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ПРОТОКОЛ №24 

 

Днес, 09 март 2022 г. (сряда) от 13.00 часа се проведе неприсъствено (онлайн) 
заседание на Академичния съвет. 

На линия са 33 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, представи дневния 
ред и предложи някои изменения и допълнения по него. 
Точка 13 да стане: от Приемане на Стратегия за равенство между половете в ТрУ на 

Приемане на Политика за равенство между половете в ТрУ. 
Точка 23 да стане: Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на 
специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ОКС „бакалавър“, 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… 
Нова точка 31: Приемане на решение за допълване на решение за учредяване на 
„Фондация Тракийски университет“ като организация за осъществяване на дейност в частна 
полза. 

Докладва: доц. д-р Добри Ярков – ректор на ТрУ  
Към точка 33: като докладващ да се добави доц. д-р Юлиан Ананиев – декан на МФ и 

вместо доц. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ ще докладва проф. д-р Веселин Радев – 
зам.-декан на АФ. 
 
 Доц. д-р Добри Ярков прикани членовете на Академичния съвет да гласуват така 
предложения дневен ред. 
 

В резултат на гласуването, с 33 гласа „ЗА” АС прие следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Доклад на КС, относно законосъобразността на проведен избор за попълване Съвета на 
ДИПКУ. 
 Докладва: проф. дн Радостин Симеонов – председател на КС 
2. Приемане на списък за капиталовите разходи на ТрУ за 2022 г. 
 Докладва: г-н Господин Господинов – ръководител ФСО 

3. Приемане на решение за създаване на Център за иновационни образователни технологии, 
като обслужващо звено в структурата на ТрУ. 
 Докладва: доц. д-р Добри Ярков – ректор на ТрУ 

4. Одобряване на численост на персонала на АТК при ТрУ за 2022 г. 
Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 

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

6. Приемане на промени в съставите на университетски комисии. 
 Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 

7. Приемане на правила за администриране на Тракийски електронен университет. 
 Докладва: доц. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 
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8. Приемане на техническа комисия за провеждане на кандидатстудентски изпити и комисия 
за проверка на кандидатстудентските работи за чуждоезиково обучение в ТрУ за учебната 
2022/2023 г. 
 Докладва: доц. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 

9. Приемане на промени в Правилника за организацията и провеждането на дистанционна 
форма на обучение в ТрУ и в Правилника за устройство и дейност на Центъра за електронно 
и дистанционно обучение в ТрУ. 

Докладва: доц. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 

10. Приемане на промени в Академичен календарен план на ТрУ за 2021/2022 г. 
 Докладва: доц. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 

11. Приемане на Стратегия за развитие на научните изследвания в Тракийски университет. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 
12. Приемане на Стратегия за интернационализация на Тракийски университет. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 

13. Приемане на Политика за равенство между половете в ТрУ. 
 Докладва: доц. д-р Емил Славов – зам.-ректор по ПД 
14. Приемане на промени в „Правилник и политики за прилагане и защита правата на 
интелектуална собственост и комерсиализация на резултатите от научноизследователската 
дейност на ТрУ“ 
 Докладва: доц. д-р Емил Славов – зам.-ректор по ПД 

15. Приемане на Издателски план на Академично издателство „Тракийски университет“ за 
2022 г. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 

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

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

18. Приемане на квалификационна характеристика и учебен план на нова магистърска 
програма „Био-базирани индустрии и устойчив растеж“ на английски език в професионално 
направление 3.8. „Икономика“ 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 Блага Стойкова – декан на СФ 

19. Приемане на актуализиран учебен план на специалност от регулираните професии 
„Ветеринарна медицина“. 
 Докладва: проф. д-р Тодор Стоянчев – декан на ВМФ 

20. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма 
„Жестов език и билингвистично образование“ по Проект „МОДЕРН-А“. 

Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – декан на ПФ 

21. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма 
„Приобщаващо образование“ по Проект „МОДЕРН-А“. 

Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – декан на ПФ 
22. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма 
„Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, 
компютърно моделиране и ИТ“ по Проект „МОДЕРН-А“. 

Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – декан на ПФ 
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23. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на специалност 
„Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ОКС „бакалавър“, професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по… 
 Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – декан на ПФ 

24. Приемане на учебни планове и квалификационни характеристики на специалност 
„Педагогика на обучението по изобразително изкуство и арттерапия“, ОКС „магистър“, 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… 
 Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – декан на ПФ 

25. Приемане на актуализирани квалификационни характеристики на специалности в ОКС 
„бакалавър“ и ОКС „магистър“ в Педагогически факултет. 
 Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – декан на ПФ 

26. Приемане на предложение за разкриване на нова специалност „Топлоенергийни и 
екологични технологии и системи“, ОКС „магистър“ в професионално направление 5.4. 
Енергетика във ФТТ. 
 Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 

27. Приемане на предложение за разкриване на нова специалност „Кинезитерапия“, ОКС 
„бакалавър“ и ОКС „магистър“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве в МФ и 
Филиал-Хасково. 
 Докладват: доц. д-р Юлиан Ананиев – декан на МФ 
           доц. д-р Таня Паскалева – директор на Филиал-Хасково 
28. Приемане на учебни планове и квалификационни характеристики на новоразкриваща се 
специалност „Кинезитерапия“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в професионално 
направление 7.4. Обществено здраве в МФ и Филиал-Хасково. 
 Докладват: доц. д-р Юлиан Ананиев – декан на МФ 

           доц. д-р Таня Паскалева – директор на Филиал-Хасково 
29. Приемане на проект за специалност от регулираните професии „Кинезитерапия“ на ОКС 
„бакалавър“ и „магистър“ от ПН 7.4 Обществено здраве в МФ и Филиал- Хасково. 

