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ПРОТОКОЛ №20
Днес, 29 септември 2021 г. (сряда) от 13.00 часа в Заседателната зала се проведе
заседание на Академичния съвет.
Присъстват 34 от членовете на АС (Приложение – Присъствен лист).
Общ списъчен състав – 45
Минимален кворум – 30
Материалите по дневния ред са изпратени на членовете на АС.
Налице е необходимият кворум за провеждане на Академичен съвет.
Заседанието на съвета е редовно и може да взема решения.
Доц. д-р Добри Ярков – Ректор на ТрУ откри заседанието на АС, представи дневния
ред и предложи някои изменения по него.
Точка 2 да стане от : Приемане на цени за млечни продукти производство на ТрУ на:
Приемане на минимални продажни цени за млечни продукти производство на ТрУ.
По точка 14: вместо проф. д-р Анна Толекова – Директор на МК ще докладва проф. д-р
Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД.
Доц. д-р Добри Ярков прикани членовете на Академичния съвет да гласуват така
предложения дневен ред.
В резултат на гласуването, с 34 гласа „ЗА” АС прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Корекции на бюджета на структурните звена и на ТрУ като цяло за 2021 г.
Докладва: г-н Господин Господинов – Ръководител ФСО
2. Приемане на минимални продажни цени за млечни продукти производство на ТрУ.
Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСД
3. Обсъждане и приемане на решения на Съвета за социално партньорство.
Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСД
4. Одобряване на численост на персонала, средни брутни работни заплати и фонд работна
заплата за 2021 г.
Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСД
5. Приемане на промени в Правилник за устройството и дейността на Университетска
ветеринарна болница с клиника.
Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСД
6. Приемане на промени в Правила и процедури за провеждане на кандидатстудентски
прием в ТрУ.
Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД
7. Информация за резултатите от кандидатстудентската кампания на ТрУ за учебната
2021/2022 г.
Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД
8. Актуализиране на издателския план на Университетско издателство „Тракийски
университет“.
Докладва: доц. д-р Ани Златева – Гл. секретар на ТрУ
9. Информация за проведена анкета сред студентите на ТрУ.
Докладва: доц. д-р Ани Златева – Гл. секретар на ТрУ
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org
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10. Вземане на решение за участие на ТрУ в сдружение с нестопанска цел „Балкански
водороден клъстер“.
Докладва: доц. д-р Емил Славов – Зам.-ректор по ПД
11. Вземане на решение за участие на ТрУ в проект за енергийно независими сгради, като
част от интегриран мултинационален проект: „Иновации и зелена енергия за енергийно
автономни сгради в европейските общини“.
Докладва: доц. д-р Емил Славов – Зам.-ректор по ПД
12. Обявяване на конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели.
Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД
13. Утвърждаване на избора на хонорувани преподаватели.
Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД
14. Избор на „професор“, „гл.асистент“ и „преподавател“ за нуждите на МК.
Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД
15. Утвърждаване на доклад по САНК за програмна акредитация на ПН 7.5. „Здравни грижи“.
Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на МК
16. Утвърждаване на актуализирани учебни планове на специалности в МК.
Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на МК
17. Прегласуване на решение за искане на разрешение от НАОА за разкриване на
специалност „ПУП“, ОКС „бакалавър“ – редовно и задочно обучение и ОКС „магистър“ – 3 и 4
семестриални форми на обучение.
Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – Декан на ПФ
18. Утвърждаване на промени в учебни планове на специалност „Компютърни системи и
комуникации“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.
Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – Декан на ФТТ
19. Утвърждаване на промени в групови учебни планове на докторски програми във ФТТ.
Докладва: доц. д-р Ваня Стойкова – Декан на ФТТ
20. Приемане на учебна документация и такси за СДК във ФТТ и ВМФ.
Докладват: доц. д-р Ваня Стойкова – Декан на ФТТ
проф. д-р Тодор Стоянчев – Декан на ВМФ
21. Текущи.
ПО ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Решение 1: АС одобрява бюджетите на структурните звена и на университета като
цяло за 2021 година.
Решение 2: АС одобрява списъка за капиталовите разходи на структурните звена и на
университета като цяло за 2021 година.
ПО ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши:
АС приема минимални продажни цени на млечни продукти, производство на ТрУ,
както следва:
 Сирене – 10.00 лв.
