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ПРОТОКОЛ №14 
 

Днес, 03 февруари 2021 г. (сряда) от 13.00 часа в Заседателната зала се проведе 
неприсъствено (онлайн) заседание на Академичния съвет. 

Забележка: Гласуването ще се извърши електронно. Формата за гласуване ще бъде 
изпратена по имейл на всеки член на АС. 

Материалите по дневния ред са изпратени на членовете на АС. 
На линия 39 от членовете на АС (Приложение – Присъствен лист) 
Общ списъчен състав – 44 
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 и предложи някои 

изменения и допълнения по дневния ред: 
Към точка 1 да се добави: и МФ 
Към точка 13 да се добави: и ВМФ 
Нова точка 14: Утвърждаване на критерии за оценка и класиране на научните 

проекти, финансиране съгласно Наредбата на МС (ПМС №233/10.09.2016 г.). 
Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
Нова точка 15: Утвърждаване на предложение за разкриване на нова специалност 

„Медицински оптик“, ОКС „професионален бакалавър“. 
Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на МК 
Промяна в точка 19 от: Утвърждаване на нови учебни планове и квалификационни 

характеристики на специалност „Информатика и информационни технологии в 
образованието“, ОКС „магистър“ да стане: Утвърждаване на нови учебни планове и 
квалификационни характеристики на специалност „Технологии на обучението по 
информатика и информационни технологии“, ОКС „магистър“. 

Нова точка 21: Даване съгласие ТрУ да участва в учредяване на сдружение с 
нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение 
в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма 
„Цифрова Европа 2021-2027 г.“, както и да направи подбор на потенциални партньори за 
участие в сдружението, съгласно изискванията на програмата и подаване на проектно 
предложение до Министерството на икономиката от името на партньорите в сдружението. 

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

В резултат на гласуването, с 39 гласа „ЗА” АС прие следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Доклад на Контролния съвет относно законосъобразност на проведен избор за 
ръководители на катедри в АФ и МФ. 
 Докладва: доц. д-р Златин Златев – Зам.-председател на КС 
2. Приемане на Мандатна програма на Ректорското ръководство на Тракийски университет 
за периода 2020-2023 година. 
 Докладва: доц. д-р Добри Ярков – Ректор на ТрУ 
3. Информация за направените корекции на бюджета на университета и структурните звена 
към 31.12.2020 г., след АС от 16.12.2020 г. 
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 Докладва: г-н Господин Господинов – Ръководител ФСО 
4. Разпределение на субсидията за издръжка на обучението и одобряване на бюджета на 
ТрУ и структурните му звена за 2021 година. 
  Докладва: г-н Господин Господинов – Ръководител ФСО 
5. Одобряване на численост на персонала, фонд работна заплата и средни брутни работни 
заплати по структурни звена и на университета като цяло за 2021 година. 
  Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСИД 
6. Одобряване на Решение на Съвета за социално партньорство за промени във „Вътрешни 
правила за работна заплата“. 
 Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСИД 
7. Одобряване на Решение на Съвета за социално партньорство за промени в Колективния 
трудов договор на ТрУ. 
 Докладва: проф. д-р Румен Бинев – Зам.-ректор по АСИД 
8. Утвърждаване на предложение за броя на приеманите студенти и докторанти в ТрУ за 
учебната 2021/2022 година. 

 Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД 
9. Утвърждаване на предложение за размера на таксите за кандидатстване и обучение на 
студенти и докторанти в ТрУ за учебната 2021/2022 година. 

 Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД 
10. Приемане на справочник за кандидат-студенти за академичната 2021/2022 година. 

