии“ 

Решение 4: 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 40/14.06.2022 
г.) АС приема избора на хонорувани преподаватели за учебна 2022/2023 г., както 
следва: 
Към катедра „Енергетика“: 
1. Проф. д-р инж. Георги Иванов Вълчев по дисциплините: 
1.1 „Нормативни документи“ (ИД) с хорариум 20 часа лекции за редовно обучение и 
10 часа лекции за задочно обучение, VIII семестър, спец. „ТГС“, ОКС „бакалавър“. 
1.2 „Топлотехника“ с хорариум 30 часа лекции за редовно обучение – I+IIIсеместър и 
15 часа лекции за задочно обучение – I+III семестър, спец. „АТЗТ“+“ТХ“, ОКС 
„бакалавър“. 
2. Проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев по дисциплината: 
2.1 „Подемни и транспортни съоръжения в индустриалното предприятие“ с хорариум 
15 часа лекции за задочно обучение, VI семестър, спец. „ИИ“, ОКС „бакалавър“. 
3. Доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров по дисциплините: 
3.1 „Материалознание“ с хорариум 30 часа лекции за редовно обучение и 15 часа 
лекции за задочно обучение, I семестър, поток. 
3.2 „Технология на машиностроителните материали“ с хорариум 15 часа лекции за 
редовно обучение и 7 часа лекции за задочно обучение, V семестър, спец. „ТГС“ и 
„ИИ“, ОКС „бакалавър“. 
3.3 „Поддържане и ремонт на индустриални машини“ с хорариум 15 часа лекции и 30 
часа упражнения за редовно обучение и 7 часа лекции и 15 часа упражнения със 
задочно обучение, специалност „ТГС“, VII семестър, ОКС „бакалавър“. 
Към катедра „Електротехника, електроника и автоматика“: 
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1. Проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов като хоноруван преподавател по 
дисциплините: 
1.1 „Компютърни системи за управление“ (ИД), ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции с 
редовно обучение и 7 часа лекции със задочно обучение, специалност „АКС”, VІІ 
семестър. 
1.2 „Компютърни системи за измерване”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, 
специалности „АКС”, „ЕТ”, „МКСУ”, „ИКТБПА” и „ИКТО”, ІІ+ІV семестри, редовно 
обучение. 
2. Проф. д-р Миролюб Иванов Младенов като хоноруван преподавател по 
дисциплините: 
2.1 „Проектиране на системи за управление на технологични обекти”, ОКС 
„Бакалавър”-20 часа лекции, специалност „АКС”, VІІІ семестър, редовно обучение и 
10 часа лекции, задочно обучение. 
2.2 „Изкуствен интелект”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалности „АКС”, 
„ИКТБПА”, „ИКТО”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение. 
3. Проф. дтн Николай Иванов Петров като хоноруван преподавател по 
дисциплината: 
3.1 „Управление на електромеханични системи”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции с 
редовно обучение, специалност „АКС”, VІІ семестър. 
4. Доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев като хоноруван преподавател по 
дисциплините: 
4.1 „Проектиране на електрически машини и апарати”, ОКС „Бакалавър” и ОКС 
„Магистър“– 20 часа лекции с редовно обучение и 15 часа лекции със задочно 
обучение, специалност „ЕТ”, VІ+ІІ семестри. 
4.2 „Технологии в електротехниката”, ОКС „Бакалавър”- 15 часа лекции с редовно 
обучение и 23 часа лекции със задочно обучение, специалност „ЕТ”, VІІ семестър. 
4.3 „Електрозадвижване”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции с редовно обучение и 22 
часа лекции със задочно обучение, специалност „ЕТ”, VІІ семестър. 
5. Доц. д-р инж. Продан Иванов Проданов като хоноруван преподавател по 
дисциплините: 
5.1 „Управление на електромеханични системи”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции 
със задочно обучение, специалност „АКС”, VІІ семестър. 
5.2 „Електронни системи за управление на електрически машини - ИД“, ОКС 
„Бакалавър” – 20 часа лекции с редовно обучение и 15 часа лекции със задочно 
обучение, специалност „ЕТ”, VІ семестър. 
6. Доц. д-р Георги Валентинов Христов като хоноруван преподавател по 
дисциплината: 
6.1 „Системно и мрежово администриране”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, 
редовно обучение, специалности „АКС“, ИКТБПА“ и „ИКТО“, І+ІІІ семестри. 
