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ПРОТОКОЛ №29 

 
Днес, 06 юли 2022 г. (сряда) от 13.00 часа в Заседателната зала се проведе 

неприсъствено (онлайн) заседание на Академичния съвет. 
На линия са 30 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. 
Нова точка 4: Одобряване на численост на персонала на АТК при ТрУ за 2022 г. 
 Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 
Към точка 6: да се добави и за преподавател. 
Точка 7: отпада 
По точки 6 и 7: ще докладва доц. д-р Емил Славов, вместо проф. д-р Мирослав Карабалиев 
Към точка 16: да се добави като докладващ и доц. д-р Генчо Вълчев – зам.-ректор по 
Качество, акредитация и следдипломна квалификация. 
Нова точка 17: Вземане на решение за кандидатстване на ТрУ в процедура за включване в 
списъка на изследователсите висши училища. 
   Докладва: доц. д-р Добри Ярков – ректор на ТрУ 
 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. Корекции на бюджета на структурните звена и на ТрУ като цяло за 2022 г. 
Докладва: г-н Господин Господинов – Ръководител ФСО 

2. Приемане на актуализация на Академичния календарен план на Тракийски университет за 
2022/2023 г. 

Докладва: доц. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 
3. Приемане на промени в състава на общоуниверситетски комисии. 

Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 
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 допълнение в издателския план на Университетско издателство „Тракийски 
университет“ – 2022 г. 

Докладва: доц. д-р Ани Златева – главен секретар на ТрУ 
6. Обявяване на конкурси за академични длъжности и за преподавател. 

Докладва: доц. д-р Емил Славов – зам.-ректор по ПД  
7. Приемане избори на хонорувани преподаватели. 

Докладва: доц. д-р Емил Славов – зам.-ректор по ПД 
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8. Избор на „доцент“ по „Микробиология“, в област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки за 
нуждите на МК. 

Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по НИМД 
9. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на нова магистърска 
програма „Агротроника“ в професионално направление 5.13. Общо инженерство и 
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 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 Димитър Панайотов – декан на АФ 
10. Приемане на промяна в учебен план на специалност „Социални дейности“, ОКС 
„бакалавър“, професионално направление 3.4. Социални дейности. 

Докладва: доц. д-р Юлиан Ананиев – декан на МФ 
11. Приемане на актуализирани учебни планове на специалности от ПН 3.8. Икономика и ПН 
4.6. Информатика и компютърни науки, ОКС „бакалавър“ към Стопански факултет. 

Докладва: доц. д-р Блага Стойкова – декан на СФ 
12. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките при програмна акредитация и 
следакредитационното наблюдение и контрол на професионално направление 5.12 
Хранителни технологии. 

Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 
13. Приемане на годишна такса за обучение на докторанти на самостоятелна форма на 
обучение извън академичния състав на ТрУ. 

Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 
14. Приемане на такса за процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ за 
кандидати извън академичния състав на ТрУ за акредитираните професионални 
направления във ФТТ. 

Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 
15. Приемане на такси за участие в Международна научна конференция „Техника, 
технологии и образование” ICTTE 2022, Факултет „Техника и технологии”. 

Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 
16. Приемане и актуализиране на курсове, учебна документация и такси за СДК. 

Докладват: доц. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ 
         доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ 
         доц. д-р Генчо Вълчев – зам.-ректор по Качество, акредитация и 

следдипломна квалификация 
17. Вземане на решение за кандидатстване на ТрУ в процедура за включване в списъка на 
изследователсите висши училища. 
 Докладва: доц. д-р Добри Ярков – ректор на ТрУ 
18. Текущи. 
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ПО ПЪРВА 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 ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема предложената промяна началото на уч. 2022/2023 за студенти I курс 
англоезично обучение от Медицински факултет да бъде на 26.09.2022 г. 
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема предложената промяна в състава на Комисия по качеството на обучение, като 
от квотата на ФТТ да бъде включен доц. д-р инж. Петко Георгиев Цанков. 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Във връзка със завишения брой животни и увеличения обем на работа в АТК при 
Тракийски университет да се разкрият три нови щатни бройки, считано от 01.07.2022 г. 