 Докладва: доц. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД 
11. Приемане на Календарен план на Тракийски университет за 2021 година. 
 Докладва: доц. д-р Ани Златева – Гл. секретар на ТрУ 
12. Обявяване на конкурси. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
13. Утвърждаване на избора на хонорувани преподаватели във ФТТ, СФ и ВМФ. 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
14. Утвърждаване на критерии за оценка и класиране на научните проекти, финансиране 
съгласно Наредбата на МС (ПМС №233/10.09.2016 г.). 
 Докладва: проф. д-р Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор по НИМД 
15. Утвърждаване на предложение за разкриване на нова специалност „Медицински оптик“, 
ОКС „професионален бакалавър“. 
 Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на МК 
16. Избор на „професор“ и „доцент“ по § 2, ал. 2 от ПРАСТрУ за нуждите на Медицински 
колеж. 
 Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на МК 
17. Избор на „доцент“ по „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за нуждите на 
Медицински колеж. 
 Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на МК 
18. Утвърждаване на доклади по САНК за специалност „Рехабилитатор“ и „Медицински 
лаборант“. 
 Докладва: проф. д-р Анна Толекова – Директор на МК 
19. Утвърждаване на нови учебни планове и квалификационни характеристики на 
специалност „Технологии на обучението по информатика и информационни технологии“ ОКС 
„магистър“. 
 Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – Декан на ПФ 
20. Утвърждаване на нови учебни планове и квалификационна характеристика на 
специалност „Предучилищна педагогика“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. 
 Докладва: проф. д-р Таня Борисова, дн – Декан на ПФ 
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21. Даване съгласие ТрУ да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в 
обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение в Националния 
подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 
2021-2027 г.“, както и да направи подбор на потенциални партньори за участие в 
сдружението, съгласно изискванията на програмата и подаване на проектно предложение до 
Министерството на икономиката от името на партньорите в сдружението. 
 Докладва: доц. д-р Емил Славов – Зам.-ректор по ПД 
22. Утвърждаване на учебна документация и такси за обучение за СДК. 

Докладват: доц. д-р Ваня Стойкова – Декан на ФТТ 
проф. д-р Галя Кожухарова – Директор на ДИПКУ 

23. Текущи. 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ПО ПЪРВА ТОЧКА няма взето решение 
 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ приема становището на Контролния съвет относно 
законосъобразността на проведените избори за: 
 I. Ръководители на катедри в Медицински факултет, съгласно протоколите от 
катедрените съвети и Факултетния съвет при МФ, както следва: 

1. Катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“ – доц. д-р 
Борислав Николов Попов. 

2. Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести и клинична лаборатория“ – проф. д-р 
Жулиета Борисова Геренова. 

3. II Катедра „Терапия на вътрешните болести“ – доц. д-р Маргарит Маринов Пенев. 
II. Ръководител на катедра в Аграрен факултет, съгласно протоколите от катедрен 

съвет и Факултетния съвет при АФ, както следва: 
1. Катедра „Морфология, физиология и хранене на животните“ – проф. д-р Иван 

Стоянов Върляков. 
ПО ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема Мандатната програма на Ректорското ръководство на Тракийски университет 
за периода 2020-2023 година. 
ПО ТРЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема информацията за направените корекции на бюджета на университета и 
структурните звена към 31.12.2020 г., след АС от 16.12.2020 г. 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Приема разпределението на бюджетната субсидия за 2021 година, 
съгласно приложението. 

Решение 2: Приема бюджетите на структурните звена и на университета като цяло за 
2021 г. – Финансово правна рамка 0 – Републикански бюджет. 

Решение 3: Приема списъка на капиталовите разходи на структурните звена и на 
университета като цяло за 2021 г., съгласно приложението. 

Решение 4: Приема Приложение 4 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски 
организации и дейности“. 
ПО ПЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема числеността на персонала, фонд работна заплата и средна брутна работна 
заплата на 1 лице по месечно и по структурни звена на ТрУ за 2021 г., съгласно 
приложението. 
ПО ШЕСТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема решението на Съвета за социално партньорство за промени във „Вътрешни 
правила за работна заплата“, както следва: 
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Чл. 13. (1) За образователната и научна степен „доктор" или за научната степен „доктор на 
науките", свързана с изпълняваната работа на работника или служителя, се изплаща 
допълнително месечно възнаграждение в размер не по-малък от: 

1. НС „доктор на науките“ – 650,00 лв. 
2. ОНС „доктор“ – 325,00 лв. 

Чл. 31. Настоящите правила влизат в сила от 01. 01 2021 г. и отменят Вътрешните правила 
за работна заплата, приети от Академичен съвет с протокол №20/10.07.2013 година, 
утвърдени от Ректора на Тракийски университет, изменени на Академичен съвет с протокол 
№ 23/11.12.2013 г., изменени на Академичен съвет с протокол № 25/19.02.2014 г., изменени 
на Академичен съвет с протокол № 26/26.03.2014 г., изменени на Академичен съвет с 
протокол №29/09.07.2014 г., изменени на Академичен съвет с протокол № 31/19.11.2014 г., 
изменени на Академичен съвет с протокол № 35/29.04.2015 г., изменени на Академичен 
съвет с протокол № 1/15.12.2015 г., изменени на Академичен съвет с протокол №2/03.02.2016 
г., изменени на Академичен съвет с протокол № 6/29.06.2016 г., изменени на Академичен 
съвет с протокол № 8/26.10.2016 г. и изменени на Академичен съвет с протокол № 
10/25.01.2017 г. 
Чл. 31а. Лицата, упражнили правото си по чл.13 от действалите до 01.01.2021 г. Вътрешни 
правила за работна заплата в Тракийски университет запазват извършеното на това 
основание увеличение на индивидуалното си основно възнаграждение до датата на 
придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 
Начални и максимални основните месечни работни заплати за заемани длъжности в 
Тракийски университет 
           Приложение 1 

