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ПРОТОКОЛ №35 

 

Днес, 01 февруари 2023 г. (сряда) от 13.00 часа в Заседателната зала се проведе 
заседание на Академичния съвет. 

Присъстват 28 от членовете на АС (Приложение – Присъствен лист). 
Материали по дневния ред са изпратени на членовете на АС. 
Общ списъчен състав – 45 
Редуциран състав – 42 
Минимален кворум – 28 
Налице е необходимият кворум за провеждане на Академичен съвет. 

Заседанието на съвета е редовно и може да взема решения. 
 Проф. д-р Добри Ярков – Ректор на ТрУ откри заседанието на АС представи проекта 
на дневния ред и предложи някои изменения и допълнения по него: 
 По точки 13, 14, 15, 16, 17 и 18 вместо проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-
ректор по НИМД ще докладва доц. д-р Емил Славов – зам.-ректор по ПД. 
 Нова точка 23: Приемане на такси за участие в международна конференция „One 
Health”. 
 По точки 20 и 23 вместо проф. д-р Тодор Стоянчев – декан на ВМФ ще докладва 
доц. д-р Пламен Георгиев – зам.-декан на ВМФ. 
 Към точка 26 да се добави и СФ. Ще докладва доц. д-р Блага Стойкова – декан 
на СФ. 
 По точка 28 ще докладва и проф. д-р Таня Борисова, дн – декан на ПФ. 

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

В резултат на гласуването, с 28 гласа „ЗА” АС прие следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Приемане на предложение за разкриване на филиал на Тракийски университет в гр. 
Кюстендил. 

Докладва: проф. д-р Добри Ярков – ректор на ТрУ 
2. Приемане на решение за отправяне на предложение до Министерски съвет за откриване 
на Институт за продоволствена сигурност. 

Докладва: проф. д-р Добри Ярков – ректор на ТрУ 
3. Приемане на промени в Правилник за устройството и дейността на Институт за устойчив 
преход и развитие. 

Докладва: проф. д-р Румен Бинев – зам.-ректор по АСД 
4. Информация за направените корекции по бюджета на ТрУ и структурните звена към 
31.12.2022 г. след АС от 21.12.2022 г. 

Докладва: г-н Господин Господинов – ръководител ФСО 

5. Приемане на списък за капиталовите разходи и списък на разходите за членски внос на 
ТрУ за 2023 г. 

Докладва: г-н Господин Господинов – ръководител ФСО 

6. Приемане на учебни планове и квалификационни характеристики на бакалавърски 
специалности в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки във връзка с подготовка за 
сключване на споразумение за извършване на съвместно обучение на студенти между 
Тракийски университет и Университет за национално и световно стопанство. 
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Докладва: проф. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 

7. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на бакалавърска 
специалност в ПН 1.3. Педагогика на обучението по… във връзка с подготовка за сключване 
на споразумение за извършване на съвместно обучение на студенти между Тракийски 
университет и Университет за национално и световно стопанство. 

Докладва: проф. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 
8. Приемане на учебни планове и квалификационни характеристики на бакалавърска и 
магистърска специалност в ПН 3.7. Администрация и управление, във връзка с подготовка за 
сключване на споразумение за съвместно обучение на студенти между Тракийски 
университет и УНСС. 

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

9. Приемане на предложение за броя на приеманите студенти и докторанти в ТрУ за 
учебната 2023/2024 г. 

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

10. Приемане на предложение за размера на таксите за кандидатстване и обучение на 
студенти и докторанти в ТрУ за учебната 2023/2024 г. 

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

11. Допълване на Решение на АС от 24.03.2021 г. за определяне на таксите, които се 
заплащат при полагане на изпитни процедури за признаване на професионална 
квалификация и отмяна на Решение на АС от 21.12.2022 г. относно такси за признаване на 
професионална квалификация „Ветеринарен лекар“ във ВМФ. 

Докладва: проф. дн Нели Грозева – зам.-ректор по УД 
12. Приемане на промяна в професионално направление на магистърска програма по проект 
„Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в 
приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между 
ТрУ, УНСС, Русенски университет и Българска стопанска камара“. 

Докладва: доц. д-р Емил Славов –зам.-ректор по ПД 

13. Приемане на приоритетни научни направления за 2023 г. 
Докладва: доц. д-р Емил Славов – зам.-ректор по ПД 

14. Приемане състав на комисиите за оценка на научните проекти по направления за 2023 г. 
Докладва: доц. д-р Емил Славов – зам.-ректор по ПД 

15. Приемане състав на комисия за изготвяне на промени в ПРАС на ТрУ. 
Докладва: доц. д-р Емил Славов – зам.-ректор по ПД 

16. Приемане на предложение за абонамент за достъп до международни бази данни за 
2023г. 

Докладва: доц. д-р Емил Славов – зам.-ректор по ПД 
17. Обявяване на конкурси за академични длъжности и длъжност преподавател. 

Докладва: доц. д-р Емил Славов – зам.-ректор по ПД 

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

19. Приемане състави на научно жури по процедури за заемане на академична длъжност 
„професор“, „доцент“ и „главен асистент“ за нуждите на МК и ДИПКУ. 

Докладват: проф. д-р Анна Толекова – директор на МК 
     проф. д-р Галя Кожухарова – директор на ДИПКУ 

20. Приемане на актуализиран учебен план на специалност „Ветеринарна медицина“, ОКС 
„магистър“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина. 

Докладва: доц. д-р Пламен Георгиев – зам.-декан на ВМФ 

21. Приемане на такси за участие в Научна конференция на Аграрен факултет „Аграрни 
науки и бизнес“, 2023 г. 
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Докладва: проф. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ 

22. Приемане на такси за участие в VII – Международна научна конференция „Бизнесът и 
развитието на регионите“, Стопански факултет, ТрУ. 

Докладва: доц. д-р Блага Стойкова – декан на СФ 

23. Приемане на такси за участие в международна конференция „One Health“. 
Докладва: доц. д-р Пламен Георгиев – зам.-декан на ВМФ 

24. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 
„Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“, професионално 
направление 7.1. Медицина. 

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

25. Приемане на актуализирани учебни планове на специалност „Управление на здравните 
грижи“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, професионално направление 7.4. Обществено 
здраве. 

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

26. Приемане на предложение за актуализация на такси за обучение на докторанти в 
самостоятелна форма на обучение в ПФ и СФ. 

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

доц. д-р Блага Стойкова – декан на СФ 
27. Приемане на външни специалисти за преподаватели в СДК. 

Докладва: доц. д-р Генчо Вълчев – зам.-ректор по „Качество, акредитация и 

следдипломна квалификация“ 
28. Приемане на курсове, учебна документация и такси за СДК. 