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

           доц. д-р Таня Паскалева – директор на Филиал-Хасково 
30. Приемане на решение за включване на ТрУ – ДИПКУ в Асоциация на департаментите в 
България. 
 Докладва: проф. д-р Галя Кожухарова – директор на ДИПКУ 

31. Приемане на решение за допълване на решение за учредяване на „Фондация Тракийски 
университет“ като организация за осъществяване на дейност в частна полза. 

Докладва: доц. д-р Добри Ярков – ректор на ТрУ 

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

следдипломна квалификация 
33. Приемане на курсове, учебна документация и такси по СДК. 
 Докладват: проф. д-р Веселин Радев – зам.-декан на АФ 

 проф. д-р Таня Борисова, дн – декан на ПФ 
 проф. д-р Анна Толекова – директор на МК 
 проф. д-р Галя Кожухарова – директор на ДИПКУ 
 доц. д-р Юлиан Ананиев – декан на МФ  

34. Текущи. 
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ПО ПЪРВА ТОЧКА няма взето решение. 
ПО ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема списъка за капиталовите разходи на ТрУ за 2022 г. (Приложение) 
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 На основание чл. 87 , ал 1 от Правилника за структурата и дейността на Тракийски 
университет АС приема създаването на Център по иновативни образователни технологии 
(ЦИОТ), като обслужващо звено в структурата на Тракийски университет. 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема актуализацията на числеността на персонала на АТК при ТрУ за 2022 г. – ср. 
год. щатни бройки на персонала на АТК да бъдат 34, считано от 01.04.2022 г.  
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема промяна в Приложение 4 към ВПРЗ на Тракийски университет, В точка II.3, 
Учебната заетост за ръководните длъжности се намалява спрямо нормативната за 
съответната категория, както следва: се добавя: „За управител на УВБК – с 40%“. 
ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема комисии в следния състав: 
Комисия по информационна и медийна дейност 
Председател: Доц. д-р Ани Златева – гл. секретар на ТрУ 
Членове:    Гл. ас. Радост Гънчева – АФ  

Радил Илиев – ВМФ 
Юлиян Славов – МФ 
Ас. Мима Трифонова – ПФ 
Доц. д-р Николай Пенев – СФ 
Гл. ас. Станка Байчева; маг. инж. Светослав Атанасов – ФТТ 
Доц. д-р Дончо Донев – ДИПКУ 
Антония Христова – МК 
Дарина Иванова – Филиал-Хасково 
Живко Желязков – ЦИКО 
Атанас Атанасов – ЦИКО 
Надя Лилова – Връзки с обществеността 
Деница Шишкова – Връзки с обществеността 
Калояна Бешева – Студентски съвет на ВМФ 

Комитет по здравословни и безопасни условия на труд  
Председател: проф. д-р Румен Георгиев Бинев – зам.-ректор по АСД 
Членове: гл. ас. Димитър Георгиев – орган за безопасност и здраве при работа по Наредба 

№3 от 27 юли 1998 г. 
Доц. д-р Звезделина Любенова Янева – ВМФ 
Проф. д-р Веселин Иванов – МФ 
Ас. Бояна Бориславова Буюклиева – ПФ 
Гергана Росланова Лападатова – СФ 
Доц. д-р Иван Георгиев Бинев – ФТТ 
Мария Георгиева Добрева – ДИПКУ 
Антония Христова – МК 
Магдалена Тенева – Филиал 
Ангелина Ганчева Колева – УОС 

Комисия за следдипломно обучение 
Председател: Доц. д-р Генчо Василев Вълчев – зам.-ректор по Качество, акредитация и 

следдипломна квалификация 
Членове: Проф. д-р Веселин Димчев Рачев – АФ 
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Доц. д-р Звезделина Тодорова Киркова – ВМФ 
Доц. д-р Гсподинка Радева Пракова – МФ 
Инсп. Стоянка Атанасова Гълъбова-Буюклиева – ПФ 
Доц. д-р Десислава Маринова Иванова – СФ 
Доц. д-р Красимир Михайлов Трандафилов – ФТТ 
Доц. д-р Милена Ивова Илиева – ДИПКУ 
Ст. преп. Катя Стефанова Кичукова – МК 
Ст. преп. Дарина Ангелова Иванова – Филиал-Хасково 
Евелина Иванова Данчева – УЦПОК 

ПО СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема Правила за администриране на Тракийски електронен университет. 
ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема състави на техническа комисия за провеждане на кандидатстудентски изпити 
и комисия за проверка на кандидатстудентските работи за чуждоезиково обучение в ТрУ за 
учебната 2022/2023 г., както следва: 
Техническа комисия за провеждане на кандидатстудентски изпити за чуждоезиково 
обучение в ТрУ: 
Председател: Доц. дн Нели Христова Грозева 
Зам.-председател: Проф. д-р Мирослав Иванов Карабалиев 
Членове:  Доц. д-р Ани Димова Златева 