7. Доц. д-р Красен Киров Ангелов като хоноруван преподавател по дисциплината: 
7.1 „Приложения и системи за мобилни устройства”, ОКС „Магистър” – М1, М2ТН – 15 
часа лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, ІІ+ІV семестри, редовно 
обучение. 
8. Доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев като хоноруван преподавател по 
дисциплините: 
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8.1 „Електрически измервания“, ОКС „Бакалавър“ – 30 часа лекции с редовно 
обучение и 15 часа лекции със задочно обучение, специалности „АКС“ и „ЕТ“, ІІІ 
семестър. 
8.2 „Импулсна и цифрова схемотехника“ – 30 часа лекции с редовно обучение и 15 
часа лекции със задочно обучение, ОКС „Бакалавър“, специалност „Автоматика и 
компютърни системи“, ІV семестър +II семестър ОКС „Магистър“. 
8.3 „Теория на сигналите и идентификация на системи“ – 30 часа лекции + 45 часа 
упражнения с редовно обучение и 15 часа лекции + 23 часа упражнения със задочно 
обучение, ОКС „Бакалавър“, специалност „Автоматика и компютърни системи“, VІ. 
9. Инж. Румяна Димитрова Стоянова като хоноруван преподавател по 
дисциплините: 
9.1 „САD системи І част”, ОКС „Бакалавър” – 90 часа практически упражнения с 
редовно обучение и 30 часа практически упражнения със задочно обучение,  
специалности „АТЗТ“, „АКС+ЕТ”, ІІІ семестър. 
9.2 „Техническа безопасност”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа практически упражнения, 
специалности „АКС”+”ЕТ”, VІІІ семестър, редовно обучение и 10 часа сем. 
упражнения, задочно обучение. 
Към катедра „Хранителни технологии“: 
1. Д-р Иван Енчев Димов като хоноруван преподавател по дисциплините: 
1.1„Технология на зърносъхранението и зърнопреработването І част“ – V семестър, 
специалност „Технология на храните“, ОКС „бакалавър“, 30 часа лекции редовно 
обучение и 15 часа лекции задочно обучение. 
1.2 „Технология на зърносъхранението и зърнопреработването ІІ част“ – VІ семестър, 
специалност „Технология на храните“, ОКС „бакалавър“, 45 часа лекции редовно 
обучение и 22 часа лекции задочно обучение. 
1.3 „Технология на макаронените изделия“ – ИД, VІІ семестър, специалност 
„Технология на храните“, ОКС „бакалавър“, 15 часа лекции редовно обучение и 7 
часа лекции задочно обучение. 
Към катедра „Машинно инженерство“: 
1. Проф. дтн д-р инж. Георги Асенов Тасев като хоноруван преподавател по 
дисциплината:  
1.1 „Логистика на транспортните процеси“ , ОКС „Магистър” – 30 часа лекции и 15 
часа упражнения с редовно обучение , специалност „ОУТ”, І семестър. 
2. Доц. д-р инж. Станчо Колев Станчев като хоноруван преподавател по 
дисциплина: 
2.1 „ИД – Автотехническа експертиза”, ОКС „Бакалавър” -15 часа лекции и 30 часа 
упражнения, редовно обучение, 8 часа лекции и 30 часа упражнения, задочно 
обучение, специалност „АТЗТ”, V семестър. 
3. Доц. д-р инж. Васил Станков Бобев като хоноруван преподавател по 
дисциплините: 
3.1 „Системи за осигуряване на безопасността на движението ”, ОКС „Магистър” – 30 
часа лекции и 15 часа упражнения с редовно обучение, специалност „ОУТ”, ІІ 
семестър. 
3.2 „Спедиция”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции и 15 часа упражнения с редовно 
обучение, специалност „ОУТ”, ІІ семестър. 
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4. Доц. д-р инж. Петър Петров Казаков като хоноруван преподавател по 
дисциплините: 
4.1 „Диагностика и техническо обслужване на машините”, ОКС „Бакалавър“ – 60 часа 
лекции, редовно обучение и 30 часа лекции задочно обучение, специалност „АТЗТ”, 
VII семестър. 
4.2 „Двигатели с вътрешно горене”, ОКС „Бакалавър“ – 60 часа лекции, специалност 
„АТЗТ“, V семестър, ОКС „Магистър“, I семестър, специалност М2Т, М2НТ-АТЗТ, ОУТ, 
редовно обучение и 30 часа лекции задочно обучение, специалност „АТЗТ”, V 
семестър.  
4.3 „Трактори и автомобили II част“, ОКС „Бакалавър“ – 23 часа лекции, задочно 
обучение, специалност „АТЗТ“, VI семестър. 
4.4 „Превоз на опасни и специфични товари ”, ОКС „Магистър“ - 30 часа лекции и 15 
часа лабораторни упражнения, редовно обучение, специалност „ОУТ“ -II семестър. 
Медицински колеж 

