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Уважаеми членове на Общото събрание,

През отчетния едногодишен период от дейността на

академичната общност на Стопански факултет и Деканското

ръководство бяха реализирани значителен брой дейности, свързани с

обслужването на катедрите и звената относно присъщата ни учебна,

научноизследователска, организационна и административна дейност.

Активността и ефективната работа на получилите правомощия органи

на управление на Стопански факултет – Факултетен и Декански съвет,

както и дейността на цялата академична общност на факултета през

отчетния едногодишен период са съобразени с изискванията на ЗВО,

законодателството на Република България, както и с Правилника за

устройство, дейност и управление на Тракийския университет и на

Стопански факултет.
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1. УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

През отчетния период Деканското ръководство работи в следния състав:

Декан – проф. д-р Надка Стефанова Костадинова

Зам. - декан УД – проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова-Калайджиева

Зам. - декан НМД – проф. дмн Веселин Тотев Видев

Научен секретар – доц. д-р Искра Маркова Ненчева-Иванова

В заседанията на разширения съвет на Деканския съвет се включват и
ръководителите на седемте Катедри на Стопански факултет, а при необходимост - и
председателят на Студентски съвет.

За времето на едногодишния отчетен период са проведени 11 заседания на
Факултетния съвет на Стопански факултет. Няма провалени поради липса на кворум
или други причини заседания. Чрез своето присъствие и активно участие в дискусиите
по време на заседанията, членовете на Факултетния съвет успяха да оправдаят
доверието на членовете на Общото събрание и на цялата академична общност на
Стопански факултет. В хронологията на обсъждане и решения на Факултетен съвет на
Стопански факултет се стартира дейността по формиране на организационно –
управленската структура на Стопански факултет, предложение и избор на Зам. Декани
на факултета (Протокол № 7 /04.04.2017 г.), утвърждаване на избраните ръководители
на катедри (Протокол № 8 /10.04.2018 г.) и комисии по административно стопанска и
информационна дейност, комисия по УД, комисия по НМД, комисия по атестация,
комисия по академична етика и др.

На фигура 1 е представена организационно – управленската структура на
Стопански факултет при Тракийски университет.



ЗАМ.-ДЕКАН НМДЗАМ.-ДЕКАН УД

СЕКТОР
НМД

ЦЕНТЪР ЗА
МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

СЕКТОР
УЧЕБНА  ДЕЙНОСТ

ДЕКАНАТ

КАТЕДРИ

НАУЧЕН СЕКРЕТАР

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

ДЕКАН

ДЕКАНСКИ СЪВЕТ

ГЛАВЕН
СЧЕТОВОДИТЕЛ

ТЕХНИЧЕСКИ
СЕКРЕТАР

ФИНАНСОВО-
СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

ИКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
И БИЗНЕС ЕЗИКОВО
ОБУЧЕНИЕ

Фиг. 1 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКА И
МАТЕМАТИКА

ФИЗИЧЕСКО
ВЪЗП.И СПОРТ

РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС

И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
МЕНИДЖМЪНТ



За всички нас е успех, че ефективното сътрудничество между структурните
звена на факултета, активната дейност на катедрените колективи намери израз в
успешно реализирани решения в учебната, научната и административно – стопанска
дейност.

През месец юни 2017 година бе разработена Стратегия за интернационализация
на Стопански факултет в унисон със Стратегия за интернационализация на ТрУ.

През септември 2017 год. Факултетният съвет обсъди и прие Визия за развитие на
Стопански факултет  (Протокол №1/26.09.2017 год.).

В изпълнение на Визията за развитие на Стопански факултет се създадоха две
нови магистърски специалности – „Икономика и мениджмънт на човешките ресурси“ и
„Бизнес информационни технологии“ и също две  се актуализираха – „Финанси и
счетоводство на фирмата“, „Предприемачество и стратегически маркетинг“. Утвърдени
са от Академичния съвет на ТрУ и предстои прием за новата 2018/2019 год.