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

проф. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ 
проф. д-р Таня Борисова, дн – декан на ПФ 

29. Текущи. 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема предложението на Община Кюстендил за разкриване на филиал на ТрУ в гр. 
Кюстендил. 
 Упълномощава ректора да стартира процедура за разкриване на филиал на ТрУ в гр. 
Кюстендил. 
ПО ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Решение 1: Академичният съвет на Тракийския университет – Стара Загора, дава 

съгласие и упълномощава проф. д-р Добри Ярков двм, - Ректор на Тракийския университет 
да внесе на основание чл. 9, ал. 3, т. 3, б.“а“, от Закона за висшето образование 
предложение до Министерския съвет на Република България за откриване на основно звено 
в структурата на Тракийския университет – Институт за продоволствена сигурност (Institute of 
Sustenance Security; Институт продовольственной безопасности). 

Решение 2: Академичният съвет на Тракийския университет приема проект за: 

1. Правилник за устройство и дейността на Институт за продоволствена сигурност. 
2. Структурата на Института: 
 - Директор 
 - Заместник-директор по административно управление 
 - Научен секретар – лице, което притежава най-малко научната и образователна степен 
„доктор“ 
 - Ръководител сектор „Научно-изследователска и развойна дейност“ 
 - Ръководител сектор „Научно-образователна и проектна дейност“ 
 - Експерт по финансово-счетоводна дейност 
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 - Технически секретар 
 - Помощен персонал 
3. Органи на управление на Институт по продоволствена сигурност – Директор. 
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Академичният съвет на Тракийски университет дава съгласие и упълномощава 
Ректора на Тракийски университет да внесе предложение до Министерски съвет на 
Република България, с което на основание чл. 26 б, ал.4 от Закона за висшето образование 
на Института за устойчив преход и развитие, открит с ПМС № 54 от 18.02.2021 г., да бъде 
предоставен статут на самостоятелно юридическо лице в структурата на Тракийски 
университет, гр. Стара Загора. 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема информацията за направените корекции на бюджета на структурните звена и 
на университета като цяло, след Академичния съвет на 21.12.2022 г. и одобрява 
коригираните бюджети на структурните звена и на университета като цяло за 2022 г. 
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема списъка на капиталовите разходи на структурните звена и на университета и 
списъка на разходите за членски внос на ТрУ за 2023 г., съгласно приложението. 
ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Решение 1: Приема учебния план и квалификационната характеристика на 
специалност „Киберсигурност и електронно управление“, ОКС „бакалавър“ (съвместна 
програма между ТрУ и УНСС с координиращ партньор ТрУ), в професионално направление 
4.6. Информатика и компютърни науки на ТрУ с обучение по дисциплини от специалности от 
професионално направление 3.8. Икономика, в които ще участва УНСС. 

Решение 2: Приема учебния план и квалификационната характеристика на 

специалност „Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)“, ОКС „бакалавър“ 
(съвместна програма между ТрУ и УНСС с координиращ партньор ТрУ) в професионално 
направление 4.6. Информатика и компютърни науки на ТрУ с обучение по дисциплини от 
специалности от професионално направление 3.8. Икономика, в които ще участва УНСС. 
ПО СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема учебния план и квалификационната характеристика на специалност 
„Педагогика на обучението по икономика и информатика“, ОКС „бакалавър“ (съвместна 
програма между ТрУ и УНСС с координиращ партньор ТрУ), открита в професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по …., с обучение по дисциплини от 
специалности от професионално направление 3.8. Икономика, в които ще участва УНСС. 
ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Решение 1: Приема учебния план и квалификационната характеристика на 
специалност „Бизнес управление с отраслова специализация“, ОКС „бакалавър“ (съвместна 
програма между УНСС и ТрУ с координиращ партньор УНСС), открита в професионално 
направление 3.7. Администрация и управление, както и обучение по дисциплини от 
специалности от професионално направление 3.8. Икономика, в които ще участва 
партньорът ТрУ. 

Решение 2: Приема учебния план и квалификационната характеристика на 

специалност „Администрация и управление на регионите“, ОКС „магистър“, със срок на 
обучение 3 семестъра (съвместна програма между УНСС и ТрУ с координиращ партньор 
УНСС), открита в професионално направление 3.7. Администрация и управление, както и 
обучение по дисциплини от специалности от професионално направление 3.8. Икономика, в 
които ще участва партньорът ТрУ. 
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема внесеното предложение за броя на приеманите студенти и докторанти в ТрУ 
по професионални направления за учебната 2023/2024 година, съгласно представеното 
приложение. 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема предложението за размера на таксите за кандидатстване и обучение на 
студенти и докторанти в ТрУ за учебната 2023/2024 година, съгласно представеното 
приложение. 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: АС допълва свое Решение от 24.03.2021 г., като утвърждава, че приетите 

такси с Решение съгласно Протокол №16 от 24.03.2021 г. за държавни изпити в ТрУ за 
признаване на професионална квалификация се заплащат при провеждане на двете форми 
на изпитни процедури по Закона за признаване на професионалните квалификации – „изпит 
за признаване на правоспособност“ и „стаж за приспособяване“ от всички структурни звена, 
които провеждат такива процедури за признаване на професионална квалификация. 

Решение 2: АС отменя свое Решение от 22.12.2022 г. (Протокол №34), относно такси 
за признаване на професионална квалификация „Ветеринарен лекар“ във ВМФ, предвид 
липсата на правна необходимост от неговото приемане и дублиране на приетото вече 
Решение на АС от 24.03.2021 г. (Протокол №16). 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Академичният съвет изменя Решение 4 по т. 3 от Протокол №30 от проведено на 
21.09.2022 г. заседание, както следва: 

Академичният съвет дава съгласие Тракийския университет да разработи 
магистърска програма „Агротроника“ по проект BG05M2OP001-2.016-0009 „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)“, в професионално направление 6.3. Животновъдство в съвместно обучение 
с Русенски университет „Ангел Кънчев“ по професионално направление 4.6 Информатика и 
компютърни системи на български език. 