Решение 5: 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 съвета на МК (протокол 
35/27.05.2022 г.) АС приема избора на хонорувани преподаватели за зимен семестър 
на учебна 2022/2023 г., както следва: 
Специалност „Рехабилитатор” 
1. Мария Кръстева Божкова, дм по дисциплините: 
1.1. Лечебен масаж – 15 ч. лекции, спец. „Рехабилитатор“, първи курс + 15 ч. лекции, 
спец. „Рехабилитатор“, втори курс + 10 ч. лекции, спец. „Рехабилитатор“, трети курс. 
1.2. „Патокинезиология“ – 15 ч. лекции, спец. „Рехабилитатор“, втори курс. 
2. Проф. д-р Йоаннис Папатанасиу по дисциплините: 
2.1. Физикална терапия – 10 ч. лекции, спец. „Рехабилитатор“, първи курс + 5 ч. 
лекции, спец. „Рехабилитатор“, втори курс. 
3. Д-р Теодора Стефанова Манолова-Манчева, дм по дисциплините: 
3.1. Нервни болести – 41 ч. лекции и 12 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, втори 
курс. 
4. Д-р Румен Иванов Чакъров по дисциплините: 
4.1. Детски болести – 26 ч. лекции и 12 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, трети 
курс. 
5. Д-р Таня Тенева Ганчева по дисциплините: 
5.1. Кожни болести – 12 ч. лекции и 9 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, трети 
курс. 
6. Д-р Милен Янков Стоянов по дисциплините: 
6.1. Хирургия – 30 ч. лекции, спец. „Рехабилитатор“, трети курс. 
7. Доц. д-р Георги Панов Панов,дм по дисциплините: 
7.1. Психиатрия – 12 ч. лекции и 9 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, трети курс. 
8. Симона Георгиева Михайлова по дисциплините: 
8.1. Кл. практика – наставник – 45 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, трети курс. 
9. Живка Богданова Димитрова по дисциплините: 
9.1. Кл. практика – наставник – 45 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, втори курс. 
10. Валентин Петров Петров по дисциплините: 
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10.1. Кл. практика – наставник – 45 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, втори курс 
+ 45 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, трети курс. 
11. Пенка Маркова Данева по дисциплините: 
11.1. Кл. практика – наставник – 45 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, втори курс 
+ 45 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, трети курс. 
12. Анна Тодорова Пантова по дисциплините: 
12.1. Кл. практика – наставник – 45 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, втори курс 
+ 45 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, трети курс. 
13. Огнян Михайлов Мишев по дисциплините: 
13.1. Кл. Практика – наставник – 45 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, втори курс 
+ 45 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, трети курс 
Специалност „Медицински лаборант” 
1. Ст. преп. Вероника Евстатиева Келбечева – ОНС доктор по дисциплините: 
1.1. Латински език с медиц. термини – 90 ч. упражнения, спец. „Медицински 
лаборант“, първи курс. 
2. Татяна Матева Желева по дисциплините: 
2.1. Кл. практика наставник – 30 ч. упражнения, спец. „Медицински лаборант“, втори 
курс. 
3. Светлана Янкова Пенева по дисциплините: 
3.1. Кл. практика наставник – 30 ч. упражнения, спец. „Медицински лаборант“, първи 
курс. 