Експ. Светослав Стефанов Атанасов – ФТТ, гр. Ямбол 
Експ. Стефка Неделчева Михова – УО, Ректорат 
Експ. Виолета Николаева Колева – УО, Ректорат 
Експ. Живко Николаев Желязков – ЦИКО 
Експ. Атанас Пенчев Димиев – ЦИКО 

Комисии за проверка на кандидатстудентски тестове на английски език за чужди 
граждани: 
Тест по „Биология“ 
Председател: Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова – МФ 
Членове: Доц. д-р Цветослав Венциславов Койнарски – ВМФ 

Доц. д-р Люба Динева Митева – МФ 
Тест по „Химия“ 
Председател: Доц. д-р Галина Димитрова Николова – МФ 
Членове: Доц. д-р Звезделина Любенова Янева – ВМФ 

 Доц. д-р Янка Димитрова Карамалакова – МФ 
Изпит по „Английски език“ 
Председател: Доц. д-р Крум Владимиров Неделков – ВМФ 
Членове: Доц. д-р Цветослав Венциславов Койнарски – ВМФ 

Ст. преп. Янка Христова Иванова – МФ 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

1. Приема предложените промени в Правилника за организацията и провеждането на 
дистанционна форма на обучение в ТрУ, съгласно приложението. 

2. Приема предложените промени Правилника за устройство и дейност на Центъра за 
електронно и дистанционно обучение в ТрУ, съгласно приложението. 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема промени в Академичен календарен план на ТрУ за 2021/2022 г., като променя 
периода на втори модул със задочно обучение в ОКС „бакалавър“ за летен семестър във 
ФТТ, гр. Ямбол. Модулът за обучението на студентите да е с продължителност 15 дни – от 
01.04.2022 г. до 15.04.2022 г. 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема Стратегия за развитие на научните изследвания в Тракийски университет – 
2022 г.-2030 г. 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема Стратегия за интернационализация на Тракийски университет. 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема Политика за равенство между половете в ТрУ. 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема промени в „Правилник и политики за прилагане и защита правата на 
интелектуална собственост и комерсиализация на резултатите от научноизследователската 
дейност на ТрУ“. 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема издателски план на Академично издателство „Тракийски университет“ за 
2022г. съдържащ следните заглавия: 
Заглавия на учебници, ръководства за практически, семинарни, клинични и 
лабораторни упражнения, както и други форми на учебна литература 
1. Учебник „Основи на кейкис консултирането“ – ПФ 
Автори: Жанета Стойкова, Вл. Кисельов 
Обем: 300 страници, 19 коли, формат В5 
Тираж: 300 
Срок за предоставяне на ръкописа: 30 април, 2022 г. 
2. „Вземане на биологичен материал за клинико-лабораторни изследвания“ – МК 
Автор: Павлина Тенева 
Обем: 8 коли 
Тираж: 100 
Срок за предоставяне на ръкописа: 31 август 2022 год. 
3. „Учебно помагало по специализирана научна лексика за студенти от ЦЕСОЧГ, 
Тракийски университет“ – СФ 
Автор: Любомира Спасова 
Обем: Страници 104, 13 коли /Формат А4 
Тираж: 200 
Срок за предоставяне на ръкописа: м. септември 2022 год. 
4. Учебник „Репродукция на животните“ – ВМФ 
Автори: Станимир Йотов, Наско Василев, Пламен Георгиев, Антон Антонов 
Обем: 304 страници, 19 коли, формат В5 
Тираж: 500 
Срок за предоставяне на ръкописа: 30 септември 2022 г. 
5. Practical exercises in General medicine for 2nd and 5th year students – МФ 
Автор: Кирил Славейков 
Обем: 26 коли (210 стр.), формат А4 
Тираж: 100 
Срок за предоставяне на ръкописа: 15 октомври 2022 год. 
6. Ръководство „Морфологична диагностика на най-често срещаните гломерулопатии, 
тубулоинтерстициални и съдови бъбречни заболявания“ – МФ 
Автор: Юлиан Ананиев 
Обем: Страници 120, формат А5 
Тираж: 200 
Срок за предоставяне на ръкописа: м. октомври 2022 год. 
7. Учебно пособие за студенти „Теория на музиката“ – ПФ 
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Автори: Милен Димитров, Диана Петкова, Стефанка Георгиева 
Обем: Страници 140, 9 коли, формат В5 
Тираж: 1000 
Срок за предоставяне на ръкописа: м. октомври 2022 год. 
8. Учебник „Хигиена и технология на месо и месни продукти“ – ВМФ 
Автори: Валентин Русев, Динко Динков, Тодор Стоянчев, Деян Стратев 
Обем: 224 страници, 14 коли, формат В5 
Тираж: 300 
Срок за предоставяне на ръкописа: ноември 2022 г. 
9. „Анатомия на рибите“ – ВМФ 
Автори: Валентин Русев, Ралица Кючукова, Александра Даскалова, Десислава Бангиева 
Обем: 91 страници, 7 коли, формат В5 
Тираж: 300 
Срок за предоставяне на ръкописа: веднага, щом бъде поискан 
10. „Систематика на по-важните видове риба, обект на промишлен, спортен и 
любителски риболов, аквакултура и консумация“ – ВМФ 
Автори: Валентин Русев, Ралица Кючукова, Александра Даскалова, Десислава Бангиева 
Обем: 232 страници, 16 коли, формат А4 
Тираж: 300 
Срок за предоставяне на ръкописа: веднага, щом бъде поискан 
Заглавия на научни трудове 
1. Монография „Дигиталната компетентност на бъдещи учители (растежно проектиране 
и развитие)“ – ПФ 
Автор: Николай Цанков 
Обем: 25 коли 400 стр., формат: А5 или В5 
Тираж: 100 бр. 
Срок за предоставяне на ръкописа: 31 март 2022 г. 
2. Монография „ Жестов език и социо-културна рехабилитация “ – ПФ 
Автор: Дияна Паскалева Георгиева 
Обем: 160 стр., коли - 10, формат: А5 
Тираж: 30 
Срок за предоставяне на ръкописа: 10 Септември 2022 г. 
Издания със собствени средства: 
1. Ръководство „Пропедевтика с клинична лаборатория“ 