Приема квалификационната характеристика и учебен план на разработената нова 
магистърска програма. 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 АС приема предложените приоритетни направления за научните изследвания в ТрУ и 
структурните звена, съгласно приложението. 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 АС приема предложеният състав на комисиите за оценка на научните проекти по 
направления за 2023 г., съгласно приложението. 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема предложеният състав на комисия за изготвяне на промени в ПРАСТрУ, както 
следва: 

Председател: проф. д-р Мирослав Иванов Карабалиев – зам.-ректор НИМД 
Членове: проф. д-р Диян Михайлов Георгиев – АФ 
проф. д-р Георги Пенчев Георгиев – ВМФ 
доц. д-р Люба Динева Митева – МФ 
доц. д-р Христо Иванов Салджиев – ПФ 
доц. д-р Димитрина Георгиева Стоянчева – СФ 
проф. д-р Златинка Иванова Казлачева – ФТТ 
проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – ДИПКУ 
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проф. д-р Анна Найденова Толекова – Медицински колеж 
доц. д-р Таня Паскалева Стойчева – Филиал-Хасково 
адвокат Вилиана Цонева 
Снежана Друмева – Научен отдел, Ректорат 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА Академичният съвет реши: 

АС приема внесеното предложение за абонамент за достъп до международни бази 
данни за 2023 г., като бъдат планувани в бюджета на университета за 2023 г., както следва: 

Academic Search Complete – 6800.00 USD 
eBook Academic Subscription Collection EBSCO – 3200.00 USD 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Ветеринарномедицински факултет 

Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Патология 
на животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висшето 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Обща и клинична 
патология“, секция „Функционална патология и имунология“ – 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 2: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Физиотерапия, 
курортология и рехабилитация“, професионално направление 7.1. Медицина, област на 
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Кинезитерапия и 
рехабилитация, физикална медицина и спорт“ – един; 

Конкурсът със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 

Решение 3: Да се обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по 

„Обща хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Хирургични болести и 
анестезиология“ и на цял 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 4: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по 

„Микробиология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето 
образование 4. Природни науки, математика и информатика на 0.2 щат към катедра 
„Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“ и на цял 
щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 5: Да се обяви конкурс за длъжност „преподавател“ по „Патофизиология“ 

към катедра „Физиология, патофизология и фармакология“, секция „Патофизиология“ – един 
на цял щат; 

Конкурсът със срок 1 месец от обявяването му на сайта на ТрУ. 
Педагогически факултет 
 Решение 6: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по 
„Информационни технологии“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 
по..., област на висшето образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра 
„Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
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 Решение 7: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Методика на 

обучението в детската градина и началното училище по Околен свят, родинознание, човекът 
и природата и човекът и обществото“, професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по..., област на висшето образование 1. Педагогически науки за нуждите на 
катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един; 

Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Стопански факултет 
 Решение 8: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по 
„Икономическа психология и психология на труда“, професионално направление 3.2. 
Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за 
нуждите на катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение“ – един; 

Конкурсът със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 Решение1: 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 №34/26.01.2023 г.), АС приема 

избора на хонорувани преподаватели за летен семестър на учебна 2022/2023 г., както 
следва: 
Катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия“ 
1. Радостина Димитрова Стефанова по: 

1.1. Дисциплина „Фармакология и фармация“ – 240 ч. упражнения 
Катедра „Обща и клинична патология“, секция „Функционална патология и 
имунология“ 
1. Красимира Желязкова Господинова по: 

1.1. Дисциплина „Организация на експеримента“ – избираема; 36 ч. упражнения на бълг. език 
+ 12 часа упражнения на английски език; 
1.2. Дисциплина „Функционална патология“ – задължителна; 60 часа упражнения на бълг. 
език + 30 часа упражнения на английски език; 

 
МЕДИЦИНСКИ 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 МФ (протокол №1/26.01.2023 г.), АС приема 

избора на хонорувани преподаватели за летен семестър на учебна 2022/2023 г., както 
следва:  

Специалност „Медицина”, обучение на български език 

1. Д-р Божидар Иванов Василев – 50 часа упражнения по „Обща и оперативна хирургия“. 
2. Проф. д-р Грозданка Томова Лазарова – 22 часа лекции по „Микробиология“ и 7 часа 
лекции по „Клинична микробиология“ и 100 изпитани студента. 
3. Проф.д-р Димитър Сиврев – 26 часа лекции по „Анатомия на човека“. 
4. Проф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева – 12 часа лекции по „Лъчелечеие“ /модул от 
Рентгенология и радиология/ и 100 изпитани студента. 
5. Д-р Илия Руменов Габровски – 90 часа упр. по „Лъчелечение“ /модул от Рентгенология и 
радиология/. 
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6. Д-р Искрен Стефанов Станилов – 150 часа упражнения по „Медицинска паразитология и 
тропически болести“. 
7. Д-р Ридван Рамадан Юсуф – 150 часа упражнения по „Неврохирургия“. 
8. Д-р Ивелина Пламенова Димитрова – 150 часа упражнения по „Неврохирургия“. 

 
Специалност „Медицина“, обучение на английски език 

1. Д-р Божидар Иванов Василев – 60 часа упражнения по „Обща и оперативна хирургия“. 
2. Д-р Никола Владимиров Михайлов – 114 часа упражнения по „Урология“. 
3. Доц. д-р Марианка Генова Петрова-Яначкова – 30 часа лекции по „Клинична лаборатория“ 
и 60 изпитани студента. 
4. Проф.д-р Димитър Сиврев – 80 часа лекции по „Анатомия на човека“. 
5. Проф д-р Грозданка Томова Лазарова – 22 часа лекции по „Микробиология“ и 7 часа 
лекции по „Клинична микробиология“ и 80 изпитани студента. 
6. Проф.д-р Татяна Димитрова Хаджиева – 12 часа лекции по „Лъчелечеие“ /модул от 
Рентгенология и радиология/ и 80 изпитани студента. 
7. Д-р Илия Руменов Габровски – 70 часа упр. по „Лъчелечение“, /модул от Рентгенология и 
радиология/. 
8. Д-р Димитра Томас Хатзитома – 90 часа упр. по „Неврология“. 
 

Специалност „Медицинска сестра“ и „Лекарски асистент“ 

1. Проф д-р Грозданка Томова Лазарова – 36 часа лекции по „Микробиология“ и 150 изпитани 
студента. 
2. Д-р Ридван Рамадан Юсуф – 120 часа упражнения по „Хирургия“. 
3. Д-р Ивелина Пламенова Димитрова – 120 часа упражнения по „Хирургия“. 