Към настоящия момент Стопански факултет разполага с 61 заети щатни
длъжности, от които 47 бр. са научнопреподавателските кадри (двама – Ректорат) /в
т. ч. 1 бр. с научна степен „доктор на науките”, 35 бр. с научна степен „доктор“/ и 14 бр.
служители. Научнопреподавателският персонал е разпределен по длъжности както
следва:

Професор 11 бр.

Доцент 12 бр.

Главен асистент 6 бр.

Асистенти 9 бр.

Старши преподавател 8 бр.

Преподавател 3 бр.

Съотношението между научнопреподавателски кадри и служители в края на
отчетния период е 3,36:1.

Научнопреподавателският персонал към 30.04.2018 г. по категории е посочен на
Таблица 1.
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Таблица 1
СПИСЪК

на лицата по длъжности, работещи
в Стопански факултет – ТрУ

№ по
ред Длъжностни наименования Име, презиме, фамилия Образователна

степен

1 2 3 4
Ръководство

1 Декан, професор Надка Стефанова Костадинова доктор
2 Зам-.декан-професор УД Тодорка Ст.Атанасова-Калайджиева доктор
3 Зам.-декан-професор НМД Веселин Тотев Видев дмн

Катедра "Икономика"
1 Професор - р-л катедра Иван Георгиев Иванов доктор
2 Професор-0.5 Стефан Христов Петранов доктор
3 Доцент Десислава Маринова Иванова доктор
4 Доцент Николай Пенев Иванов доктор
5 Доцент Христо Атанасов Момчилов доктор
6 Асистент Дора Тенева Дончева доктор
7 Асистент Олег Насев Милев доктор
8 Асистент Иванка Стойчева Жекова магистър
9 Ст.експ, орг.обуч./к.Ик.+к.РЗ/-0.5

Катедра "Регионално развитие"
1 Доцент-р-л катедра Блага Иванова Стойкова доктор
2 Професор Юлияна Ив. Благоева-Яркова доктор
3 Професор Венета Стоянова Гайдарджиева доктор
4 Професор Стефан Димитров Иванов доктор
5 Доцент Гена Цветкова Велковска доктор
6 Главен асистент
7 Главен асистент Надежда Г. Георгиева-Станкова доктор
8 Главен асистент Неделин Костадинов Марков доктор
9 Асистент-0.5 Емил Севдалинов Мутафов доктор

10 Ст.експ, орг.обуч./к.Ик.+к.РЗ/ Надя Хр.Кръстанова-Георгиева магистър

Катедра "Мениджмънт"
1 Професор-р-л катедра Румен Иванов Отузбиров доктор
2 Доцент Искра Маркова Ненчева доктор
3 Доцент Надежда Филипова Петрова доктор
4 Главен Асистент Георги Алексиев Алексиев доктор
5 Асистент Константин Иванов Станков доктор
6 Ст. експ., обуч, маг. обуч. Стоянка Димитрова Каменова магистър

Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
1 Професор-р-л катедра Георги Желязков Георгиев доктор
2 Доцент Дарина Георгива Заимова доктор
3 Доцент Евгени Росенов Генчев доктор
4 Доцент Димитрина Георгиева Стоянчева доктор
5 Главен асистент Румяна Иванова Ангелова доктор
6 Асистент Константин Валентинов Стоянов доктор
7 Асистент
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Катедра "Информатика и математика"
1 Доцент 0.5  р-л катедра Лина Кирилова Йорданова доктор
2 Главен асистент 0.5 дл. Габриела Георгиева Кирякова доктор
3 Главен асистент Мирослава Тенева Иванова доктор
4 Асистент Надежда Иванова Ангелова доктор
5 Асистент Петя Маринова Велева - Донева доктор
6 Асистент Емилия Василева Трендафилова магистър
7 Гл.спец, орг. уч. дейн./Мат,ИБП/ Маргарита Димитрова Стоева специал.