№  Вид персонал Длъжност/отдел лева 

10  Ръководни длъжности Заместник декан, доцент 1500-2232 

12   Директор, доцент 1500-2661 

14   Заместник директор, професор 1600-2392 

15   Заместник директор, доцент 1500-1913 

16   Ръководител катедра, професор 1600-2392 

17   Ръководител катедра, доцент 1500-2392 

18 Научно преподавателски 
персонал 

Професор 1600-2392 

19   Доцент 1500-1913 

20   Главен асистент 1400-1435 

21   Асистент 1300-1300 

22   Старши преподавател 1350-1355 

23   Преподавател 1260-1276 

46 Друг персонал Технически изпълнител 650-877 

47   Охранител 650-877 

48   Шофьор, механизатор 650-918 

49   Работник поддръжка 650-798 

50   Чистач 650 

51   Общ работник, портиер 650 

52   Животновъд 650-877 

53   Готвач 650-672 
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           Приложение 4 
ІІІ.3. Еднократното допълнително трудово възнаграждение за над нормативна учебна заетост 
се заплаща за наднормативни часове в размер до 100% от норматива за учебна заетост 
съгласно точка II.1 за академични и преподавателски длъжности, с решение на Ректора на 
ТрУ, по предложение на съвета на съответното звено, в рамките на неговите финансови 
възможности и бюджет. 
ПО СЕДМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 

Приема решението на Съвета за социално партньорство за промени в Колективния 
трудов договор на ТрУ, както следва: 

Чл. 43. Заплащането на труда става на базата на утвърдени от страните по КТД 
„Вътрешни правила за работната заплата в ТрУ“. 

(1) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или 
служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо 
от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от Работодателя в 
размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месец. 

(2) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или 
служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо 
от основанието за прекратяването, ако е работил при същия Работодател през 
последните 10 години от трудовия му стаж  той има право  на обезщетение в размер 
на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.  

(3) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или 
служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо 
от основанието за прекратяването, ако е придобил в Тракийски университет или в 
същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години, 
използвал е всички натрупани в предходните години отпуски, няма наложени 
дисциплинарни наказания и не е упражнил правото си на увеличение на 
индивидуалната основна заплата по чл.13 от Вътрешните правила за работна 
заплата, действали до 01.01.21г., той има право на обезщетение в размер на 
брутното му трудово възнаграждение за срок от 7 месеца. 

(4) Обезщетението по този член може да се изплаща само веднъж. 
ПО ОСМА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема и утвърждава броя на приеманите студенти и докторанти в ТрУ за учебната 
2021/2022 година, съгласно приложението. 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
  Приема и утвърждава размера на таксите за кандидатстване и обучение на студенти и 
докторанти в ТрУ за учебната 2021/2022 година, съгласно приложението. 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема справочник за кандидат-студенти за академичната 2021/2022 година. 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема Календарния план на Тракийски университет за 2021 година. 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
Ветеринарномедицински факултет 
 Решение 1: Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ по 
„Морфология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна 
анатомия, хистология и ембриология“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
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 Решение 2: Да се обяви конкурс за академична длъжност „гл. асистент“ по 
„Морфология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна 
анатомия, хистология и ембриология“ – един; 

Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
 Решение 3: Да се обяви конкурс за академична длъжност „гл. асистент“ по 
„Ветеринарна микробиология“, 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 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
Медицински факултет 
 Решение 4: Да се обяви конкурс за академична длъжност „гл. асистент“ по 
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, 
професионално направление 4.2. Химически науки, област на висшето образование 4. 
Природни науки, математика и информатика за нуждите на специалност „Социални 
дейности“ към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един на 
0.5 щат; 

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 
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, 
професионално направление 4.2. Химически науки, област на висшето образование 4. 
Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия“ – 
един; 

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 
„Неврология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 
7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Неврология, психиатрия и МБС“ 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 7: Да се обяви конкурс за длъжност „преподавател“ по  Клинична практика 
за специалност „Медицинска сестра“ към катедра „Здравни грижи“ – един. 
Изискване към кандидатите – диплома ОКС „магистър“ по „Управление на здравните грижи“ с 
базова специалност „Медицинска сестра“. 
 Срок за подаване на документи 1 месец от обявата в интернет страницата на 
ТрУ.   
 Решение 8: Да се обявят конкурси за хонорувани преподаватели за учебната 
2020/2021 г, както следва: 

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА“ 
1. Преддипломен стаж по „Нефрология“ – 180 ч. 