 Кашкавал – 12.50 лв.
 Мляко – 1.50 лв.
Всички цени са без ДДС.
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Начални и максимални основните месечни работни заплати за заемани длъжности в
Институт за устойчив преход и развитие към Тракийски университет да са както следва:
 Директор – 2500-3000 лв.
 Ръководител сектор – 1700-2800 лв.
 Технически сътрудник – 1000-1500 лв.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
1. Ректорат при ТрУ прави корекция по отношение на числеността на персонала като я
увеличава с 2 щатни бройки от 01.10.2021 г. Така ср. год. щатни бройки стават 59. Годишно
ФРЗ възлиза на 1 387 400 лв. По този начин Ср. Бр. РЗ на 1 лице годишно в Ректорат при
ТрУ е 1959,60 лв.
2. Коригира се ФРЗ на ДИПКУ, като годишно възлиза на 745 000, при ср. год. щатни
бройки 41. По този начин Ср. Бр. РЗ на 1 лице годишно в ДИПКУ при ТрУ е 1514,23 лв.
Общо за ТрУ – Годишният ФРЗ е 24 949 988 лв. При ср. год. численост на персонала
от 1165 щ.бр. и Ср. Год. Бр. РЗ на 1 лице е 1784,69 лв.
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Приема предложението за промени в Правила и процедури за провеждане на
кандидатстудентски прием в ТрУ, както следва:
 За кандидатстудентската 2022/2023 г. балът за специалност „Медицина“ да се образува
като оценките от писмените конкурсни изпити по Биология и Химия се умножат по три и
към тях се прибави оценката от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по Български език и
литература от дипломата на кандидат-студента. Максималният бал, който всеки кандидат
може да формира е 42.
 За специалностите „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“ в
Стопански факултет балът се образува като оценките от конкурсен изпит по Математика
или от ДЗИ по Математика се умножат по две и към тях се прибавят оценките по
Математика и по Информационни технологии (при липса на оценка по Информационни
технологии се взема оценката по Информатика) от дипломата за средно образование,
съгласно чл. 21.
ПО СЕДМА ТОЧКА няма взето решение
ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Да се добави в издателския план на Университетско издателство „Тракийски
университет“ за издаване Сборник с доклади от конференция на тема „Ковид 19,
мултидисциплинарен научен обзор“.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА няма взето решение
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
 Академичният съвет дава съгласие Тракийски университет да участва в сдружение с
нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“.
 Таксата за членство в сдружението, е в размер на левова равностойност на двадесет
евро на месечна база.
 Упълномощава Ректора на Тракийски университет за извърши всички последващи от
решението действия.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
 Академичният съвет дава съгласие ТрУ да участва в проект за енергийно независими
сгради, като част от интегриран мултинационален проект: „Иновации и зелена енергия
за енергийно автономни сгради в европейските общини“.
 Упълномощава Ректора на Тракийски университет за извърши всички последващи от
решението действия.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Ветеринарномедицински факултет
Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ 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;
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org
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Конкурсът със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и
обявяването му на интернет страницата на ТрУ.
Решение 2: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по
„Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по
животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна
микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – 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 „професор“ по
„Белодробни болести“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на МФ – един на 0.5 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 „доцент“ по „Гръдна
хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Специална хирургия“ и на цял щат към
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян 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
„Физиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт на 0.5 щат – един и на цял щат – един към катедра „Физиология,
патофизиология и фармакология“ – два;
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 „Анатомия,
хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия“ – един;
Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и
обявяването му на интернет страницата на ТрУ.
Решение 7: Да се обявят конкурси за хонорувани преподаватели за учебната
2021/2022 г. по дисциплините:
1. „Патофизиология“ – за студенти „Медицина“, обучение на български език – 120 часа
2. „Вътрешни болести и терапия II част“ – за студенти „Медицина“, обучение на
български език – 180 часа
Срок на конкурсите 14 дни от публикуване на обявата на сайта на ТрУ.
Медицински колеж
Решение 8: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по
„Фармацевтична химия“, професионално направление 7.3. Фармация, област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Помощник-фармацевт“ –
един на 0.5 щат;
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 „гл. асистент“ по
„Математическо моделиране и приложение на математиката“, професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика – един на цял щат;
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org
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Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и
обявяването му на интернет страницата на ТрУ.