 Автори: Румен Бинев, Лазарин Лазаров, Деян Канъков, Антон Русенов, Сашо Събев, Иван 

Вълчев, Красимир Стоянчев, Цанко Христов, Ваня Маруцова 
Обем: 19 коли,188 стр. 
Тираж: 500 
Срок за предоставяне на ръкописа: 20 април 2022 г. 
2. Монография „Социално-икономически предизвикателства пред градското развитие 
в България “ – СФ 
Автори: Стефан Иванов, Юлияна Яркова, Венета Гайдарджиева, Блага Стойкова, Неделин 

Марков, Емил Мутафов, Виолетка Желева 
Обем: 8 коли 
Тираж: 50 
Срок за предоставяне на ръкописа: 31 юли 2022 г. 
3. Монография: „Реализацията на аграрни продукти в контекста на устойчивата хранителна 

верига в България“ – СФ 
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Автори: Надка Костадинова, Тодорка Атанасова, Румен Отузбиров, Константин Станков, 

Надежда Петрова, Искра Ненчева, Николай Иванов, Георги Алексиев, Иванка Жекова, 
Елвира Делчева, Соня Тодорова 
Обем: 13 коли, формат В5 
Тираж: 50 
Срок за предоставяне на ръкописа: 1 октомври 2022 г.  
4. Ръководство за лабораторни упражнения по „Аналитична химия“ – ФТТ 
Автори: Калинчо Иванов, Красимира Добрева, Станка Байчева 
5. Учебник по „Технология на ароматичните продукти” – ФТТ 
Автор: Красимира Добрева 
6. Монография „Развиване на културните компетентности в неформална обучителна 
среда"- ПФ 
Автор: Ани Димова Златева 
Обем: 224 стр. - коли - 14, формат: В5 
Тираж: 30 
Срок за предоставяне на ръкописа: 10 Септември 2022 г.  
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Аграрен факултет 

Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Физика“, 
професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Биохимия, 
микробиология и физика“ – 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 2: 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 „Обща и 
клини„чна патология“ – един; 

Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Медицински факултет 

Решение 3: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Здравни 
гирижи“, професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Медицинска сестра“ към катедра 
„Здравни грижи“ – два на цял щат; 
 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 „гл. асистент“ по 
„Акушерство и гинекология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Акушерка“ на цял щат 
към катедра „Здравни грижи“ и на 0.5 щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 5: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Вътрешни 

болести с терапия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към Първа катедра Вътрешни болести и 
обща медицина и на цял щат към към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – два; 
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Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

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

„Пропедевтика на вътрешните болести“, професионално направление 7.1. Медицина, област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към „Пропедевтика на 
вътрешните болести и клинична лаборатория“ и на цял щат към към УМБАЛ „Проф. д-р С. 
Киркович“ – два; 

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

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

на обучението по изобразителното изкуство“, професионално направление 1.3. Педагогика 
на обучението по ..., област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на 
катедра „ИТИИЧЕ“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Стопански факултет 

Решение 8: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. методика на лечебната 
физкултура “ (физическо възпитание, спорт и лечебна физкултура)“ за нуждите на катедра 
„Физическо възпитание и спорт“ – 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 „доцент“ по „Информатика“, 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра 
„Информатика и математика“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Факултет „Техника и технологии“ 

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

„Компютърни системи и комуникации“, професионално нправление 5.3. Комуникационна и 
компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на 
катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един; 
ДИПКУ 

Решение 11: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „педагогика 
на обучението по математика ( STEAM в ОП)“, професионално направление 1.3. Педагогика 
на обучението по ..., област на висше образование 1. Педагогически науки – един; 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
МЕДИЦИНСКИ 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 МФ (протокол 2/15.02.2022 г. и протокол 
№3/08.03.2022 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 Петя Панайотова Матеева по дисциплината:  