Катедра "Обществени науки и бизнес езиково обучение"
1 Доцент-р-л катедра Таня Гочева Танева-Похлупкова доктор
2 Старши преподавател Невена Йорданова Найденова магистър
3 Старши преподавател Любомира Венкова Спасова магистър
4 Преподавател Женя Маринова Гундашева магистър
5 Преподавател Калина Живкова Кацарова магистър
6 Преподавател Златина Николова Димова магистър
7 Ст.експ, орг.обуч./ОНБЕО+ФС/ Петя Дончева Бекярова магистър

Катедра "Физическо възспитание и спорт"
1 Професор-р-л катедра Галина Петрова Дякова доктор
2 Старши преподавател Жельо Денев Добрев магистър
3 Старши преподавател Мария Стефанова Иванова магистър
4 Старши преподавател Пламен Георгиев Петков магистър
5 Старши преподавател Нела Вълкова Гочева магистър
6 Старши преподавател Тихомир Андреев Андреев магистър
7 Старши преподавател Любен Костадинов Лападатов магистър

Администрация
1 мл. експ,  учебна дейност Стела Недялкова Стефанова бакалавър
2 Ст. експ, аналитик база данни Снежана Косева Савова магистър
3 Ст. експ, научна дейност Деница Николаева Маркова магистър
4 Главен счетоводител-бюдж. Донка Стефанова Недева магистър
5 Гл. спец, счетоводител-опер. Гергана Росланова Койчева магистър
6 Гл. спец, касиер в счет.и ЛС Мария Дончева Петкова ср. спец
7 Ст. експ, админ.секретар Дияна Илиева Господинова бакалавър

1 Изпълнител, чистач Драганка Кънчева Динева средно

2 Изпълнител, чистач Христина Иванова Йорданова средно

3 Изпълнител, чистач Величка Тодорова Желязкова средно

През отчетния период Деканското ръководство на СФ, работейки в синхрон с
Ректорското ръководство и ръководствата на останалите структурни звена, успя да
продължи традиционните контакти на седемте катедри, включени в структурата на СФ
и да разшири полето на сътрудничество на факултета на национално и международно
равнище. Активната дейност на катедрените и междукатедрени научни колективи в
разработка на научни проекти, финансирани от целевата субсидия за наука по конкурси
2017 и 2018, участието в национални и международни конференции, проекти по
национални и международни програми, повиши значително научната активност на
преподавателския състав, изразяваща се в брой научни публикации и участия във
форуми.

Организираната на 22 и 23 юни 2017 год. IV  Международна научна
конференция на СФ „Бизнес и развитието на регионите”, с петте си научни
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направления, 123 участници от 17 университета, 8 научни организации от страната и
чужбина и изнесените 76 научни доклада успя да утвърди  имиджа на структурата
Стопански факултет и да ни идентифицира в научното пространство на страната и
чужбина като факултет със сериозни претенции в областта на отрасловата икономика,
предприемачеството и развитието на регионите.

С оглед подобряване на управлението и повишаване ефективността на учебна,
научна, административна и информационна дейност на факултета е необходимо да
насочим усилията си за подобряване на работата в следните направления:

 Продължаване на процеса на обезпечаване на учебната дейност с
необходимите преподаватели, редовни, задочни докторанти и такива на самостоятелна
подготовка с оглед подобряване качествения преподавателски състав в СФ.

 Подготовка на документация за процедура по САНК към НАОА в направление
3.8. „Икономика“.

 Да продължи положителната практика на Деканското ръководство за
представяне на резултати и конструктивни предложения към висшестоящи институции
(министерства и ведомства), като краен продукт при проведени научни конференции,
тематични кръгли маси, семинари и международни научни форуми.

 Активно участие на научно- преподавателския персонал и студентите в V
Международна научна конференция на СФ „Бизнесът и развитие на регионите“ – юни
2019 г.

  Да продължи възприетата практика за покана на гост лектори от страната и
чужбина по актуални икономически проблеми.

 Разширяване на контактите на научнопреподавателския състав и студентите от
СФ с представители на бизнеса и органите на управление на регионално и национално
ниво.
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2. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

2.1. Кандидатстудентски прием
Кандидатстудентската кампания за учебната 2017-2018 година в Стопански

факултет при Тракийски университет се проведе в условия на силна конкуренция с
останалите икономически университети и факултети в страната.