Така ср. год. щатни бройки на персонала на АТК става 35. 
Годишно ФРЗ възлиза на 577 487 лв. По този начин Ср. Бр. РЗ на 1 лице в АТК при 

ТрУ е 1365.22 лв. 
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема да се допълнят в издателския план на Академично издателство „Тракийски 
университет“, следните заглавия: 
 1. Научна монография „Автоматизирана оценка на вегетативното развитие на 
оранжерийни краставици“. 

Автор – гл.ас. д-р инж. Мирослав Димчев Василев, Тракийски университет, Факултет 
„Техника и технологии”. 

Начин на финансиране на изданието: средства на автора. 
Начин на издаване: на диск. 
2. Книга „Началото или: как се изграждаше временната база на университетското 

образование в Стара загора и как се започна строителството на студентското градче“. 
Автор – проф. д-р Димитър Динев 

ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Аграрен факултет 

Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Екология и 
опазване на екосистемите“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра 
„Екология и зоохигиена“ – 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 „Специални 
отрасли (пчели)“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра 
„Животновъдство – преживни животни и специални отрасли“ – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Ветеринарномедицински факултет 

Решение 3: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ 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 
болести“ – един; 
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 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 4: Да се обяви конкурс за академична длъжност „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 
болести“ – един; 

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

Решение 5: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Акушерство 
и гинекология на животните и болести на новородените животни“, професионално 
направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и 
ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни 
нарушения“ – 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 6: Да се обяви конкурс за длъжност „преподавател“ по „Клинична практика“ 
за специалност „Медицинска сестра“ – един на цял щат и един на 0.5 щат към катедра 
„Здравни грижи“ – два; 

Конкурсът със срок 2 месеца от обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Факултет „Техника и технологии“ 

Решение 7: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по 
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“, 
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на 
висше образование 5. Технически науки – един; 
 Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
ПО СЕДМА 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 №26/28.06.2022 г.) АС приема 
избора на хоноруван преподавател за зимен семестър на учебна 2022/2023 г., както следва: 
1. Проф. дн Живка Илиева Герговска по: 
1.1. Дисциплина „Говедовъдство и биволовъдство“ – 20 ч. лекции (редовно обучение, ОКС 
„бакалавър“) + 20 ч. лекции (задочно обучение, ОКС „бакалавър“) 
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 №29/05.07.2022 г.) АС приема 
избора на хонорувани преподаватели за учебна 2022/2023 г., както следва:  
За нуждите на катедра “Качество и безопасност на храните и ветеринарно 
законодателство“ 
1. Д-р Здравко Иванов Тодоров – секция „Ветеринарно законодателство“ 
Общ хорариум – 56 часа 
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 №7/04.07.2022 г.) АС приема 
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избора на хонорувани преподаватели за зимен семестър на учебна 2022/2023 г., както 
следва: 

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА”, обучение на български език 
1. Дисциплина „Пропедевтика на вътрешните болести“ 
д-р Емилия Валентинова Кисьова – 180 часа упражнения  
2. Дисциплина „Клинична лаборатория“ 
д-р Красимира Господинова Нанчева-Колева – 200 часа упражнения  
д-р Димо Пеев Мутавчиев – 300 часа упражнения  
3. Дисциплина „Хирургически болести“ 
д-р Георги Василев Захариев– 240 часа упражнения 
д-р Нурхан Юсеин Юсеин – 240 часа упражнения  
4. Дисциплина „Анестезиология и реанимация“ 
д-р Петра Абдул Каюм Раванбахш – 300 часа упражнения 
д-р Димо Николаев Колев – 300 часа упражнения 
5. Дисциплина „Студентски спорт“ 
Динка Кунева Вълева – 900 часа упражнения 
Теньо Минчев Тенев – 900 часа упражнения 

 
СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА”, обучение на английски език 