1.1. „Трансфузионна хематология“ – 36 часа упражнения на български език 
2. 2. Проф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева по дисциплината: 
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2.1. „Лъчелечение“, модул от Рентгенология и радиология – 12 часа лекции на български език  
2.2. „Лъчелечение“, модул от Рентгенология и радиология – 12 часа лекции на английски език  
3. Доц.д-р Тошко Златев Петров по дисциплината:  

3.1. „Нуклеарна медицина“, модул от Рентгенология и радиология – 12 часа лекции на 
английски език + 30 часа упражнения на английски език  
4. 4. Д-р Илия Руменов Габровски по дисциплината:  
4.1. „Лъчелечение“, модул от Рентгенология и радиология – 100 часа упражнения на 
български език  
4.2. „Лъчелечение“, модул от Рентгенология и радиология – 30 часа упражнения на английски 
език 
5. Д-р Кирил Благоев Младенов по дисциплината: 

5.1. „Нуклеарна медицина“, модул от Рентгенология и радиология – 12 часа лекции + 100 
часа упражнения на български език  

За нуждите на специалност „Медицинска сестра“ 
1. Д-р Вития Руменова Виденова по дисциплина: 
1.1.“Фармакология“ – 60 часа упражнения 

За нуждите на специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ 
1. Проф. Николай Емилов Попов по дисциплините: 

1.1. „Кинезиология“ – 30 часа лекции + 30 часа упражнения 
1.2. „Патокинезиология“ – 30 часа лекции + 30 часа упражнения 
2. Доц. Данелина Емилова Вачева по дисциплина: 

2.1. „Ерготерапия и ергономия“ – 45 часа лекции + 60 часа упражнения 
Наставници от базите по клинична практика 

1. Анета Стефанова Дикова – 240 часа 
2. Живка Богданова – 240 часа 
3. Станка Христова Ножделова – 240 часа 
4. Огнян Мишев – 240 часа  
5. Пенка Маркова Данева – 240 часа 
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 
 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 съвета на МК (протокол №31/17.02.2022 г.) АС приема 

избора на хонорувани преподаватели за летен семестър на учебна 2021/2022 г., както 
следва: 

За нуждите на специалност „Рехабилитатор“ 
1. Мария Кръстева Божкова, дм по дисциплините: 
1.1. Лечебен масаж – 15 ч. лекции, спец. „Рехабилитатор“, първи курс + 10 ч. лекции, спец. 
„Рехабилитатор“, втори курс 
1.2. „Кинезиология“ – 15 ч. лекции, спец. „Рехабилитатор“, първи курс 
2. Пламена Иванова Иванова по дисциплината: 

2.1. „Спорт“ – 90 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, първи курс 
3. Д-р Теодора Стефанова Манолова-Манчева по дисциплината: 

3.1. „Нервни болести“ – 8 ч. упражнения, спец. „Рехабилитатор“, първи курс 
4. Живка Богданова Димитрова по дисциплините: 

4.1. Клинична практика – наставник – 45 ч. упраж., спец. „Рехабилитатор“, втори курс 
4.2. Предипломен стаж – наставник – 75 ч., спец. „Рехабилитатор“, трети курс 
5. Симона Георгиева Михайлова по дисциплините: 

5.1. Клинична практика – наставник – 45 ч., спец. „Рехабилитатор“, втори курс 
5.2. Предипломен стаж – наставник – 75 ч., спец. „Рехабилитатор“, трети курс 
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6. Валентин Петров Петров по дисциплините: 

6.1. Клинична практика – наставник – 45 ч., спец. „Рехабилитатор“ 
6.2. Предипломен стаж – наставник – 75 ч., спец. „Рехабилитатор“ 
7. Пенка Маркова Данева по дисциплините: 

7.1. Клинична практика – наставник – 45 ч., спец. „Рехабилитатор“, втори курс 
7.2. Предипломен стаж – наставник – 75 ч., спец. „Рехабилитатор“, трети курс 
8. Огнян Михайлов Мишев по дисциплините: 

8.1. Клинична практика – наставник – 45 ч., спец. „Рехабилитатор“, втори курс 
8.2. Предипломен стаж – наставник – 75 ч., спец. „Рехабилитатор“, трети курс 

За нуждите на специалност „Медицински лаборант“ 
1. Проф. Венцислав Цветанов Койнарски по дисциплината 

1.1. „Паразитология“ – 10 ч. лекции + 30 ч. упрж., спец. Медицински лаборант, втори курс 
2. Румяна Банкова Локова по дисциплината: 

2. 1. „Клинична имунология“ – 30 ч. упражнения, спец. „Медицински лаборант“, трети курс 
3. Пламена Иванова Иванова по дисциплината: 

3.1. „Спорт“ – 90 ч. упражнения, спец. „Медицински лаборант“, първи курс 
4. Жулиета Стоянова Хаджиева по дисциплините: 

4.1. Клинична практика – 20 ч., спец. „Медицински лаборант“, първи курс 
4.2. Клинична практика – 30 ч., спец. „Медицински лаборант“, втори курс 

За нуждите на специалност „Помощник фармацевт“ 
1. Ст. преп. Вероника Евстатиева Келбечева по дисциплината: 

1.1. „Латински език“ – 60 ч. упражнения, спец. „Помощник фармацевт“, първи курс 
2. Пламена Иванова Иванова по дисциплината: 