 
Наставници по клинична практика за специалности „Лекарски асистент”, „Медицинска 

сестра” и „Акушерка” 

1. Мария Атанасова Трингова – Смолян – 90 часа 
2 Диана Пламенова Сурова – Смолян – 345 часа 
3. Анна Христова Стратева – Смолян – 120 часа 
4. Елена Тихомирова Шопова – Смолян – 72 часа 
5. Снежана Асенова Калинова – Смолян – 72 часа 
6. Диана Вачева Вачева Дичева – Смолян – 72 часа 
7. Ст.м.с. Донка Пенчева Желязкова – 72 часа 
8. Анна Тодорова Пантова – 72 часа 
9. Нели Иванова Евтимова – 72 часа 
10. Силвия Тихомирова Кирова-Хаджиева – 72 часа 
11. Мария Райчева Живакова – Смолян – 90 часа 
12. Ивелина Петрова Георгиева – 566 часа 
13. Кремена Нонева Маркова – 576 часа 
14. Станка Христова Ножделова – 144 часа 
15. Ирена Стефанова Талазова – 48 часа 
 

Наставници по клинична практика за специалност “Кинезитерапия” 

1. Пенка Маркова Данева – 200 часа 
2. Огнян Михайлов Мишев – 200 часа 
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Хонорувани преподаватели за нуждите на СДО 
за провеждане на колоквиуми и изготвяне на становища: 

1. Проф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева, дмн – „Лъчелечение“ 
2. Д-р Анета Бойчева Борисова – „Лъчелечение“ 
3. Д-р Красимира Господинова Нанчева-Колева – „Клинична лаборатория“ – колоквиуми (10 
ак.ч.) и изготвяне на становища. 
4. Д-р Станимир Филипов Станков – „Хранене и диететика“ – колоквиуми (16 ак.ч.) и 
изготвяне на становища. 

 
Хонорувани преподаватели за нуждите на СДО 

за провеждане на курсове: 
1. Проф. д-р Таньо Манолов Кавръков, дм 
„Ултразвукова диагностика на съдовата система-артериални и венознисъдови заболявания-
доплеровасонография“ – 20 дни, 120 ак.ч. 
2. Д-р Ренета Господинова Колева 

„Ехографска диагностика на коремни органи“ – 10 дни, 50 ак.ч. 
„Ехография на щитовидна жлеза“ – 10 дни, 50 ак.ч. 
„Ехография на млечни жлези“ – 10 дни, 50 ак.ч. 

 
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

 
 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 съвета на МК (протокол №42/19.12.2022 г. и протокол 
№ 43/30.01.2023 г.), АС приема избора на хонорувани преподаватели за летен семестър на 

учебна 2022/2023 г., както следва: 
 

За нуждите на специалност „Рехабилитатор“ 
1. Проф. д-р Йоаннис Папатанасиу по дисциплината: 
1.1. „Физикална терапия“ – 10 ч. лекции, спец. „Рехабилитатор“, първи курс + 5 ч. лекции, 
спец. „Рехабилитатор“, втори курс 
2. Мария Кръстева Божкова, дм по дисциплините: 

2.1. „Лечебен масаж“ – 15 ч. лекции, спец. „Рехабилитатор“, първи курс + 10 ч. лекции, спец. 
„Рехабилитатор“, втори курс 
2.2. „Кинезиология“ – 15 ч. лекции, спец. „Рехабилитатор“, първи курс 
3. Мариян Веселинов Димчев по дисциплината: 
3.1. „Спорт“ – 90 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 
6. Валентин Петров Петров по дисциплините: 

6.1. Клинична практика – наставник – 45 ч., спец. „Рехабилитатор“, втори курс 
6.2. Предипломен стаж – наставник – 75 ч., спец. „Рехабилитатор“, трети курс 
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 
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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 
9. Анна Тодорова Пантова по дисциплините: 

9.1. Клинична практика – наставник – 45 ч., спец. „Рехабилитатор“, втори курс 
9.2. Предипломен стаж – наставник – 75 ч., спец. „Рехабилитатор“, трети курс 
10. Станка Христова Ножделова по дисциплините: 

10.1. Клинична практика – наставник – 45 ч., спец. „Рехабилитатор“, втори курс 
10.2. Предипломен стаж – наставник – 75 ч., спец. „Рехабилитатор“, трети курс 
11. Ташо Атанасов Ташев по дисциплините: 

11.1. Предипломен стаж – наставник – 30 ч., спец. „Рехабилитатор“, трети курс 
11.2. „Кинезитерапия“ – 64 ч., спец. „Рехабилитатор“, втори курс 
 

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

1.1. „Паразитология“ – 10 ч. лекции + 45 ч. упрж., спец. Медицински лаборант, втори курс 
2. Румяна Банкова Локова по дисциплината: 

2. 1. „Клинична имунология“ – 30 ч. упражнения, спец. „Медицински лаборант“, втори курс 
3. Мариян Веселинов Димчев 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.упражнения, спец. „Медицински лаборант“, първи курс 
4.2. Клинична практика – 30 ч. упражнения, спец. „Медицински лаборант“, втори курс 
 

За нуждите на специалност „Помощник фармацевт“ 
1. Ст. преп. Вероника Евстатиева Келбечева по дисциплината: 
1.1. „Латински език“ – 90 ч. упражнения, спец. „Помощник фармацевт“, първи курс 
2. Мариян Веселинов Димчев по дисциплината: 

2.1. „Спорт“ – 90 ч. упражнения, спец. „Помощник фармацевт“, първи курс 
3. Ангелина Веселинова Янкова по дисциплината: 

3.1. „Фармацевтична химия“ – 45 ч. упражнения, спец. „Помощник фармацевт“, втори курс 
4. Д-р Кирил Добрев Добрев по дисциплината: 

4.1. „Хомеопатия в работата на помощник фармацевта“, СИД – 20 ч. лекции + 30 ч. 
упражнения, спец. „Помощник фармацевт“, втори курс 
 

За нуждите на специалност „Медицински козметик“ 
1. Доц. Мария Кръстева Божкова, дм по дисциплината: 

1.1. „Лечебен, козметичен и апаратен масаж“ – 15 ч. лекции, спец. „Медицински козметик“, 
първи курс  
2. Йоаннис Папатанасиу по дисциплината: 

2.1. „Физиотерапия и козметика“ – 5 ч. лекции, спец. „Медицински козметик“, първи курс + 5 ч. 
лекции, спец. „Медицински козметик“, втори курс 
3. Мариян Веселинов Димчев по дисциплината: 
2.1. „Спорт“ – 30 ч. упражнения, спец. „Медицински козметик“, първи курс 
4. Д-р Ива Асенова Стоилова по дисциплините: 

4.1. „Медицинска козметика“ – 10 ч. лекции + 20 ч. упраж., спец. „Медицински козметик“, втори 
курс 
5. Д-р Стефан Серафимов Митроев по дисциплината: 
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5.1. „Пластична хирургия“ – 25. ч. лекции + 5 ч. упраж., спец. „Медицински козметик“, втори 
курс 
6. Доц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, дм по дисциплините: 