1. Дисциплина „Пропедевтика на вътрешните болести“ 
д-р Никола Христов Мумджиев – 180 часа упражнения  
д-р Мария Живкова Томова – 360 часа упражнения  
д-р Христо Александров Христов – 180 часа упражнения  
д-р Мариана Венциславова Цонева-Маринова – 360 часа упражнения  
2. Дисциплина „Клинична лаборатория“ 
д-р Тодор Петров Борисов – 216 часа упражнения  
3. Дисциплина „Професионални болести“ 
д-р Мария Живкова Томова – 45 часа упражнения 
4. Дисциплина „АГ“ 
д-р Рафа Саади Джасим Джасим – 405 часа упражнения и преддипломен стаж 
5. Дисциплина „Гръдна хирургия“ 
доц. Иван Петков Новаков – 16 часа лекции и 50 изпитани студента 
6. Дисциплина „Български език“ 
Лидия Петрова Стоевска – 720 часа упражнения 

 
СПЕЦИАЛНОСТИ „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”, „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И „АКУШЕРКА” 

1. Лидия Петрова Стоевска – 360 часа упражнения по английски език 
2. Д-р Здравка Атанасова Трифонова – 180 часа упражнения по „Вътрешни болести“ 
3. Доц. Стефка Иванова Динчийска – 12 часа лекции и 12 часа упражнения по „Детска 
педагогика“ 

 
СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” 

1. Доц. Стефка Иванова Динчийска– 30 часа лекции по „Андрагогика“ и 30 часа лекции по 
„Педагогика“ 
 

СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – ОКС „бакалавър“ и „магистър“ 
1. Доц. Стефка Иванова Динчийска: 
за ОКС „бакалавър“ 
1.1. Социална педагогика – 55 ч. л.  
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1.2. Методи за индивидуална социална работа – 20 ч. лекции 
1.3. Методи за социална работа в група - 25 ч. лекции 
1.4. Методи на социалната работа с общности и уязвими групи- 25 ч. лекции 
1.5. Андрагогика - 25 ч. лекции  
1.6. Социален тренинг – 17 ч. л. + 5 ч. упр. 
1.7. Супервизия – 20 ч. л. + 10 ч. упр. 
1.8. Държавен стаж – 33 уч. часа 
1.9. Образование без предразсъдъци (избираема, задочни) – 20 ч.л.+5 ч.упр. 
за ОКС „магистър“ 
1.10. Мениджмънт и организационно поведение- 30 ч. лекции 
1.11. Супервизия с работа на терен - 5 ч. л. + 50 ч.упр. 
1.12.Презентация и самопрезентация - 20 часа лекции (факултативна дисц.) 
1.13. Технология на тренинга – 20 часа лекции (избираема дисциплина) 
2. Проф. Емилия Р. Масларова: 
за ОКС „бакалавър“ 
2.1. Организация и управление на социалната работа – 20 часа лекции  
2.2. Социална политика – 25 часа лекции 
2.3. Социалната сигурност – елемент от националната сигурност – изб. дисциплина – 20 
часа лекции и 5 часа упражнения 
за ОКС „магистър“ 
2.4. Социална политика (национална и европейска) – 30 часа лекции 
2.5. Организация и управление на социалната сфера – 30 часа лекции  
3. Димитър Василев Щерев, дсд,  
3.1. Държавно обществено осигуряване – 30 ч. л. + 20 ч. упр. за редовно и задочно 
обучение в ОКС “бакалавър”. 
4. Д-р Данчо Иванов Карагеоргиев 
Избираемите дисциплини в ОКС “бакалавър” 
4.1. Духовно-нравствено обгрижване на лица, нуждаещи се от подкрепа – 20 ч. лекции + 5 
ч. упр. 
4.2. Духовно-нравствена подкрепа на лица, лишени от свобода – 20 ч. лекции + 5 ч. упр. 
5. Д-р Станимира Георгиева Ралева 
5.1. Международно-правна и национално-правна закрила на бежанци и мигранти – изб. 
Дисциплина – 20 часа лекции и 5 часа упражнения 
5.2. Ролята на солидарността в социалната работа – факултативна дисциплина – 20 ч. 
лекции +5 ч. упр. 