2.1. „Спорт“ – 90 ч. упражнения, спец. „Помощник фармацевт“, първи курс 
3. Стефан Венциславов Балкански по дисциплината: 

3.1. „Фармацевтична химия“ – 15 ч. лекции, спец. „Помощник фармацевт“, втори курс 
4. Ангелина Веселинова Янкова по дисциплината: 

4.1. Фармацевтична химия – 45 ч. упражнения, спец. „Помощник фармацевт“, втори курс 
5. Д-р Кирил Добрев Добрев по дисциплината: 
5.1. „Хомеопатия в работата на помощник фармацевта“, СИД – 10 ч. упражнения, спец. 
„Помощник фармацевт“, втори курс 

За нуждите на специалност „Медицински козметик“ 
1. Йоаннис Папатанасиу по дисциплината: 
1.1. „Физиотерапия и козметика“ – 5 ч. лекции, спец. „Медицински козметик“, втори курс 
2. Пламена Иванова Иванова по дисциплината: 

2.1. „Спорт“ – 30 ч. упражнения, спец. „Медицински козметик“, първи курс 
3. Д-р Ива Асенова Стоилова по дисциплините: 

3.1. „Медицинска козметика“ – 10 ч. лекции + 20 ч. упраж., спец. „Медицинска козметика“, 
втори курс 
3.2. „Медицинска козметика“ (от зимен семестър)– 10 ч. лекции + 20 ч. упраж., спец. 
„Медицинска козметика“, втори курс 
4. Д-р Стефан Серафимов Митроев по дисциплината: 

4.1. Пластична хирургия – 25. ч. лекции + 5 ч. упраж., спец. „Медицинска козметика“, втори 
курс 
5. Проф. Мери Любенова Ганчева по дисциплините: 

5.1. „Дерматология“ – 20 ч. лекции, спец. „Медицинска козметика“, първи курс 
5.2. „Дерматология“ – 20 ч. лекции, спец. „Медицинска козметика“, втори курс 
5.3. „Дерматоалергология“ – 15 ч. лекции, спец. „Медицинска козметика“, втори курс 
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За нуждите на специалност „Ортопедичен техник“ 
1. Пламена Иванова Иванова по дисциплината: 
1.1. „Спорт“ – 30 ч. упражнения, спец. „Ортопедичен техник“, първи курс 
2. Бисер Александров Макелов по дисциплината: 

2.1. Патология на ОДМА (от зимен семестър) – 45 ч. лекции + 5 ч. упражнения, спец. 
„Ортопедичен техник“ 

За нуждите на специалност „Медицински оптик“ 
1. Пламена Иванова Иванова по дисциплината: 

1.1. „Спорт“ – 30 ч. упражнения, спец. „Медицински оптик“, първи курс 
СТОПАНСКИ 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 СФ (протокол №7/21.02.2022 г.) АС приема 

избора на хонорувани преподаватели за летен семестър на учебна 2021/2022 г., както 
следва: 

За нуждите на катедра „Информатика и математика“: 
1. Доц. д-р Светослав Цветанов Иванов по дисциплините: 

1.1. „Микропроцесорна техника“ – ОКС „бакалавър, редовно обучение – Общо 50 часа – 
лекции – 30 часа,  упражнения – 15 часа и изпити – 5 часа, специалност „Софтуерно 
инженерство“. 
1.2. „Анализ и синтез на логически схеми“ – ОКС „бакалавър, редовно обучение – Общо 65 
часа – лекции – 30 часа, упражнения – 30 часа и изпити – 5 часа, специалност „Софтуерно 
инженерство“. 
2. Гл. ас. д-р Милена Емилова Стефанова по дисциплините: 

2.1. „Синтез и анализ на алгоритми“ – ОКС „бакалавър, редовно обучение – Общо 50 часа – 
лекции – 30 часа, упражнения – 15 часа и изпити – 5 часа, специалност „Софтуерно 
инженерство“. 
2.2. „Инженерен практикум“ – ОКС „бакалавър, редовно обучение – Общо 20 часа – 
упражнения – 15 часа и изпити – 5 часа, специалност „Софтуерно инженерство“. 
3. Гл. ас. д-р Венета Веселинова Табакова-Комсалова по дисциплината: 

3.1. „Интерактивни системи“ – ОКС „бакалавър, редовно обучение – Общо 20 часа – 
упражнения – 15 часа и изпити – 5 часа, специалност „Софтуерно инженерство“. 
4. Доц. д-р Емилиян Георгиев Петков по дисциплина: 
4.1. „Основи на програмирането II част“ – ОКС „бакалавър, редовно обучение – Общо 35 часа 
– лекции – 30 часа и изпити – 5 часа, специалност „Софтуерно инженерство“. 
ФИЛИАЛ-ХАСКОВО 

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 съвета на Филиал-Хасково (протокол №72/07.03.2022 г.) 
АС приема избора на хонорувани преподаватели за летен семестър на учебна 2021/2022 г., 
както следва: 