Налице бяха и редица затрудняващи приема фактори като:

I. На национално ниво:
1) Броят на дипломираните випускници на средните училища в България

продължава да  намалява и за 2017 г. е 56,3% от този през 2007 г. (фиг.2.1.1.)
Фиг.2.1.1.

2) Общият брой на местата за прием през уч. 2017/2018 г. във ВУ в България е
намален по решение на МОН с 8% спрямо 2016/2017 г., докато броят на
кандидатстващите след средно образование намалява с 8.4% .

3) Общо местата за прием на студенти след средно образование във ВУ в страната
е 55 977.

4) Броят на приема на студенти държавна поръчка в държавните ВУ е 38 555.

5) Платено обучение в държавните ВУ е 7 079.

6) Приемът в частните ВУ достигна 10 343.

II. На ниво Тракийски университет:
1) През 2017 г. се отчете с 33% по-малко кандидат-студенти спрямо 2012 г.

(фиг.2.1.2.)

2) Утвърденият от МОН прием на студенти държавна поръчка за ТрУ е 1289
броя.

3) Броят на кандидат-студентите в ТрУ достигна 1973.
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4) Записаните студенти в ТрУ към началото на учебната година (11.09.2017 г.)
са 1168 броя.

5) Броят на незаети места държавна поръчка общо за ТрУ възлиза към
13.09.2017 г. на 121 студенти.

Фиг.2.1.2.
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Кандидат-студенти за Тракийски университет

III. На ниво Стопански факултет:
1) Утвърденият от МОН прием на студенти държавна поръчка ОКС „бакалавър“

за СФ е 54 броя, в т.ч. 36 – редовно обучение и 18 – задочно обучение, по-малко спрямо
този от предходната уч. г.

2) Броят на кандидат-студентите с първо желание в СФ е 143, които са и
потенциални първокурсници. (табл. 2.1.1).

3) Значително по-голям е общият брой на кандидат-студентите посочили като
желание поне една специалност и форма на обучение в СФ - 650 броя, но същите
кандидатстват и за други специалности в ТрУ с по-предни желания и така те се
класират за други структурни звена.

Табл. 2.1.1.
Брой на посочени желания по специалности и форми на обучение от

кандидатстудентската кампания в ОКС “бакалавър” за уч. 2017/2018 г.
в Стопански факултет при Тракийски университет

ОКС „бакалавър“
по специалност и форма на обучение

Жени -
Общ брой
желания

Мъже -
Общ брой
желания

Само
с първо
желание

Само
за

специалността
 Аграрна икономика - редовно 28 34 6 2
 Аграрна икономика - задочно 68 44 11 5
 Бизнес икономика - редовно 70 38 32 5
 Бизнес икономика - задочно 106 55 74 2
 Регионална икономика - редовно 40 32 7 4
 Регионална икономика -задочно 87 48 13 2

ОБЩО 399* 251* 143 20

*Забележка: Сбор от всички желания на кандидат-студентите, като някои от тях са
посочили и шестте възможни варианта за избор на специалност и форма на обучение.

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
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Успехът, които показаха кандидат-студентите на редовните приемни изпити
(тестове по география, математика и икономика, както и обща езикова подготовка) са
относително добри спрямо същия по други приемни изпити за университета (табл.
2.12.).

Табл. 2.1.2.
Успех на кандидат-студентите за ОКС „бакалавър“ на редовните приемни изпити
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Обща езикова култура - 4.07.2017 г. 7 12 130 42 - - 18 191 - 4,12
Тест по география - 29.06.2017 г. 1 19 10 6 2 - 2 38 - 3,79
Тест математика - 7.07.2017 г. 2 1 8 4 5 1 5 21 - 4,39
Тест по икономика - 29.06.2017 г. 1 1 1 - - 1 - 4 - 3,81

На таблица 2.1.3. е представен постигнатият максимален и минимален бал на
класираните и записани първокурсници по специалности в ОКС „бакалавър“ в
Стопански факултет за уч. 2017/2018 г. Констатира се, че балът на записаните студенти
задочно обучение и в трите бакалавърски специалности е по-висок спрямо този при
редовно обучение.