6.1. „Дерматология“ – 20 ч. лекции, спец. „Медицински козметик“, първи курс 
6.2. „Дерматология“ – 20 ч. лекции, спец. „Медицински козметик“, втори курс 
7. Д-р Аргир Василев Аргиров, дм по дисциплината: 
7.1. „Дерматология“ – 20 ч. лекции + 10 ч. упраж., спец. „Медицински козметик“, първи курс 
7.2. „Дерматология“ – 20 ч. лекции + 10 ч. упраж., спец. „Медицински козметик“, втори курс 
 

За нуждите на специалност „Ортопедичен техник“ 
1. Мариян Веселинов Димчев по дисциплината: 

1.1. „Спорт“ – 30 ч. упражнения, спец. „Ортопедичен техник“, първи курс 
2. Д-р Бисер Александров Макелов, дм по дисциплината: 

2.1. „Ортопедия и травматология“ (от зимен семестър) – 30 ч. лекции, спец. „Ортопедичен 
техник“, втори курс 
2.2. Учебна практика – 90 ч. упражнения, спец. „Ортопедичен техник“, втори курс 

 
За нуждите на специалност „Медицински оптик“ 

1. Мариян Веселинов Димчев по дисциплината: 
1.1. „Спорт“ – 30 ч. упражнения, спец. „Медицински оптик“, първи курс 
2. Иванка Цанкова Карова по: 

2.1. Клинична практика – 90 ч. упр., спец. „Медицински оптик“, втори курс 
3. Пенка Генова Годева по: 

3.1. Клинична практика – 90 ч. упр., спец. „Медицински оптик“, първи курс 
 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

 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 СФ (протокол №5/26.01.2023 г.), АС приема 

избора на хонорувани преподаватели за летен семестър на учебна 2022/2023 г., както 
следва:  

 
За нуждите на катедра „Регионално развитие“: 

1. Венцислав Венев по дисциплина: 

1.1. „Селски, екологичен и балнео туризъм“ – ОКС „Магистър“, специалност „Икономика на 
алтернативния туризъм“ – Общо 25 часа, лекции – 14 часа, упражнения – 10 часа и изпити – 
1 час. 
2. Доц. Тодор Тодоров по дисциплина: 
2.1. „Международен туризъм“ – ОКС „Магистър“, специалност „Икономика на алтернативния 
туризъм“ – Общо 25 часа, лекции – 14 часа, упражнения – 10 часа и изпити – 1 час. 
 

За нуждите на катедра „Физическо възпитание и спорт“: 
1. Жельо Денев Добрев по дисциплина: 

1.1. „Физическо възпитание и спорт“ 
ВМФ – 100 часа; ОКС „Магистър“, редовно обучение; 
АФ – 100 часа; ОКС „Бакалавър“, редовно обучение; 
СФ – 100 часа; ОКС „Бакалавър“ редовно обучение; 
2. Тихомир Георгиев Китанов по дисциплина: 
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2.1. „Физическо възпитание и спорт“ 
ВМФ – 100 часа; ОКС „Магистър“, редовно обучение; 
АФ – 100 часа; ОКС „Бакалавър“, редовно обучение; 
СФ – 100 часа; ОКС „Бакалавър“, редовно обучение. 
 

За нуждите на катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение“: 
1. Зорница Тодорова Тодорова по дисциплина: 

1.1. „Английски език 
АФ, спец. „Зооинженерство“, ОКС „Бакалавър“, 1 курс, редовно обучение – 60 часа 
СФ, спец. „Информационни технологии“ и спец. „Софтуерно инженерство“, 1 и 2 курс, ОКС 
„Бакалавър“, редовно и задочно обучение – 120 часа. 
 

За нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“: 
1. Д-р Петър Илиев по дисциплина: 

1.1. „Търговско право“ – ОКС „Бакалавър“, за всички специалности от ПН 3.8. „Икономика“, 
редовно и задочно обучение – 90 ч. лекции, 60 ч. упражнения – общо 150 ч. 
1.2. „Административно и финансово право“ – ОКС „Магистър“, за всички специалности в ПН 
3.8. „Икономика“, задочно обучение – 50 ч. лекции. 
 

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

1.1. „Съвременни комуникации“ – спец. „Информационни технологии“, 1 курс, редовно 
обучение, ОКС „Бакалавър“ – лекции 60 часа, упражнения 30 часа, изпити 5 часа. 
1.2. „Анализ и синтез на логически схеми“ – спец. „Софтуерно инженерство“, 1 курс, редовно 
обучение, ОКС „Бакалавър“ – лекции 60 часа, изпити 5 часа. 
2. Доц. д-р Емилиян Георгиев Петков по дисциплина: 
2.1. „Проектиране и тестиране на софтуер“ – спец. „Софтуерно инженерство“, 2 курс, редовно 
обучение, ОКС „Бакалавър“ – лекции 60 часа, изпити 5 часа. 
3. Д-р Павел Иванов Христов по дисциплина: 
3.1. „Проектиране и тестиране на софтуер“ – спец. „Софтуерно инженерство“, 2 курс, редовно 
обучение, ОКС „Бакалавър“ – упражнения 30 часа, изпити 5 часа. 
4. Гл. ас. д-р Милена Емилова Стефанова по дисциплина: 

4.1. „Програмни среди“ – спец. „Софтуерно инженерство“, 2 курс, редовно обучение, ОКС 
„Бакалавър“ – лекции 60 часа, упражнения 30 часа, изпити 5 часа.  
5. Доц. д-р Емил Николов Хаджиколев по дисциплина: 

5.1. „Интернет базирани технологии – II част“ – спец. „Софтуерно инженерство“, 2 курс, 
редовно обучение, ОКС „Бакалавър“ – лекции 60 часа, изпити 5 часа. 
6. Доц. д-р Емил Христов Дойчев по дисциплина: 

6.1. „Софтуерни архитектури“ – спец. „Софтуерно инженерство“, 2 курс, редовно обучение, 
ОКС „Бакалавър“ – лекции 60 часа, упражнения 30 часа, изпити 5 часа. 
7. Радослав Данаилов Гинин по дисциплина: 

7.1.„Основи на програмирането – II част“ – спец. „Софтуерно инженерство“, 1 курс, редовно 
обучение, ОКС „Бакалавър“ – упражнения 60 часа, изпити 5 часа. 
8. Васил Райчев Съртонев по дисциплина: 

8.1. „Основи на програмирането – II част“ – спец. „Софтуерно инженерство“ и спец. 
„Информационни технологии“, 1 курс, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“ – упражнения 60 
часа, изпити 5 часа. 
9. Теодора Иванова Нончева по дисциплина: 
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9.1. „База данни“ – спец. „Софтуерно инженерство“ и спец. „Информационни технологии“, 1 
курс, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“ – упражнения  60 часа, изпити 3 часа. 
9.2. „База данни“ – спец. „Информационни технологии в икономиката и управлението“, 3 курс, 
задочно обучение, ОКС „Бакалавър“ – упражнения  15 часа, изпити 2 часа. 
9.3. „Програмиране III част“ – спец. „Информационни технологии в икономиката и 
управлението“, 3 курс, редовно и задочно обучение, ОКС „Бакалавър“ – упражнения 45 часа, 
изпити 5 часа. 
 

