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Т Р А К И Й С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т – СТАРА ЗАГОРА 
 
 

 
ПРАВИЛНИК 

 
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ 

„ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ” 
 

1. Почетното звание Доктор хонорис кауза на Тракийски 
университет се присъжда на чуждестранни и български граждани с 
решение на Академичния съвет. 
 
2. Аргументирани предложения за присъждане на почетно звание 
„Доктор Хонорис Кауза” се правят от структурните звена на ТрУ, от 
Ректора, от обществени организации и институции. 
 
3. За присъждане на почетното звание се назначава от Ректора 
комисия по предложението, която обсъжда кандидатурата и 
предлага на Ректора свое писмено становище. При положителна 
оценка, Ректорът предлага кандидатурата в Академичния съвет и 
след неговото решение се уведомява лицето като се съгласува 
датата и часът  на тържественото заседание. 
 
4. Почетното звание Доктор хонорис кауза на Тракийски 
университет се присъжда: 
 

 за високи научни достижения; 

 на изтъкнати държавници, учени и културни дейци от страната 
и чужбина; 

 за активно, дълготрайно и целенасочено подпомагане 
дейността на университета, с което се укрепва неговата 
структура и авторитет. 

 
5. Присъждане на почетното звание  Доктор хонорис кауза на 
Тракийски университет става на тържествено заседание на 
Академичния съвет, на което присъства и номинираният.  
 
6. Символи на почетното звание са: специален диплом и медал на 
Тракийския университет. Номинираният записва свои мисли и идеи 
в специална почетна книга на университета като се отбелязва 
задължително датата на присъждане на званието и за какви 
постижения е дадено. 
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7. Ако удостоеният с почетното звание рязко измени своето 
отношение към Университета или с действията си покаже уронване 
престижа на учен, или отправи непристойни нападки и хули срещу 
страната ни и Университета, Академичният съвет е в правото си да 
отнеме присъденото по-рано почетно звание, за което се уведомява 
и лицето. 
 

 

 

 

Актуализиран с решение на Академичния съвет  
(Протокол № 29/27.10.2010 г.) 

 