Табл.2.1.3.
Постигнат максимален и минимален бал от кандидат-студентите в ОКС “бакалавър”

за уч. 2017/2018 г. в Стопански факултет при Тракийски университет

ОКС „бакалавър“
по специалност и форма на обучение

Допустим
максимален

бал

Достигнат
максимален

бал

Допустим
минимален

бал

Достигнат
минимален

бал

Аграрна икономика - редовно 24,00 17,24 12,00 15,56
Аграрна икономика - задочно 24,00 20,50 12,00 20,23
Бизнес икономика - редовно 24,00 21,83 12,00 12,79
Бизнес икономика - задочно 24,00 22,84 12,00 22,17
Регионална икономика - редовно 24,00 23,06 12,00 13,94
Регионална икономика - задочно 24,00 22,67 12,00 20,30

От проведената анкета сред новоприетите студенти в ОКС „бакалавър“ в СФ за
уч. 2017/2018 г. се установява, че 85,4% са от област Стара Загора, а от областите
Сливен и Хасково са по 7,3% (фиг.2.1.3.). Тези резултати показват регионалната
значимост на Факултета.
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Фиг.2.1.3.

Източник: Анкета - първокурсници, ОКС „бакалавър“

На фиг. 2.1.4. са показани относителните дялове на средните училища, които са
завършили приетите първокурсници през уч. 2017/2018 г. в СФ на ТрУ.

Фиг.2.1.4.

Източник: Анкета - първокурсници, ОКС „бакалавър“

Новоприетите студенти са избрали бакалавърските специалности в Стопански
факултет пред други в ТрУ, защото искат да получат добра професионална подготовка
и реализация – 46,3%. За 41,7% от първокурсниците изборът е продиктуван от
възможността паралелно да работят и да учат, а за близо 10% от тях - специалностите
са „модерни“ (фиг.2.1.5.).

Средни училища, които са завършили приетите
първокурсници в СФ на ТрУ
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Фиг. 2.1.5.

Източник: Анкета - първокурсници, ОКС „бакалавър“

Фиг. 2.1.6.

Източник: Анкета - първокурсници, ОКС „бакалавър“

Установяваме, че най-голям относителен дял – 68,3% от новозаписаните
първокурсници са се информирали от Интернет (респ. от сайта на Факултет и
Университета) за предлаганите специалности в ОКС „бакалавър“. Източник на
информация за новоприетите студенти (17,1%) са и завършилите вече бакалаври в СФ
(фиг.2.1.6.).

Оказва се, че значителен е делът – 63,4% от новоприетите студенти в първи курс,
които проявяват интерес към участие в квалификационни курсове по време на
обучението си, за да получат допълнителни сертификати за знания и умения различни
от специалността, в която са приети.
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Фиг. 2.1.7.

Източник: Анкета - първокурсници, ОКС „бакалавър“

2.2. Специалности и брой студенти
През учебните 2016/2017 г. и 2017/2018 г. в Стопански факултет продължи да се

реализира обучение по три бакалавърски специалности: “Аграрна икономика”,
“Регионално икономика” и “Бизнес икономика”. В магистърска степен се осъществи
обучение по пет магистърски специалности:

1. “Икономика на алтернативния туризъм”.

2. “Предприемачество и иновации”.

3. “Икономика и управление на бизнеса”.

4. „Икономически анализи и проекти за регионално развитие“.

От началото на учебна 2017/2018 г. стартира обучението и по нова магистърска
специалност “Финанси и счетоводство на фирмата”.

В таблица 2.2.1. е представена динамиката в броя на приетите студенти по
специалности, форма на обучение за ОКС ”бакалавър” и ОКС “магистър” – държавна
поръчка и платено обучение в Стопански факултет при ТрУ. Данните показват, че за
учебната 2017/2018 г. са приети 89 броя първокурсници за ОКС ”бакалавър”, като е
изпълнена държавната поръчка от 54 и допълнително са записани 35 студенти
платено обучение (2 редовна и 33 задочна форма). Ако се направи сравнение с
годината на създаване на Стопански факултет (уч. 2008/2009 г.) оказва се, че общият
прием на студенти-бакалаври в първи курс е същият. Разлика има в разпределението
на приетите студенти по специалности и начин на прием. Главната причина за
намаляване на приема е в посочените по-горе фактори (параграф 2.1.) и прилаганата
рестриктивна нормативна уредба спрямо икономическите специалности в страната.