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ 
 

 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 ФС на МФ (протокол №20/26.01.2023 г.), АС приема 

избора на хонорувани преподаватели за летен семестър на учебна 2022/2023 г., както 
следва: 

За нуждите на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ 
1. Маг. инж. Десислава Петрова Павлова по дисциплината: 

1.1. „Електротехнически материали“ – ОКС „Бакалавър”, II семестър, 30 часа лабораторни 
упражнения със студенти редовно обучение + 21 часа лабораторни упражнения със студенти 
задочно обучение, специалности „Автоматика и компютърни системи”, „Компютърни системи 
и комуникации“, „Електротехника“. 

За нуждите на катедра „Енергетика“ 
1. Доц. д-р инж. Валентин Василев Бобилов по дисциплините: 

1.1. „Промишлени топлотехнически системи“ – О КС „Магистър“, IV семестър, 30 часа лекции 
+ 30 часа упражнения със студенти редовно обучение, специалност „Отопление, вентилация 
и климатизация“. 
1.2. „Термодинамични анализи“ – ОКС „Магистър“, IV семестър, 30 часа лекции + 30 часа 
упражнения със студенти редовно обучение, специалност „Отопление, вентилация и 
климатизация“. 
1.3. „Топло- и масообменни системи“ – ОКС „Магистър“, IV семестър, 30 часа лекции + 30 
часа упражнения със студенти редовно обучение, специалност „Отопление, вентилация и 
климатизация“.  

За нуждите на катедра „Машинно инженерство“ 
1. Доц. д-р инж. Митко Стоянов Димитров по дисциплините: 

1.1. „Автотракторни и експлоатационни материали“ – ОКС „Бакалавър“,  IV-ти семестър, 30 
часа лекции със студенти редовно обучение + 15 часа лекции със студенти задочно 
обучение, специалност „Автотранспортна и земеделска техника”. 
1.2. „Климатични системи в АТЗТ“ – ОКС „Магистър“, II+IV-ти семестър, 30 часа лекции + 15 
часа практически упражнения със студенти редовно обучение, специалност 
„Автотранспортна и земеделска техника“. 
1.3. „Логистика, спедиция и митнически процедури“ – ОКС „Магистър“, II+IV-ти семестър, 45 
часа лекции + 15 часа лабораторни упражнения със студенти редовно обучение, 
специалност „Автотранспортна и земеделска техника“. 
1.4. „Митнически режими и процедури“ – ОКС „Магистър“, II-ри семестър, 30 часа лекции + 15 
часа семинарни упражнения със студенти редовно обучение, специалност „Организация и 
управление на транспорта“. 
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Провеждане на изпити от зимен семестър по дисциплините: 

1. „Ремонт на автотранспортна техника“ – ОКС „Бакалавър“, специалност „Автотранспортна и 
земеделска техника“ и ОКС „Магистър“, специалности „Автотранспортна и земеделска 
техника“ и „Организация и управление на транспорта“ – 20 часа. 
2. „Взаимодействие между видовете транспорт“ – ОКС „Магистър“, специалност 
„Организация и управление на транспорта“ – 8 часа. 
Участие в държавни изпити: 

1. За ОКС „Бакалавър“ – специалност „Автотранспортна и земеделска техника“ – 20 часа. 
2. За ОКС „Магистър“ – специалности „Автотранспортна и земеделска техника“ и 
„Организация и управление на транспорта“ – 12 часа. 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Решение 1: Приема състав на Научно жури по процедура за заемане на академична 
длъжност „професор“ по „Технология на лекарствените форми“, област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, за 
нуждите на специалност „Помощник-фармацевт“ в МК на 0.5 щат, както следва: 
Вътрешни за ТрУ членове: 
1. Доц. Валентина Йовчева Белчева, дф – ПН 7.3. Фармация, МК, ТрУ 

2. Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм – ПН 4.3. Биологически науки, МК, ТрУ 

Резервен член: проф. двмн Анелия Миланова Кондева – ПН 6.4. Ветеринарна медицина, 
ВМФ, ТрУ 
Външни за ТрУ членове: 
3. Проф. Рахамин Даниел Шекерджийски, дфн – ПН 7.3. Фармация, МУ, гр. София 
4. Проф. Златка Димитрова, дфн – ПН 7.3. Фармация, СУ „Климент Охридски“, гр. София 
5. Проф. д-р Пламен Христов Ненков, дмн – ПН 7.3. Фармация 
6. Проф. Калоян Георгиев, дфн – ПН 7.3. Фармация, МУ, гр. Варна 
7. Проф. д-р Мариета Георгиева, дм – ПН 7.1. Медицина, МУ, гр. Варна 
Резервен член: доц. Евгени Григоров, дм – ПН 7.3. Фармация, МУ, гр. Варна 

Решение 2: Приема състав на Научно жури по процедура за заемане на академична 
длъжност „доцент“ по „Кинезитерапия“, област на висше образование 7. Здравеопазване и 
спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за нуждите на специалност 
„Рехабилитатор“ в МК на 0.5 щат, както следва: 
Вътрешни за ТрУ членове: 

1. Доц. Табет Ахмед Ал-Садек, дм – ПН 7.1. Медицина, МК, ТрУ 

2. Проф. Руска Василева Паскалева, дм – ПН 7.4. Обществено здраве, МФ, ТрУ 

Резервен член: доц. д-р Таня Паскалева Стойчева – ПН 7.4. Обществено здраве, Филиал-
Хасково, ТрУ 
Външни за ТрУ членове: 
3. Проф. Христо Георгиев, дмн – ПН 7.1. Медицина, Специализирана ортопедична 
университетска болница „Проф. Б. Бойчев“, гр. София“ 
4. Доц. Даниела Иванова Попова, дм – ПН 7.4. Обществено здраве, МУ, гр. София, ФОЗ 
„Проф. д-р Цекомир Воденичаров“, к-ра „Кинезитерапия“, гр. София 
5. Доц. д-р Мариела Радославова Филипова, дмн – ПН 7.4. Обществено здраве, ЮЗУ 
„Неофит Рилски“, гр. Благоевград. 
6. Проф. Асен Георгиев Балтов, дмн – ПН 7.1. Медицина, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, гр. 
София 
7. Проф. Диян Енчев Малушев, дм – ПН 7.1. Медицина, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, гр. София 
Резервен член: доц. д-р Любомира Найденова Саздова – ПН 7.4. Обществено здраве, НСА 
„Васил Левски“, гр. София 
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 Решение 3: Приема състав на Научно жури по процедура за заемане на академична 

длъжност „главен асистент“ по „Психология“, професионално направление 3.2. Психология, 
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, за нуждите на ДИПКУ, 
както следва: 

Външни за ТрУ членове: 

1. Проф. д-р Румен Иванов Стаматов – ПН 3.2. Психология, ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. 