4. Маруся Станчева Ангелова по дисциплините: 
4.1. Кл. практика наставник – 30 ч. упражнения, спец. „Медицински лаборант“, трети 
курс. 
5. Д-р Красимира Господинова Нанчева по дисциплините: 
5.1. Кл. оценка при анемични състояния – СИД – 5 ч. лекция, 45 ч. упражнения, спец. 
„Медицински лаборант“, втори курс. 
6. Проф. Венцислав Цветанов Койнарски по дисциплините: 
6.1. Паразитология – 10 ч. лекция, 45 ч. упражнения, спец. „Медицински лаборант“, 
трети курс. 
7. Д-р Румен Иванов Чакъров по дисциплините: 
7.1. Детски болести – 26 ч. лекция, 12 ч. упражнения, спец. „Медицински лаборант“, 
трети курс. 
Специалност „Помощник фармацевт” 
1. Ст. преп. Вероника Евстатиева Келбечева – ОНС доктор по дисциплините: 
1.1. Латински език – 90 ч. упражнения, спец. „Помощник фармацевт“, първи курс. 
2. Ангелина Веселинова Янкова по дисциплините: 
2.1. Фармацевтична химия – 30 ч. упражнения, спец. „Помощник фармацевт“, втори 
курс + 45 ч. упражнения, спец. „Помощник фармацевт“, трети курс. 
Специалност „Медицински козметик” 
1. Доц. Мария Кръстева Божкова, дм по дисциплините: 
1.1. Класически масаж – 5 ч. лекции, спец. „Медицински козметик“, първи курс 
2. Ст.преп. Вероника Евстатиева Келбечева – ОНС доктор. по дисциплините: 
2.1. Латински език – 30 ч. упражнения, спец. „Медицински козметик“, първи курс. 
3. Жулиета Кунева Желева по дисциплините: 
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3.1. Организация на дейността и поддържане на работната среда в козметичен 
кабинет – 15 ч. упражнения, спец. „Медицински козметик“, първи курс. 
4. Проф. д-р Йоаннис Папатанасиу по дисциплините: 
4.1. Физиотерапия и козметика – 5 ч. лекции, спец. „Медицински козметик“, втори 
курс. 
4.2 Курортология, балнеология, уелнес и СПА в козметиката – 15 ч. лекции, спец. 
„Медицински козметик“, трети курс. 
5. Д-р Ива Асенова Стоилова по дисциплините: 
5.1. Медицинска козметика – 10 ч. лекции и 20 ч. упражнения, спец. „Медицински 
козметик“, втори курс. 
6. Доц. Евгени Росенов Генчев по дисциплините: 
6.1. Маркетинг,промоция и бизнес организация,управление на човешките ресурси – 
30 ч. лекции, спец. „Медицински козметик“, трети курс. 
Специалност „Медицински оптик” 
1. Ст. преп. Вероника Евстатиева Келбечева – ОНС доктор по дисциплините: 
1.1. Латински език – 30 ч. упражнения, спец. „Медицински оптик“, първи курс. 
Специалност „Ортопедичен техник” 
1. Д-р Бисер Александров Макелов, дм по дисциплините: 
1.1. Патология на ОДМА – 45 ч. лекции и 5 ч. упражнения, спец. „Ортопедичен 
техник“, първи курс. 
2. Доц. Калоян Дончев Янков по дисциплините: 
2.1. Биоуправление, протези, ортези, системи – 45 ч. лекции и 15 ч. упражнения, 
спец. „Ортопедичен техник“, втори курс. 
2.2. Машинно чертане и машинни елементи – 20 ч. лекции и 20 ч. упражнения, спец. 
„Ортопедичен техник“, втори курс. 
3. Ст. преп. Вероника Евстатиева Келбечева – ОНС доктор по дисциплините: 
3.1. Латински език – 20 ч. упражнения, спец. „Ортопедичен техник“, втори курс. 
4. Проф. д-р Йоаннис Папатанасиу по дисциплините: 
4.1. Рехабилитация на пациента след протезиране – 10 ч. лекции, спец. 
„Ортопедичен техник“, втори курс. 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