Общо приетите магистри само платено обучение за уч. 2017/2018 г. е 30
студенти, разпределени по специалности, отразено в табл. 2.2.1. Новото в
магистърското обучение през настоящата учебна година е, че се възстанови приемът
на студенти-неикономисти, завършили ОКС „бакалавър“ в други професионални
направления. Общият им брой е 8, записани в следните магистърски програми:
„Финанси и счетоводство на фирмата“ – 2; „Икономика и управление на бизнеса“ – 5 и
„Икономически анализи и проекти за регионално развитие“ – 1. Обучението на тези
магистри е 5 семестъра.
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Табл. 2.2.1.
Приети студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в Стопански факултет по уч. г.

Учебна година
2016/2017 2017/2018Специалност и ОКС

РO ЗО РO ЗО

ОКС „бакалавър”
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 Аграрна икономика 14 7 7 5
 Регионална икономика 16 7 8 1 6 4
 Бизнес икономика 45 7 21 1 7 29
Общо за ОКС „бакалавър” 75 21 36 2 18 33
ОКС „магистър”
 Икономика и управление на
бизнеса

3 10 13

 Икономика на алтернативния
туризъм 3 3

 Предприемачество и иновации 3 2 1
 Икономически анализи и проекти
за регионално развитие 3 4 4
 Финанси и счетоводство на
фирмата

12

Общо за ОКС „магистър” 12 19 30
Всичко за Стопански факултет 75 33 19 36 2 18 63

През уч. 2017/2018 г. се наблюдава намаление в общия брой на обучаваните
студенти за ОКС “бакалавър” (табл. 2.2.2.) главно в редовна форма (с 26% спрямо уч.
2016/2017 г), както и по-малко при задочна (с 23%). Основната причина е, че
значително намаля приемът на студенти държавна поръчка в професионално
направление „Икономика“ като цяло в страната. Налице е и още един факт - през
последните няколко години все повече от започващите обучение в ОКС „бакалавър“
работят и предпочитат задочната пред редовната форма на обучение (фиг. 2.1.8.).

Фиг.2.1.8.

Източник: Анкета - първокурсници, ОКС „бакалавър“
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Броят на обучаваните магистри през уч. 2017/2018 г. остава непроменен спрямо
уч. 2016/2017 г., макар да има разлика в разпределението им по отделните магистърски
специалности.

Табл.2.2.2.
Брой обучавани студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в СФ на ТрУ по уч. г.

Учебна година
2016/2017 2017/2018Специалност и  ОКС
РO ЗО РO ЗО

ОКС „бакалавър”
- Аграрна икономика 62 111 41 66
- Регионална икономика 88 102 62 71
- Бизнес икономика 144 157 115 145
ОБЩО ЗА ОКС „бакалавър” 294 370 218 282
ОКС „магистър”
- Икономика и управление на бизнеса 13 13
- Икономика на алтернативния туризъм 6
- Предприемачество и иновации 5 1
- Финанси и счетоводство на фирмата 12
- Икономически анализи и проекти за регионално развитие 7 4
Общо за ОКС „магистър” 31 30
Всичко за Стопански факултет 294 401 218 312

При сравняване на средния успех за трите бакалавърски специалности при двете
форми на обучение се вижда, че по-висок успех имат студентите от специалност
“Бизнес икономика”, задочно обучение – много добър (4,87) и редовно обучение –
много добър (4,86), след тях с успех много добър (4,82) са задочно обучение на
специалност „Регионална икономика“.