СПЕЦИАЛНОСТ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ 
1. Дисциплина „Икономика на здравеопазването“ – 15 часа упражнения 
Срок на конкурсите – две седмици от публикуване на обявата на сайта на ТрУ. 
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Медицински колеж 
 Решение 9: Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ по „Социална 
медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 
7.3 Фармация, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт – един на 0.5 щат; 

Конкурсът със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ и 
обявяването му на интернет страницата на ТрУ. 
ДИПКУ 
 Решение 10: Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ по „Методика 
на обучението по информационни и STEM технологии“, професионално направление 1.3. 
Методика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки – 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: 
 Решение 1: Утвърждава избора на следните хонорувани преподаватели за летен 
семестър на учебната 2020-2021 г. (решение на ФС на ФТТ протокол №16/19.01.2021 г.) за 
нуждите на Факултет „Техника и технологии“, както следва: 

За нуждите на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ 
1. Проф. д-р инж. Пламен Даскалов по дисциплината: „Компютърни системи за 
измерване” - ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалности „Автоматика и компютърни 
системи”, „Електротехника”, „Мултимедийни и компютърни системи и услуги”, 
„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация” и 
„Информационни и комуникационни технологии в образованието”, ІІ+ІV семестри, редовно 
обучение. 
2. Проф. дтн Миролюб Младенов по дисциплините: 
1. „Проектиране на системи за управление на технологични обекти”, ОКС „Бакалавър”- 20 
часа лекции, специалност „Автоматика и компютърни системи”, VІІІ семестър, 10 часа 
лекции, задочно обучение; 
2. „Изкуствен интелект”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалности „Автоматика и 
компютърни системи”, „Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и 
публичната администрация” и „Информационни и комуникационни технологии в 
образованието”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение 
3. Доц. д-р инж. Свилен Рачев по дисциплината: „Проектиране на електрически машини и 
апарати”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър” 2ТН - 15 часа лекции, специалност 
„Електротехника”, VІ+ІІ семестри, редовно и задочно обучение. 
4. Д-р инж. Продан Проданов по дисциплината: „Електронни системи за управление на 
електрически машини - ИД“, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, VІ семестър, редовно и 
задочно обучение, специалност „Електротехника” 
5. Доц. д-р инж. Станимир Садинов по дисциплината: „Приложения и системи за мобилни 
устройства”, ОКС „Магистър” – М1, М2ТН – 15 часа лекции, специалности „Автоматика и 
компютърни системи ”, „Мултимедийни и компютърни системи и услуги” и  „Информационни и 
комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация”, ІІ+ІV семестри, редовно 
обучение. 
6. Инж. Румяна Стоянова по дисциплината: „Техническа безопасност”, ОКС „Бакалавър” – 
20 часа семинарни упражнения, специалности „Автоматика и компютърни системи” и 
”Електротехника”, VІІІ семестър, редовно обучение и 10 часа сем. упражнения, задочно 
обучение. 
7. Доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков по дисциплините: 
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1. „Технически средства за автоматизация“, ОКС „Бакалавър“ - 30 часа лекции редовно 
обучение и 15 часа лекции задочно обучение, специалност „Автоматика и компютърни 
системи“, VІ семестър; 
2. „Теория на управлението ІІ част“, ОКС „Бакалавър“ - 30 часа лекции редовно обучение и 
15 часа лекции задочно обучение, специалност „Автоматика и компютърни системи“, VІ 
семестър; 
3. „Бази от данни в системите за управление“, ОКС „Бакалавър“ - 30 часа лекции  редовно 
обучение и 15 часа лекции задочно обучение, специалност „Автоматика и компютърни 
системи“, ІV семестър. 
8. Инж. Мария Богомилова Георгиева-Николова по дисциплината: „Информатика ІІ част“, 
ОКС „Бакалавър“ – 120 часа практически упражнение с редовно обучение, специалности 
„Автотранспортна и земеделска техника“, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 
индустрия“, „Топло- и газоснабдяване“ и „Технология на храните“ и 60 часа практически 
упражнения със задочно обучение специалности „Автотранспортна и земеделска техника“, 
„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“, „Топло- и газоснабдяване“, 
„Индустриално инженерство“ и „Технология на храните“, ІІ семестър. 