За нуждите на специалност  „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ 
1. Д-р Петя Станкова Каснакова, дм по дисциплините: 
1.1. „Масаж – спец. част“ – 15 ч. лекции + 30 ч. упражнения 
1.2. „Кинезиология“ – 30 ч. лекции + 15 ч. упражнения 
1.3. „Мануално мускулно тестуване“ – 15 ч. лекции + 30 ч. упражнения 
1.4. „Специални методики в кинезитерапията“ – 60 ч. упражнения 
2. Проф. Мима Иванова Николова по дисциплината: 

2.1. „Анатомия и биомеханика“ – 45 ч. лекции + 45 ч. упражнения 
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3. Преп. Красимира Христова Цветанова по дисциплината: 

3.1. „Клинична практика“ – 90 часа упражнения 
3.2. „Фитнес програми“ – 5 ч. лекции + 10 ч. упражнения 

За нуждите на специалност „Акушерка“ 
1. Преп. Паулина Янкова Танева по дисциплината: 

1.1. „Специални грижи в акушерството“ – 63 ч. упражнения 
За нуждите на специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ 

( допълнение на часовете от обявените и приети с решение на АС – Протокол 
№19/07.07.2021) 
1. Проф. Мима Иванова Николова по дисциплината: 

1.1. „Анатомия на човека“ – 81 ч. лекции + 9 ч. упражнения 
2. Д-р Георги Ктойчев Радевски, дм по дисциплината: 
2.1. „Нервни болести“ – 12 ч. лекции + 3 ч. упражнения 
3. Проф. Красимир Стоянов Визев по дисциплината: 

3.1. „Гериатрия“ – 28 ч. лекции + 2 ч. упражнения 
4. Доц. Милена Ганчева Сандова по дисциплината: 
4.1. „Специални грижи в акушерството“ – 85 ч. лекции 
5. Преп. Паулина Янково Танева по дисциплината: 

5.1. „Специални грижи в акушерството“ – 45 ч. упражнения 
6. Преп. Веселин Кръстев Колев по дисциплината: 

6.1. „Английски език“ – 30 ч. упражнения 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема квалификационна характеристика и учебен план на нова магистърска 
програма „Био-базирани индустрии и устойчив растеж“ на английски език в професионално 
направление 3.8. Икономика 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 ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема актуализирана квалификационна характеристика на специалност от 
регулираните професии „Ветеринарна медицина“. 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма 
„Жестов език и билингвистично образование“ по проект „МОДЕРНА-А“. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма 
„Приобщаващо образование“ по проект „МОДЕРНА-А“. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма 
„Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, 
компютърно моделиране и ИТ“ по проект „МОДЕРНА-А“. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 1. Приема учебен план на нова специалност „Педагогика на обучението по физическо 
възпитание“, ОКС „бакалавър“, област на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направлени 1.3. Педагогика на обучението по..., редовно обучение. 

2. Приема квалификационна характеристика на нова специалност „Педагогика на 
обучението по физическо възпитание“, ОКС „бакалавър“, област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направлени 1.3. Педагогика на обучението по..., 
редовно обучение. 

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


 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА 

Ректорат  
Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 
№ на документа: 

4.2.3_OD_1.7 В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Протокол / Препис-извлечение от протокол Страница: 14 от 16 

 

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

www.unisz-iso.org 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 1. Приема учебен план на специалност „Педагогика на обучението по изобразително 
изкуство и арттерапия“, ОКС „магистър“, 2-семестриална форма на обучение, област на 
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по... 
 2. Приема учебен план на специалност „Педагогика на обучението по изобразително 
изкуство и арттерапия“, ОКС „магистър“, 3-семестриална форма на обучение, област на 
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по... 
 3. Приема учебен план на специалност „Педагогика на обучението по изобразително 
изкуство и арттерапия“, ОКС „магистър“, 4-семестриална форма на обучение, област на 
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по... 
 4. Приема квалификационна характеристика на специалност „Педагогика на 
обучението по изобразително изкуство и арттерапия“, ОКС „магистър“, 2-семестриална 
форма на обучение, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
 5. Приема квалификационна характеристика на специалност „Педагогика на 
обучението по изобразително изкуство и арттерапия“, ОКС „магистър“, 3-семестриална 
форма на обучение, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
 6. Приема квалификационна характеристика на специалност „Педагогика на 
обучението по изобразително изкуство и арттерапия“, ОКС „магистър“, 4-семестриална 
форма на обучение, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 1. Приема актуализирани квалификационни характеристики на специалност 
„Технология на обучението по информатика и информационни технологии“, ОКС „магистър“, 
2-, 3- и 4-семестриална форма на обучение, област на висше образование 1. Педагогически 
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

2. Приема актуализирана квалификационна характеристика на специалност 
„Педагогика на обучението по информационни технологии“, ОКС „бакалавър“, област на 
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по... 
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема разкриването на нова специалност „Топлоенергийни и екологични технологии 
и системи“, ОКС „магистър“, със срок на обучение два и четири семестъра, професионално 
направление 5.4. Енергетика, област на висше образование 5. Технически науки. 
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема разкриването на нова специалност от регулираните професии 
„Кинезитерапия“, ОКС „бакалавър и ОКС „магистър“ в професионално направление 7.4. 
Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински 
факултет и Филиал-Хасково. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

1. Приема учебни планове на нова специалност от регулираните професии 
„Кинезитерапия“, ОКС „бакалавър и ОКС „магистър“ в професионално направление 7.4. 
Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