Решение 10: Да се обявят конкурси за хонорувани преподаватели за учебната
2021/2022 г. по дисциплините:
1. „Микробиология“ – 90 часа
2. Патология на ОДМА – 50 часа
Срок на конкурсите 14 дни от публикуване на обявата на сайта на ТрУ.
Педагогически факултет
Решение 11: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по „Теория на
възпитанието и дидактика“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше
образование 1. Педагогически науки към катедра „Педагогически и социални науки“ – един;
Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и
обявяването му на интернет страницата на ТрУ.
Решение 12: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по „Теория и
управление на образованието“, професионално направление 1.1. Теория и управление на
образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки към катедра
„Педагогически и социални науки“ – един;
Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и
обявяването му на интернет страницата на ТрУ.
Решение 13: Да се обяви конкурс за академична длъжност „гл. асистент“ по
„Методика на обучението по математика в предучилищна възраст“, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1.
Педагогически науки към катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един;
Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и
обявяването му на интернет страницата на ТрУ.
Решение 14: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по
„Информационни технологии“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по…, област на висше образование 1. Педагогически науки към 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.
Факултет „Техника и технологии“
Решение 15: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по
„Компютърни системи и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки към катедра
„Електротехника, електроника и автоматика“ – един;
Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „България днес“ и
обявяването му на интернет страницата на ТрУ.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Ветеринарномедицински факултет
Решение 1: Утвърждава избора на проф. д-р Хинрих Майер Жарбуле за хоноруван
преподавател за учебната 2021-2022 г. (решение на ФС на ВМФ протокол №19/28.09.2021 г.)
за водене на дисциплини в магистърска програма „Ветеринарна администрация“ за нуждите
на секция „Ветеринарно законодателство и мениджмънт“.
Медицински факултет
Решение 2: Утвърждава избора на хонорувани преподаватели за учебната 20212022г. (решение на ФС на МФ протокол №7/27.09.2021 г.) за нуждите на Медицински
факултет, както следва:
1. Георги Христов Христов по дисциплината:
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1.1. „Български език“ за студенти „Медицина“ чуждоезиково обучение – 240 часа (60 часа
зимен семестър – 1 rp. 1 ви курс и 180 часа летен семестър - 1 rp. 1 ви курс и 2 rp. 2ри курс)
2. Д-р Цветелина Веселинова Великова по дисциплината:
2.1. „Клинична имунология“ – 105 часа упражнения
3. Д-р Николай Генов по дисциплината:
3.1. „Анатомия“ за студенти „Медицинска сестра" – 50 часа упражнения
3.2. „Анатомия“ за студенти „МРЕ“ – 60 часа упражнения
Факултет „Техника и технологии“
Решение 3: Утвърждава избора на хонорувани преподаватели за зимен семестър на
учебната 2021-2022 г. (решение на ФС на ФТТ протокол №28/27.09.2021 г.) за нуждите на
Факултет „Техника и технологии“, както следва:
Катедра „Електротехника, електроника и автоматика“
1. Инж. Иван Георгиев Иванов по дисциплините:
1.1. „Компютърни системи и информационни технологии“ – 45 часа практически упражнения
със студенти редовно обучение, ОКС „Бакалавър“, специалност „Технология на храните“, І
семестър;
1.2. „ИД – Периферни устройства“ – 30 часа практически упражнения със студенти редовно
обучение и 15 часа практически упражнения със студенти задочно обучение, ОКС
„Бакалавър“, специалност „Автоматика и компютърни системи“, V семестър;
1.3. „Системно и мрежово администриране“ – 30 часа практически упражнения със студенти
редовно обучение, ОКС „Магистър“, специалности „Автоматика и компютърни системи“ и
„Информационни и комуникационни технологии в образованието“, І семестър.
Катедра „Енергетика“
2. Доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров по дисциплината:
2.1. „Поддържане и ремонт на индустриални машини“, ОКС „бакалавър“ – 15 часа лекции и
30 часа упражнения със студенти редовно обучение и 7 часа лекции и 15 часа упражнения
със студенти задочно обучение, специалност „ТГС“, VII семестър.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Решение 1: На основание § 3а от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ и чл. 89 (5)
от ПРАСТрУ избира доц. Таня Тодорова Китова, дмн на академична длъжност „професор“
по „Анатомия, хистология и ембриология“, професионално направление 7.1. Медицина,
област на висше образование, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за
нуждите на МК.