За нуждите на катедра „Машинно инженерство“ 
9. Доц. д-р инж. Васил Бобев по дисциплините: 
1. „Системи за осигуряване безопасността на движение”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 
15 часа семинарни упражнения, ІІ семестър, редовно обучение, специалност „ Организация 
и управление на транспорта”. 
2. Спедиция“, ОКС „Магистър“ – 30 часа лекции + 15 часа сем. упражнения, специалност 
„Организация и управление на транспорта“, ІІ-ри семестър, редовно обучение. 

За нуждите на катедра „Енергетика“ 
10. Доц. д-р инж. Иван Лазаров по дисциплините: 
1. „Поддържане и ремонт на индустриални машини“, ОКС „бакалавър“, 6 часа лекции + 7 
часа семинарни упражнения, задочно обучение, VIII семестър, специалност „Индустриално 
инженерство“; 
2. „Техническа безопасност“, ОКС „Бакалавър“ – 20 часа лекции + 30 часа семинарни 
упражнения, редовно обучение и 10 часа лекции и 15 часа семинарни упражнения, 
задочно обучение, VІІІ семестър, специалности „Технология на храните“ и „Топло- и 
газоснабдяване“; 
3. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации”- ІІ част, ОКС „Бакалавър” 
- 20 часа лекции, редовно обучение и 10 часа лекции, задочно обучение, VІІІ семестър, 
специалност „Топло- и газоснабдяване”. 
11. Доц. д-р инж. Валентин Бобилов по дисциплините: 
1. „Топлинно стопанство“, ОКС „Бакалавър“ - 15 часа лекции, редовно и задочно обучение, 
специалност „Топло- и газоснабдяване“, VІ семестър; 
2. „Топлинна интеграция и когенерация - ИД“, ОКС „Магистър“ – 30 часа лекции + 15 часа 
семинарни упражнения, редовно обучение, специалност „Топло- и газоснабдяване“, ІІ+ІV 
семестър. 
12. Проф. д-р Петър Костов по дисциплината: „Топло- и масопренасяне”, ОКС 
“Бакалавър“– 45 часа лекции, редовно обучение, спецециалност „Топло- и газоснабдяване“ 
и 23 часа лекции, задочно обучение, ІV семестър, специалности „Топло- и газоснабдяване” и 
„Индустриално инженерство“. 
13. Проф. д-р Георги Вълчев по дисциплината: „Нормативни документи – ИД“, ОКС 
„Бакалавър – 20 часа лекции, редовно обучение и 10 часа лекции, задочно обучение, 
специалност „Топло- и газоснабдяване“, VІІІ семестър. 
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14. Проф. дтн Георги Тасев по дисциплината: „Подемни и транспортни съоръжения в 
индустриалното предприятие“, ОКС „Бакалавър“ – 13 часа лекции задочно обучение, 
специалност „Индустриално инженерство“, VІ семестър. 

За нуждите на катедра „Хранителни технологии“ 
15. Проф. д-р Катя Иванова Вълкова-Йоргова по дисциплината: „Технология на месото и 
месните продукти ІІ част“ ОКС „Бакалавър“ – 45 часа лекции редовно обучение и 22 часа 
лекции задочно обучение, специалност „Технология на храните“, VI семестър. 

Стопански факултет 
 Решение 2: Утвърждава избора на Милен Бонев Господинов за хоноруван 
преподавател за летен семестър на учебната 2020-2021 г. (решение на ФС на СФ протокол 
№5/25.01.2021 г.) по дисциплината „Английски език“ както следва: 
1. ВМФ – сп. „Ветеринарна медицина“, курс 2 – 60 часа 
2. АФ – сп. „Зооинженерство“, курс 1, редовно обучение – 30 часа 
3. При необходимост на СФ – Икономически специалности, задочно обучение – 15 часа 