АС приема актуализирани цени на анализи, извършвани в 
Научноизследователската лаборатория към Аграрен факултет за външни и вътрешни 
клиенти, както следва: 

№ Показатели Цена (лв./бр. с 
ДДС) 

Стара 

Цена (лв./бр. с 
ДДС) 

Нова 

1. Определяне на сурова пепел 9.00 лв. 15.00 лв. 

2. Определяне на влага 10.00 лв. 15.00 лв. 

3. Определяне на мазнини 20.00 лв. 25.00 лв. 

4. Определяне на влакнини 30.00 лв. 35.00 лв. 

5. Определяне на хлориди 8.00 лв. 10.00 лв. 

6. Определяне на pH 5.00 лв. 10.00 лв. 

7. Определяне на подвижен азот в 10.00 лв. 15.00 лв. 
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почвата 

8. Определяне на макро- и 
микроелементи на AAS 

5.00 лв./елемент 10.00 лв. 
/елемент 

9. Определяне на мастнокиселинен 
състав на газов хроматограф 

70.00 лв. 100.00 лв. 

Цените за вътрешни клиенти са с 50% по-ниски от тези за външни. 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

АС приема актуализирани административни такси и таксите за обучение на 
докторанти извън академичния състав на ТрУ по професионални направления в МФ, 
както следва: 

1. ПН 7.1 Медицина – 9500 лв. 
2. ПН 7.4 Обществено здраве – 2900 лв. 
3. Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

ПН 4.1, 4.2, 4.3 – 3500 лв. 
4. Административни такси, съгласно чл. 35, т. 6 от ПРАСТрУ. 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
АС приема предложените промени в учебни планове на специалности във ФТТ 

на основание решение на ФС на ФТТ (Протокол №40/14.06.2022 г. ), както следва: 
1. Учебен план на специалност „Топло- и газаснабдяване, ОКС „бакалавър“. 
2. Учебен план на специалност „Енергийна ефективност“, ОКС „магистър“ след 

ОКС „бакалавър“ от същото професионално направление (едногодишен курс на 
обучение). 

3. Учебен план на специалност „Енергийна ефективност“, ОКС „магистър“ след 
ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ от други технически и нетехнически 
професионални направления и ОКС „професионален бакалавър“ от същото 
професионално направление (двугодишен курс на обучение). 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема доклада-самооценка и придружаващата го документация за програмна 
акредитация на специалност от регулираните професии „Помощник-фармацевт“ в 
професионално направление 7.5. Здравни грижи. 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Решение 1: АС приема актуализацията на курсове, учебна документация и 
такси за СДК в АФ, както следва. 

1. Промяна в хорариума и таксата за обучение за СДК по препариране 
(дермопластика) – нов хорариум 30 часа и такса 300 лв. 

2. Нов курс за СДК по „Водачи на конния туризъм“ с хорариум 250 часа и такса за 
обучение 850 лв. и ръководител на курса – гл. ас. д-р Радка Влаева. 
Решение 2: АС приема размер на такси за участие в конференция 12th South-

East European Conference and 32st Annual Assembly of IMAB, която ще се проведе на 
20-23 Октомври 2022 и се организира от МФ, както следва: 
За участници от България: 
Такса за регистрация: (преди 30.09.2022 г.)  
90.00 лв. – за участниците 
60.00 лв. – за придружители 
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60.00 лв. – за млади учени (до 35 години) 
Такса за регистрация: (след 01.10.2022 г. и на място) 
120.00 лв. – за участниците 
60.00 лв. – за придружители 
60.00 лв. – за млади учени (до 35 години) 
За участници от чужбина: 
Такса за регистрация: (преди 30.09.2022 г.) 
EU 390.00 – за участниците 
EU 250.00 – з а придружители 
EU 250.00 – за млади учени 
Такса за регистрация: (след 01.10.2022 г. и на място) 
EU 420.00 – за участниците 
EU 250.00 – за придружители 
EU 250.00 – за млади учени 
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