 
Хонорувани преподаватели за нуждите на СДО 
за участие в колоквиуми и изготвяне на становища 

1. Д-р Петко Господинов Михайлов за участие в: 
1.1. Колоквиум по Анестезиология 
1.2. Колоквиум по Спешна медицина 
2. Д-р Пламен Иванов Иванов за участие в: 
2.1. Колоквиум по Анестезиология 
2.2. Колоквиум по Спешна медицина 
3. Д-р Силвия Иванова Борисова-Димова за участие в: 
3.1. Колоквиум по Анестезиология 
3.2. Колоквиум по Спешна медицина 
4. Д-р Красимира Стайкова за участие в: 
4.1. Колоквиум по Ендокринология 
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5. Д-р Христо Христов за участие в: 
5.1. Колоквиум по Ендокринология 
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 №12/05.07.2022 г.) АС приема 
избора на хонорувани преподаватели за учебна 2022/2023 г., както следва: 
За нуждите на катедра „Регионално развитие“: 
1. Проф. д-р Светла Борисова Димитрова по дисциплина: 
1.1. „Стопанска история“ – ОКС „бакалавър“, специалности „Регионална икономика и 
управление“, „Бизнес икономика“, „Аграрна икономика и търговия“, 1 курс, редовно и задочно 
обучение 
Общо 120 часа – 90 часа упражнения и 30 часа изпити. 
2. Доц. д-р Катя Кирилова по дисциплина: 
2.1. „Местно самоуправление“ – ОКС „бакалавър“ специалност „Местни финанси“, 3 курс, 
задочно обучение 
Общо 78 часа – 42 часа лекции, 21 часа упражнения и 15 часа изпити. 
3. Анастасия Христова Гидикова по дисциплина: 
3.1. „Информационна среда за регионалната икономика“ – факултативна, ОКС „бакалавър“, 
специалност „Регионална икономика и управление“, 3 курс, редовно и задочно обучение, 
Общо 90 часа – 60 часа лекция и 30 часа изпити. 
4. Анелия Парапанова по дисциплина: 
4.1. „Политология“ – ОКС „бакалавър“, специалности „Регионална икономика и управление“, 
„Бизнес икономика“, „Аграрна икономика и търговия“, 1 курс, редовно и задочно обучение, 
Общо 120 часа – 90 часа упражнения и 30 часа изпити. 
За нуждите на катедра „Мениджмънт“: 
1. Проф. д-р Румен Иванов Отузбиров по дисциплините: 
1.1. „Фирмена стандартизация“ – ОКС „магистър” – Общо 47 часа – 30 часа лекции, 15 часа 
упражнения и 2 часа изпити в задочно обучение, специалност „Икономика и управление на 
бизнеса“. 
1.2. „Защита интересите на потребителите“ – ОКС „магистър” – Общо 47 часа – 30 часа 
лекции, 15 часа упражнения и 2 часа изпити в задочно обучение, специалност „Икономика и 
управление на бизнеса“. 
1.3. „Качество на продукта в хотелиерството и ресторантьорството“ – ОКС „магистър”, Общо 
47 часа – 30 часа лекции, 15 часа упражнения и 2 часа изпити в задочно обучение, 
специалност „Икономика на алтернативния туризъм“. 
2. Адв. Соня Пламенова Тодорова по дисциплина: 
2.1. „Основи на правото“ – ОКС „бакалавър“ – Общо 150 часа – 60 часа лекции, 30 часа 
упражнения и 5 часа изпити в редовно обучение и 30 часа лекции, 15 часа упражнения и 10 
часа изпити в задочно обучение, специалности „Регионална икономика и управление“, 
„Бизнес икономика“, „Аграрна икономика и търговия“, „Местни финанси“, „Информационни 
технологии в икономиката и управлението“. 
2.2. „Трудово-правни отношения“ - ОКС „магистър” - Общо 47 часа – 30 часа лекции, 15 часа 
упражнения и 2 часа изпити в задочно обучение, специалност „Икономика и мениджмънт на 
човешките ресурси“. 
За нуждите на катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение“: 
1. Антоанета Василева Христова по дисциплина: 
1.1. „Английски език“  