2. Приема квалификационни характеристики на нова специалност от регулираните 
професии „Кинезитерапия“, ОКС „бакалавър и ОКС „магистър“ в професионално 
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направление 7.4. Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и 
спорт. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема проект за специалност от регулираните професии „Кинезитерапия“, ОКС 
„бакалавър и ОКС „магистър“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве, област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 
ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема включване на ТрУ – ДИПКУ в Асоциация на департаментите в България. 
ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 На основание чл. 2, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и в изпълнение на Указания № 20220307172151 
от Търговски регистър, Академичният съвет определя „ФОНДАЦИЯ ТРАКИЙСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ“ за юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, което ще 
осъществява дейността си в съответствие с българското и международното право. 
ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема включването на външни за структурата на Тракийски университет 
преподаватели – специалисти, които да изнесат лекции и упражнения в рамките на курсове 
за следдипломна квалификация, както следва: 
За курс „Продоволствена сигурност“ 
1. Проф. д-р с.ик.н. Евгений Сачев по дисциплината: 
1.1. „Стратегии и технологии на сигурността. Основи на продоволствената сигурност“ – 30 ч. 
лекции; 
2. Теодора Василева Желева по дисциплината: 
2.1. Стратегии и технологии на сигурността. Основи на продоволствената сигурност“ – 10 ч. 
упражнения; 
3. Д-р инж. Анатоли Иванов Андреев по дисциплината: 

3.1. „Енергийна сигурност в контекста на продоволствената сигурност. Алтернативни 
технологии за осигуряване и енергийна независимост“ – 25 ч. лекции + 10 ч. упражнения; 
4. Проф. д-р Владко Мичов Иванов, дин по дисциплината: 

4.1. „Митнически и граничен контрол на хранителни продукти. Идентификация и превенция 
на неправомерни дейности“ – 30ч. лекции; 
5. Лидия Любомирова Симеонова по дисциплината: 

5.1. „Митнически и граничен контрол на хранителни продукти“; „Идентификация и превенция 
на неправомерни дейности“ – 10 ч. упражнения 
6. Д-р Иван Илиев Миланов по дисциплината: 

6.1. „Миграция и продоволствена сигурност“ – 25 ч. лекции + 10 ч. упражнения; 
за курс: „Местни храни – комплексен ресурс за регионалната биоикономика“ 
1. Доц. д-р Десислава Димитрова по дисциплините: 

1.1. „Храната – насъщна необходимост или стока“; „География на храната“; „Храна и 
природозащита“; „Етикетът разказва“; „Местни храни и туризъм“ – 20 ч. лекции + 20 ч. 
упражнения; 
2. Д-р Мария Славчева по дисциплината: 

2.1. „Социални аспекти на храната“ – 6 ч. лекции + 6 ч. упражнения; 
ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
  Приема нови курсове, актуализирана учебна документация и такси за СДК, както 
следва: 

СЛЕД ГЛАСУВАНЕ С ПЪЛНО БОЛШИНСТВО ОТ 33 ГЛАСА „ЗА”, АКАДЕМИЧНИЯТ 
СЪВЕТ РЕШИ: 
Към Аграрен факултет: 
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Решение 1: Приема нов курс „Хигиена и безопасност на фуражите при хранене на 

животните“. 
Ръководител доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев 
Хорариум – 8 часа 
Такса за обучение – 120 лв. за група и 150 лв. за индивидуално обучение. 

Към Педагогически факултет: 
Решение 2: Приема повишаване на таксите за обучение в СДК в Педагогически 

факултет, както следва: 
1. СДК „Учител“ 
2. СДК „Начален учител“ 
3. СДК „Детски учител“ 
4. СДК „Учител по английски език“ 
5. СДК „Учител по изобразително изкуство“ 
6. СДК „Учител по информатика и информационни технологии“ 
7. СДК „Ресурсен учител“ 
Нова такса – от 1360 лв. на две минимални работни заплати за страната, които се 

внасят на 4 вноски. 
Без допълнителни такси за провеждане на държавна практика. 
Актуализираните такси влизат в сила след утвърждаването от АС на ТрУ и след 

Министерско постановление за определяне на МРЗ в страната. 
Към Медицински колеж: 

Решение 3: Приема план–разписание за продължаващо обучение на 
професионалисти по здравни грижи за 2022 г., съгласно приложението. Курсовете включват 
теоретично и практическо обучение. 
Такса за обучение: 
15.00 лв. на ден за съответния курс по програмата за обучение 
10 лв. – такса правоучастие 

Завършилите форма на СДО получават удостоверение с кредитни точки, съобразно 
ЕКС на БАПЗГ (по една точка на един учебен час, до максимум 8 часа на ден). 
Към ДИПКУ: 

Решение 4: Приема актуализация на учебен план и такса на СДК „Компютърно 

моделиране и информационни технологии 1-4 клас“. 
Цена на специализацията – 1200 лв. 

Към Медицински факултет: 
Решение 4: Приема индивидуален курс за обучение по ВСД (високоспециализирана 

дейност) на тема „Артроскопска хирургия на стави“. 
Ръководител на курса – доц. д-р Недко Димитров, дм 
Продължителност – 30 дни 
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