Ветеринарномедицински факултет 
 Решение 3: Утвърждава избора на Цветелина Владимирова Ангелова-Петкова за 
хоноруван преподавател за летен семестър на учебната 2020-2021 г. (решение на ФС на 
ВМФ протокол №13/25.01.2021 г.) по дисциплината „Фармакология и фармация“ с аудиторна 
заетост 520 часа. 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема и утвърждава предложените промени на критериите за оценка и класиране на 
научните проекти, финансиране съгласно Наредбата на МС (ПМС №233/10.09.2016 г.) 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Приема и утвърждава предложението за разкриване на нова специалност от 
нерегулираните професии „Медицински оптик“, ОКС „професионален бакалавър“, 
професионално направление 7.5. Здравни грижи. 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Избира проф. д-р Елена Грозева Желева, дп на академична длъжност 
„професор“ по „Педагогика на обучението по здравни грижи“, професионално направление 
1.2. Педагогика, област на висшето образование 1. Педагогика на 0,5 щат за нуждите на 
Медицински колеж, на основание по § 2, ал. 2 от ПРАСТрУ и чл. 15 (3) от ЗРАСРБ. 
 Решение 2: Избира доц. д-р Весел Тодоров Кантарджиев, дм на академична 
длъжност „доцент“ по „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1 
Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат за нуждите 
на Медицински колеж, на основание по § 2, ал. 2 от ПРАСТрУ и чл. 15 (3) от ЗРАСРБ. 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 На основание § 3а от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ избира маг. фарм. 
Николай Михайлов Герасимов, дф на академична длъжност „доцент“ по „Фармакоикономика 
и фармацевтична регулация“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.3. Фармация за нуждите на специалност „Помощник-
фармацевт“, Медицински колеж. 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Приема и утвърждава доклада за САНК на специалност от 
нерегулираните професии „Рехабилитатор“, професионално направление 7.5. Здравни 
грижи, ОКС „професионален бакалавър“, Медицински колеж. 
 Решение 2: Приема и утвърждава доклада за САНК на специалност от 
нерегулираните професии „Медицински лаборант“, професионално направление 7.5. 
Здравни грижи, ОКС „професионален бакалавър“, Медицински колеж. 
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ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Утвърждава квалификационна характеристика на специалност 
„Технологии на обучението по информатика и информационни технологии“, професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по…., ОКС „магистър“, 2, 3 и 4 семестъра, 
задочно обучение. 
  Решение 2: Утвърждава учебен план на специалност „Технологии на обучението по 
информатика и информационни технологии“, професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по…., ОКС „магистър“ – 2 семестъра задочно обучение. 
 Решение 3: Утвърждава учебен план на специалност „Технологии на обучението по 
информатика и информационни технологии“, професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по…., ОКС „магистър“ – 3 семестъра задочно обучение. 
 Решение 4: Утвърждава учебен план на специалност „Технологии на обучението по 
информатика и информационни технологии“, професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по…., ОКС „магистър“ – 4 семестъра задочно обучение. 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Приема и утвърждава квалификационна характеристика на специалност 
„Предучилищна педагогика“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, професионално 
направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки, редовна 
и задочна форма на обучение. 
 Решение 2: Приема и утвърждава учебни планове на специалност „Предучилищна 
педагогика“, ОКС „бакалавър“ (редовна и задочна форма на обучение) и ОКС „магистър“ 
(задочна форма на обучение), професионално направление 1.2. Педагогика, област на 
висше образование 1. Педагогически науки. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
 Решение 1: Дава съгласие Тракийски университет да участва в учредяване на 
сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно 
предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по 
програма „Цифрова Европа 2021-2027 г.“, както и да направи подбор на потенциални 
партньори за участие в сдружението, съгласно изискванията на програмата и подаване на 
проектно предложение до Министерството на икономиката от името на партньорите в 
сдружението. 
 Решение 2: Упълномощава Ректора на ТрУ да извърши всички последващи от 
решението действия. 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА Академичният съвет реши: 
  Факултет „техника и технологии“ 
  Решение 1: Приема и утвърждава актуализирана такса за индивидуална 
специализация за придобиване на професионална квалификация „Инструктор за обучение 
на водачи на МПС“ в размер на 1750 лв. 

Решение 2: Приема и утвърждава учебна програма за обучение в курс „Безопасност 
на движението“ и такса от 190 лв. при индивидуално присъствено/дистанционно обучение 
30 часа. 

ДИПКУ 
Решение 3: Приема и утвърждава актуализирана на такса за обучение в краткосрочен 

курс „Помощник възпитател в детска градина“ в размер на 220 лв. Таксата включва 
обучение и издаване на документ. 

Решение 4: Приема и утвърждава учебен план за нова специализация 
„Предприемачество и устойчиво развитие“ с общ хорариум 208 ч. и такса за обучение в 
размер на 1150 лв.  
 

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