Решение 2: На основание § 3а от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ и чл. 72
(1), (2) от ПРАСТрУ избира ас. Ана Тодорова Николова, дм на академична длъжност „гл.
асистент“ по „Кинезитерапия“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на МК на 0.5 щат.
Решение 3: На основание чл. 1, ал. 13 от Правила за заемане на длъжност
преподавател, старши преподавател, привличане на гост-преподаватели и хонорувани
преподаватели избира Петя Георгиева Крумова на длъжност „преподавател“ за
практическо обучение по „Здравни грижи, хигиенно-козметични грижи, средства и процедури“
за нуждите на специалности „Медицински лаборант“, „Рехабилитатор“ и „Медицински
козметик“ в Медицински колеж.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Утвърждава доклад за изпълнение на препоръките на НАОА при програмна
акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление
7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към
Медицински колеж.
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ПО ШЕСТНАДЕСЕТА Академичният съвет реши:
Утвърждава актуализирани учебни планове (Решение на Съвета на колежа Протокол
№24/09.09.2021 г) на специалности „Медицински лаборант“, „Рехабилитатор“, „Помощникфармацевт“, „Медицински козметик“ и адаптиран учебен план за II втори курс на специалност
„Медицински козметик“ за учебната 2021/2022 г. в МК.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Утвърждава решение на Факултетния съвет на Педагогически факултет, прегласувано
на заседание на ФС на ПФ – протокол № 21/31.08.2021 г., за искане на разрешение от НАОА
за разкриване на специалност „Предучилищна педагогика“, ОКС „Бакалавър“ – редовно и
задочно обучение и ОКС „Магистър“ – задочно обучение, срок на обучение 3 и 4 семестъра,
професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.
Педагогически науки в Педагогически факултет, на база на получена оценка 8,96 от НАОА за
акредитиране на проф. направление 1.2. Педагогика.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Утвърждава промени и актуализация на учебни планове на специалност „Компютърни
системи и комуникации“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника, както следва:
1. Учебен план за ОКС „бакалавър“ на специалност: „Компютърни системи и
комуникации“ със срок на обучение четири години, редовно и задочно обучение.
2. Учебен план за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“ на специалност:
„Компютърни системи и комуникации“ със срок на обучение една година, редовно и задочно
обучение.
3. Учебен план за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ от други
технически професионално направления след ОКС „професионален бакалавър“ от същото
професионално направление на специалност: „Компютърни системи и комуникации“ със срок
на обучение две години, редовно и задочно обучение.
4. Учебен план за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ от
нетехнически професионални направления на специалност: „Компютърни системи и
комуникации“ със срок на обучение две години, редовно и задочно обучение.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Утвърждава промени и актуализация в групови учебни планове за обучение на
докторанти към ФТТ, гр. Ямбол, както следва:
1. Групов учебен план за обучени на докторанти по докторски програми в ПН 5.1.
Машинно инженерство.
2. Групов учебен план за обучени на докторанти по докторски програми в ПН 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика.
3. Групов учебен план за обучени на докторанти по докторски програми в ПН 5.12.
Хранителни технологии.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши:
Факултет „Техника и технологии“
Решение 1: Утвърждава учебен план за индивидуално обучение в специализация
„Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ и такса за
индивидуално обучение в размер на 880 лв.
Ветеринарномедицински факултет
Решение 2: Утвърждава учебна програма за краткосрочен индивидуален/групов курс
със заглавие „Биологични особености на пчелите и пчелна патология“ с хорариум 76 часа,
едномесечен и такса за обучение: индивидуална – 800 лв. и групова – 600 лв.
Решение 3: Утвърждава актуализирани такси за обучение на курсове както следва:
 Пчелар-проверител – индивидуална такса 300 лв., групова такса – 250 лв.
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 Биологично пчеларство и здравеопазване на пчелите - индивидуална такса 300
лв., групова такса – 250 лв.
 Пчеларство и здравеопазване на пчелите - индивидуална такса 300 лв.,
групова такса – 250 лв.
Ръководител на курсовете – гл. ас. д-р Койчо Петков Коев
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