Варна 

2. Проф. д-р Румяна Борисова Милкова – ПН 3.2. Психология, ШУ „Епископ Константин 

Преславски”, гр. Шумен 

3. Проф. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева – ПН 3.2. Психология, СУ „Св. 

Климент Охридски“, гр. София 

4. Проф. д-р Даниела Христова Тасевска – ПН 3.2. Психология, ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, гр. Велико Търново 

Външна резерва: доц. д-р Митко Димитров Шошев– ПН 3.2. Психология, ПУ „Паисий 

Хилендарски“, гр. Пловдив 

Вътрешни за ТрУ членове: 

5. Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – ПН 1.2. Педагогика, ДИПКУ, ТрУ 

Вътрешна резерва: доц. д-р Дончо Стоянов Донев – ПН 3.2. Психология, ДИПКУ, ТрУ 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема предложената актуализация на учебния план на специалност „Ветеринарна 
медицина“, ОКС „магистър“, след средно образование, професионално направление 6.4. 
Ветеринарна медицина, както следва: нова избираема дисциплина „Клинична втеринарна 
хомеопатия“, с хорариум 10 ч. лекции и 5 ч. упражнения. Дисциплината ще се изучава в IV 
курс, VIII семестър. Форма за оценяване – тест. Водещ на дисциплината – доц. д-р Цанко 
Христов. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема предложените такси за участие в Научна конференция на Аграрен факултет 
„Аграрни науки и бизнес“, 2023 г., както следва: 
 За български учени – 200 лв. с ДДС 
 За чуждестранни учени – 100 евро с ДДС 
 За български докторанти – 60 лв. с ДДС 
 За чуждестранни докторанти – 30 евро с ДДС 
 За фирми – 500 лв. с ДДС 
 При ранно заплащане на такса правоучастие (един месец преди датата на 
конференцията) участниците ползват 20% отстъпка. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема предложените такси за участие в VII – Международна научна конференция на 
Стопански факултет „Бизнесът и развитието на регионите“, 2023 г., както следва: 
 

Такси правоучастие  
присъствено и онлайн 

От страната От чужбина 

Участници 150 лв. 150 евро 

Студенти и докторанти 100 лв. 100 евро 

Такса за втори доклад 100 лв. 100 евро 

Участие без 
доклад/съавтор/придружител 

100 лв. 100 евро 

Участници от ТрУ 100 лв.  
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ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

 Приема предложените такси за участие в Международна научна конференция – ONE 
HEALTH на ВМФ, 2023 г., както следва: 
 

  Категория на участниците Такса 

SCF 1 Участници от чужбина  100 евро 

SCF 2 Участници от България  100 лв. 

SCF 3 Участници от ТрУ 50 лв. 

SCF 4 Студенти и докторанти 30 лв. 

SCF 5 Придружител 50 лв. 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема доклада-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 
критерии за програмна акредитация на докторска програма „Хигиена (вкл. трудова, 
комунална, училищна, радиационна и др.)“, професионално направление 7.1. Медицина в 
Медицински факултет. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема актуализираните учебни планове на следните специалности: 
1. „Управление на здравните грижи“, ОКС „бакалавър“ – редовно обучение 
2. „Управление на здравните грижи“, ОКС „бакалавър“ – задочно обучение 
3. „Управление на здравните грижи“, ОКС „магистър“ – след „бакалавър“ по други 

специалности (3 семестъра) – задочно обучение 
4. „Управление на здравните грижи“– ОКС „магистър“ – след „бакалавър“ по УЗГ (2 

семестъра) – задочно обучение 
Във всички учебни планове се разделят кредитите за преддипломен стаж и държавни 

изпити. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Решение 1: Приема годишната такса за обучение на докторанти на самостоятелна 

форма на обучение, извън структурата на ТрУ в Педагогически факултет да бъде в размер 
на 2100 лв. 

Решение 2: Приема годишна такса за обучение на докторанти на самостоятелна 

форма на обучение извън структурата на ТрУ в Стопански факултет да бъде в размер на 
1770 лв. за учебната 2023/2024 г. 
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Решение1: Приема външни специалисти за преподаватели в СДК за осигуряване на 

следдипломно обучение във ФТТ, гр. Ямбол, на основание решение на РДС (протокол 
№92/23.01.2023 г.), както следва: 
I. Доц. д-р инж. Петър Петров Казаков за периода 20.01.2023 г. до 30.01.2024 г. за 

провеждане на учебни занятия, изпити по дисциплините, ръководство на курсове и 
специализации и участие в държавните изпитни комисии, както следва: 
1. За индивидуална специализация „Инструктор за обучение на водачи на МПС“  по 

дисциплините: 
- „Безопасност на движението“ 
- „ДВГ“ 
- „Диагностика и техническо обслужване на МПС“ 
- „Автоматизирани системи в транспортните средства“ 
- Участие в държавна изпитна комисия по „Теория на специалността“ и „Организация и 
безопасност на движението“ 
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2. За индивидуална специализация „Механизация на селското стопанство“ по 

дисциплините: 
- „ДВГ“ 
- „Трактори и автомобили“ 
- Участие в държавна изпитна комисия по „Теория на специалността“ 
3. За индивидуален/групов курс „Периодично обучение на преподаватели за подготовка 
на водачи на МПС“ по дисциплините: 

- „Съвременни системи в автомобила. Екологично и икономично управление“ 
- „Изменение на нормативната уредба за подготовка на водачи на МПС. Оценка и анализ на 
ПТП“ 
4. За индивидуален/групов курс „Допълнително периодично обучение на технически 
специалисти за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата 
изправност на МПС“ по дисциплините: 

- „Методи за извършване и оценка на техническото състояние“ 
- „Правни режими свързани с одобрението, регистрацията и прегледа за техническа 
изправност на превозните средства“ 
5. За групов курс „Автотехническа експертиза“ по дисциплината: 