ВМФ, спец. „Ветеринарна медицина“, ОКС „магистър“, 1 курс, редовно обучение – 375 часа;  
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АФ, спец. „Зооинженерство“, ОКС „бакалавър“ 1 курс, редовно обучение – 240 часа;  
СФ, спец. „Информационни технологии“ и спец. „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър“, 
1 курс, редовно обучение – 180 часа; 
2. Милен Бонев Господинов по дисциплина: 
2.1. „Английски език“  
ВМФ, спец. „Ветеринарна медицина“, ОКС „магистър“,  2 курс, редовно обучение – 375 часа;               
СФ, спец. „Информационни технологии“ и спец. „Софтуерно инженерство“, ОКС „бакалавър“, 
1 и 2 курс, редовно обучение – 390 часа; 
СФ, спец. „Бизнес икономика“ и спец. „Местни финанси“, ОКС „бакалавър“, 1 курс, задочно 
обучение – 120 часа; 
3. Росица Христова Михайлова по дисциплина: 
3.1. „Немски език“ 
ВМФ, спец. „Ветеринарна медицина“, ОКС „Магистър“, 1 и 2 курс, редовно обучение – 270 
часа; 
СФ, сборна група, ОКС „Бакалавър“, 1 курс, редовно и задочно обучение – 150 часа; 
4. Маргарита Стефанова Метларова по дисциплина: 
4.1. „Руски език“ 
ВМФ, спец. „Ветеринарна медицина“, ОКС „Магистър“, 1 и 2 курс, редовно обучение – 270 
часа; 
СФ, сборна група, ОКС „Бакалавър“, 1 курс, редовно и задочно обучение – 150 часа; 
За нуждите на катедра „Физическо възпитание и спорт“: 
1. Жельо Денев Добрев по дисциплина: 
1.1. „Физическо възпитание и спорт“ 
ВМФ – 100 часа; редовно обучение; 
АФ – 100 часа; ОКС „бакалавър“, редовно обучение; 
СФ – 100 часа; ОКС „бакалавър“ редовно обучение; 
2. Иван Димитров Антонов по дисциплина: 
2.1. „Физическо възпитание и спорт“ 
ВМФ – 100 часа; редовно обучение; 
АФ – 100 часа; ОКС „бакалавър“; 
СФ – 100 часа; ОКС „бакалавър“; 
3. Тихомир Георгиев Китанов по дисциплина: 
3.1. „Физическо възпитание и спорт“ 
ВМФ – 100 часа; редовно обучение; 
АФ – 100 часа; ОКС „бакалавър“, редовно обучение; 
СФ – 100 часа; ОКС „бакалавър“, редовно обучение; 
4.Светослав Колев Илиев по дисциплина: 
4.1. „Физическо възпитание и спорт“ 
ВМФ – 100 часа; редовно обучение; 
АФ – 100 часа; ОКС „бакалавър“, редовно обучение; 
СФ – 100 часа; ОКС „бакалавър“, редовно обучение; 
За нуждите на катедра „Информатика и математика“: 
1. Доц. д-р Светослав Цветанов Иванов по дисциплина: 
1.1. „Базова схемотехника“ – ОКС „бакалавър“ – Общо 35 часа – 30 часа лекции и 5 часа 
изпити, редовно обучение, 1 курс, специалност „Софтуерно инженерство 
1.2. „Програмиране на цифрови устройства“ – ОКС „бакалавър“ – Общо 35 часа – 30 часа 
лекции и 5 часа изпити, редовно обучение, 2 курс, специалност „Софтуерно инженерство“ 
2. Ас. д-р Мария Минева Жекова по дисциплина: 
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2.1. „Дискретна математика“ – ОКС „бакалавър“ – Общо 35 часа – 30 часа упражнения и 5 
часа изпити, редовно обучение, 2 курс, специалност „Софтуерно инженерство 
3. Теодора Иванова Нончева по дисциплина: 
3.1. „Информационни технологии в бизнеса“ – ОКС „бакалавър“ – Общо 95 часа - 90 часа 
упражнения и 5 часа изпити, редовно и задочно обучение, 2 курс, специалности „Аграрна 
икономика и търговия“, „Бизнес икономика“, „Регионална икономика и управление“, 
„Информационни технологии в икономиката и управлението“, „Местни финанси“ 
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 ФТТ (протокол №41/05.07.2022 г.) АС приема 
избора на хонорувани преподаватели за учебна 2022/2023 г., както следва:  
 
Катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ 
1. Проф. д-р Лина Кирилова Йорданова по: 
1.1. Дисциплина „Бази от данни в системите за управление“ – ОКС „бакалавър“, IV семестър 
и ОКС „магистър“, II семестър – 30 ч. лекции с редовно обучение + 15 ч. лекции със задочно 
обучение, специалност „АКС“ 
ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 На основание § 3а от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ и чл. 82 (2), (3) и (4) от 
ПРАСТрУ избира гл. асистент д-р Неделина Стоянова Костадинова на академична 
длъжност „доцент“ по „Микробиология“, професионално направление 4.3. Биологически 
науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за 
нуждите на МК. 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема учебен план и квалификационна характеристика на нова магистърска 
програма „Агротроника“ в професионално направление 5.13. Общо инженерство и 4.6. 
Информатика и компютърни науки 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 ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема предложените промени в учебния план на специалност „Социални дейности“, 
както следва: 
 1. Отпада дисциплината „Психопедагогическа и диференциална диагностика“ с 
хорариум 30 ч. лекции + 20 ч. упражнения за редовно обучение и 25 ч. лекции за задочно 
обучение. 
 2. Въвежда се нова задължителна дисциплина „Изследване и оценяване в социалната 
работа“ с хорариум 30 ч. лекции + 20 ч. упражнения за редовно обучение и 25 ч. лекции за 
задочно обучение, кредити 3,2. 
 Водещ дисциплината: гл. ас. Надя Влаева, д сд 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема предложените актуализации на учебни планове на специалности от ПН 3.8. и 
ПН 4.6., както следва: 

1. В професионално направление 3.8. Икономика: 
1.1. ОКС „бакалавър“ учебни планове на специалностите „Аграрна икономика и 

търговия“, „Регионална икономика и управление“, „Бизнес икономика“, „Местни финанси“ и 
„Информационни технологии в икономиката и управлението“. 
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1.2. ОКС „магистър“ учебни планове на „Икономика и управление на бизнеса”, 
„Икономически анализи и проекти за регионално развитие”, „Финанси и счетоводство на 
фирмата”, „Икономика на алтернативния туризъм”, „Предприемачество и стратегически 
маркетинг”, „Бизнес информационни технологии“, „Икономика и мениджмънт на човешките 
ресурси“, „Корпоративно предприемачество“. 

2. В професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки: 
2.1. ОКС „бакалавър“ учебни планове на специалностите „Софтуерно инженерство“ и 

„Информационни технологии“. 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема доклад за изпълнение на препоръките при програмна акредитация и 
следакредитационното наблюдение и контрол на професионално направление 5.12 
Хранителни технологии. 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема годишна такса за обучение на докторанти в самостоятелна форма на 
обучение, извън академичния състав на ТрУ, в размер на три минимални работни заплати, 
като в нея не се включват разходите по защитата на дисертационния труд. Същите (вкл. 
разходи за командировка на членове на Научното жури) да се заплащат от докторанта на 
основание чл. 41 (3) от ПРАС на ТрУ и в съответствие с Приложение 2 на ВПРЗ на ТрУ. 

Докторантите на самостоятелна форма на обучение извън академичния състав на 
университета, съгласно чл. 35 т. 6 от ПРАС на ТрУ да заплащат еднократно и такса за 
административни разходи в размер на половината от годишната такса за обучение на 
редовни докторанти по съответната докторска програма, която се определя всяка година с 
РМС. 