- „Основни процеси, свързани с движението на автомобила“ 
6. За групов курс „Автотехническа експертиза – курс за неспециалисти, изучавали АТЗТ“ 
– курс с хорариум 205 учебни часа по дисциплините: 
- „Двигатели с вътрешно горене“ 
- „Теория и конструкция на автомобила и мотоциклета“ 
- Да бъде ръководител на курса 
7. За индивидуална специализация „Транспортна техника и технологии“ по дисциплините: 

- „Двигатели с вътрешно горене“ 
- „Транспортна политика и мениджмънт“ 
- „Диагностика на автомобили, трактори и кари“ 
- „Еко стандарти за автомобили, трактори и кари“ 
Общо 200 часа. 
II. Доц. д-р инж. Митко Стоянов Димитров за периода 23.01.2023 г. до 30.01.2024 г. за 

провеждане на учебни занятия, изпити по дисциплините, ръководство на курсове и 
специализации и участие в държавните изпитни комисии, както следва: 
1. За индивидуална специализация „Инструктор за обучение на водачи на МПС“ по 
дисциплините: 
- “Икономично и екологично управление на МПС“ 
- „ Организация на движението“ 
- „Теория и конструкция на МПС – I част“ 
- „Теория и конструкция на МПС – II част“ 
- „Ремонт на автотранспортна техника“ 
2. За индивидуален/групов курс „Периодично обучение на преподаватели за подготовка 
на водачи на МПС“ по дисциплините: 

- „Съвременни системи в автомобила. Екологично и икономично управление“ 
- „Изменение на нормативната уредба за подготовка на водачи на МПС. Оценка и анализ на 
ПТП“ 
3. За групов курс „Автотехническа експертиза – курс за неспециалисти, изучавали АТЗТ“ 

по дисциплините: 
- „Организация и безопасност на движението“ 
- „Диагностика и ремонт на автомобила и мотоциклета“ 
4. За групов курс „Автотехническа експертиза“ по дисциплината: 
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- „Пътна безопасност“ 
5. За индивидуална специализация „Хотелиерство и логистика“ по дисциплините: 
- „Транспортна и складова техника“ 
- „Логистика“ 
- „Спедиционна дейност“ 
- „Учебна практика по специалността“ 
6. За индивидуална специализация „Транспортна техника и технологии“ по дисциплините: 

- „Автомобили, трактори и кари“ 
- „Транспортни системи и технологии“ 
- „Ремонт на автомобили, трактори и кари“ 
- „Автотракторни експлоатационни материали“ 
- „Специализираща практика“ 

Общо 200 часа. 
III. Доц. д-р Маргарита Пехливанова за периода 21.01.2023 г. до 03.04.2023 г. за 
провеждане на учебни занятия и изпит в групова специализация за ПК „Учител“ по 

дисциплината „Методика на обучението“ – общо 70 часа. 
IV. Доц. д-р инж. Станчо Станчев за периода 30.01.2023 г. до 03.04.2024 г. за провеждане 

на учебни занятия, изпити по дисциплините, ръководство на курсове и участие в държавните 
изпитни комисии, както следва: 
1. За групов курс „Автотехническа експертиза – курс за неспециалисти, изучавали АТЗТ“ 

– курс с хорариум 205 учебни часа по дисциплините: 
- „Експертно изследване на ПТП“ 
- „Автомобилна електротехника и електроника“ 
2. За групов курс „Автотехническа експертиза“ – курс с хорариум 80 учебни часа по 

дисциплината „Експертно изследване на ПТП“ – общо 120 часа. 
Решение 2: Приема проф. дсн Радослав Иванов Славов за външен специалист за 

преподавател в СДК „Хуманно отношение към селскостопанските животни /мярка14/“ и 
„Вземане на проби сурово мляко за целите на самоконтрола /пробовземач/“ – за периода 
16.01. – 31.012.2023 г. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Медицински факултет 

Решение 1: Приема предложените курсове за следдипломно обучение в МФ, както 

следва: 
1. Курс „Палиативни грижи при онкологично болни“ – 10 дни, 80 ак. часа, ръководител 

проф. д-р Йовчо Петков Йовчев. 
2. Курс „Ехография на млечни жлези“ – 10 дни, 50 ак. часа (20 ак. часа теоретично 

обучение + 30 ак. часа практическо обучение), ръководител д-р Ренета Господинова Колева. 
Аграрен факултет 
 Решение 2:  

1. Приема нов курс за СДК „Мениджър в люпилня“ с ръководител проф. дн Атанас 
Генчев. 
 Хорариум – 24 часа 
 Такса за индивидуално обучение – 350 лв. 

Такса за групов курс – 300 лв. 
 2. Приема предложената актуализация на такси за обучение в курс за СДК 
„Пчеларство и технологии в пчеларството“, както следва: 
 Такса за индивидуално обучение – 600 лв. 
 Такса за групов курс до 6 човека – 300 лв. 
 Такса за групов курс над 6 човека – 250 лв. 
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Педагогически факултет 
Решение 3: Приема предложената актуализация на такси за обучение на един 

специализант във формите на обучение в СДК в ПФ с продължителност 1 /една/ година, 
както следва: 

1. Такса за обучение на един специализант в СДК за придобиване на допълнителна 
професионална квалификация „Учител по …“ от 1420.00 (хиляда четиристотин и двадесет) 
лв. на 1500.00 (хиляда и петстотин) лв. 

2. Такса за обучение на един специализант в СДК за придобиване на допълнителна 
професионална квалификация „Начален учител“ от 1420.00 (хиляда четиристотин и 
двадесет) лв. на 1500.00 (хиляда и петстотин) лв. 

3. Такса за обучение на един специализант в СДК за придобиване на допълнителна 
професионална квалификация „Детски учител“ от 1420.00 (хиляда четиристотин и двадесет) 
лв. на 1500.00 (хиляда и петстотин) лв. 

4. Такса за обучение на един специализант в СДК за придобиване на допълнителна 
професионална квалификация „Учител по английски език“ от 1420.00 (хиляда четиристотин и 
двадесет) лв. на 1500.00 (хиляда и петстотин) лв. 

5. Таксата за обучение на един специализант в СДК за придобиване на допълнителна 
професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“ от 1420.00 (хиляда 
четиристотин и двадесет) лв. на 1500.00 (хиляда и петстотин) лв. 

6. Такса за обучение на един специализант в СДК за придобиване на допълнителна 
професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“ от 
1420.00 (хиляда четиристотин и двадесет) лв. на 1500.00 (хиляда и петстотин) лв. 

7. Такса за обучение на един специализант в СДК за придобиване на допълнителна 
професионална квалификация „Ресурсен учител“ от 1420.00 (хиляда четиристотин и 
двадесет) лв. на 1500.00 (хиляда и петстотин) лв. 
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