Докторантите да заплащат и такса за предварително разглеждане на дисертационен 
труд и зачисляване в размер на 1500 лв. 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема такса за разкриване на процедура по защита на дисертационен труд за 
придобиване на научна степен „доктор на науките“ на кандидати извън академичния състав 
на Тракийски университет, за акредитираните професионалните направления във ФТТ, да 
бъде в размер на четири минимални работни заплати, като в сумата е включена и такса за 
административни разходи. 

Разходите по процедурата за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на 
кандидати извън академичния състав на Тракийски университет, на основание чл. 63 (2), да 
са за тяхна сметка и са в съответствие с Приложение 2 на ВПРЗ на ТрУ (вкл. разходите за 
командировки на членовете на Научното жури). 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема следните такси за участие в конференцията, в хибридна форма – 
присъствено и онлайн от 2 до 4 ноември 2022 г.: 
 1. Такси за присъствено участие. 

1.1. Такса за участник в конференцията – 120 лв. 
 1.2. Такса за студент или докторант – 80 лв. 
 1.3. Преподаватели, докторанти и студенти от ФТТ – Ямбол – без такса за участие. 

2. Онлайн участие: без такса за всички участници. 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Аграрен факултет 
 Решение 1: Приема промяна в заглавие на курс „Хуманно отношение и защита към 
животните (работа в приюти, хотели за животни и зоомагазини)“ 
Ново заглавие „Хуманно отношение и защита към животните (работа в ръзвъдници, приюти, 
хотели за животни и зоомагазини)“. Хорариумът и таксата за обучение остават без промяна. 
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Факултет „Техника и технологии“ 
 Решение 2: Приема учебен план и индивидуална такса за обучение в групов курс 
(минимална група от 6 курсиста) „Автотехническа експертиза“ (специалисти не изучавали 
автотранспортна и земеделска техника), в размер на 800 лв.; за студенти на ФТТ с отстъпка 
15% - 680 лв., с общ хорариум 205 ч., ръководител на курса – доц. д-р инж. Митко Стоянов. 
 Приема индивидуална такса за обучение в групова специализация за придобиване на 
ПК „Учител“ при минимална група от 10 специализанта в размер на 1000 лв.; за студенти на 
ФТТ с отстъпка 20% - 800 лв. 
Ректорат 
 Решение 3: Приема се разкриването на пет нови курса към УЦПОК, всеки с общ 
хорариум от 30 ч. и такса при минимална група от 10 човека в размер на 400 лв., а при над 11 
участника в размер на 350 лв., както следва: 

1. Курс „Дивите животни, като фактори за разпространение на заразни заболявания в 
страната“ 
Ръководители: доц. д-р Георги Желев и доц. Гергана Балиева. 

2. Курс „Идентификация на селскостопанските животни за нуждите на регистрация, 
обявяване и ликвидиране на болести по животните и последващо компенсиране на 
щетите“ 
Ръководител: доц. Гергана Балиева 

3. Курс „Ветеринарномедицински изисквания за превенция, контрол и ерадикация на 
заразни заболявания по животните“ 
Ръководител: доц. д-р Георги Желев 

4. Курс „Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти“ 
Ръководител: доц. д-р Георги Желев 

5. Курс „Хуманно отношение към селскостопанските животни“ 
Ръководител: доц. д-р Надя Бозакова 
Всички преподаватели са от академичния състав на Тракийски университет. 
Доц. Г. Вълчев внесе и предложение за приемане на актуализирани учебни програми 

на курс „Английски език – B2“ и на курс „Ветеринарна хомеопатия“. 
 Решение 4: Приема както следва: 

1. Актуализирана учебна програма на курс „Английски език – B2“, поради промяна на 
учебната система на преподаване (от Headway на Empower). 

2. Актуализирана учебна програма на курс „Ветеринарна хомеопатия“ – общ 
хорариум 69 ч. 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Дава съгласие ТрУ да участва в процедурата за включване в списъка на 
изследователските висши училища през 2022 г. и да подаде заявление в указания в 
Постановлението срок. 
 Възлага и упълномощава Ректора на Тракийски университет да извърши всички 
необходими действия в изпълнение на приетото решение. 
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