Табл. 2.2.3.
Брой обучавани студенти и средния им успех в ОКС “бакалавър”

по специалности за 2017/2018 г.
УЧЕБНА ГОДИНА 2017/2018

Брой студенти и среден успех АИ РИ БИ
Общ бр. студенти - редовно
обучение

41 62 115

Среден успех Добър (4,42) Мн. добър (4,53) Мн. добър (4,86)

Общ бр. студенти - задочно
обучение

66 71 145

Среден успех Мн. добър (4,58) Мн. добър (4,82) Мн. добър (4,87)

Средният успех на студентите от ОКС „магистър“ в Стопански факултет за
последните две учебни години е отличен (табл. 2.2.4.).
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Табл. 2.2.4.
Среден успех на студентите в ОКС „магистър“, задочно обучение в СФ на ТрУ

Учебни годиниСпециалности
2016/2017 2017/2018

Икономика и управление на бизнеса Отличен (5,56) Отличен (5,52)
Икономика на алтернативния туризъм Отличен (5,79) Отличен (5,83)
Предприемачество и иновации Отличен (5,71) Отличен (5,84)
Икономически анализи и проекти за
регионално развитие

Отличен (5,71) Отличен (5,75)

Среден успех Отличен (5,69) Отличен (5,73)

В таблица 2.2.5. е отразен броят на прекъсналите студенти по видове причини,
напусналите по собствено желание и загубилите студентски права по специалности от
ОКС “бакалавър” за уч. 2017/2018 г. Общо прекъснали студенти са 95, от които 59
редовно и 36 задочно обучение. Причините за прекъсване на студентите са както
следва:

32% - финансови причини (вкл. неплатена семестриална такса за обучение);

23% - незаверен семестър;

22%- загубили студентски права;

22% - напуснали по собствено желание;

4% - семейни причини и др.
Табл. 2.2.5.

Брой прекъснали студенти в ОКС “бакалавър” по видове причини,
специалности и форма на обучение за уч. 2017/2018 г.

Специалност АИ РИ БИ

Форма на обучение РО ЗО РО ЗО РО ЗО
ОБЩО

Причини, поради които са прекъснали студентите:
- незаверен семестър 4 2 2 4 6 4 22
- семейни причини 1 1 1 1 4
- финансови причини 4 6 2 7 4 7 30
- загубили студентски права 7 9 4 1 21
- напуснали по собствено желание 2 1 8 1 5 1 18

Всичко 18 10 21 12 20 14 95

Броят на прекъсналите студенти от ОКС „магистър“ за уч. 2017/2018 г. е
незначителен – само двама, по един от специалностите „Предприемачество и
иновации“ и „Икономика и управление на бизнеса“.

В таблица 2.2.6. се представя броят на прехвърлените студенти от други
университети в Стопански факултет и на такива, които са възстановили студентски
права. Техният общ брой за уч. 2017/2018 г. е 18, като от тях 17 са възстановили
студентски права и само един е прехвърлен от друг университет.
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Табл. 2.2.6.
Брой на прехвърлени студенти и възстановили студентски права по специалности

и форма на обучение в ОКС “бакалавър” и  за уч. 2017/2018 г.

2.3. Учебни планове и учебни програми
През отчетния период продължи практиката на актуализация на учебните планове

и учебни програми в двете образователни квалификационни степени – бакалавър и
магистър в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Образователна и квалификационна степен „бакалавър”
Извършените промени в бакалавърска степен на обучение през последната

година са продължение на политиката към намаляване на хорариума на
задължителните дисциплини с цел да се увеличи броят и хорариумът на избираемите
и факултативните дисциплини в учебните планове. При сравнение на структурните
съотношения на задължителните, избираемите и факултативните дисциплини към
момента на обособяване на Факултета и настоящата учебна година, можем да
отбележим, че с близо 5% е намален хорариумът на задължителните, за да се увеличи
същия при избираемите и факултативни дисциплини. Така се създава възможност на
студентите за по-голяма изборност на дисциплини и на преподаватели (табл. 2.3.1).

Табл. 2.3.1.
Промяна в отн. дял на изучаваните дисциплини в учебните планове по специалности в

ОКС “бакалавър” през уч. 2017/2018 г. спрямо г. на създаване на СФ (2008/2009)
АИ РИ БИСпециалности в ОКС

„бакалавър“
Учебна година

Групи дисциплини
2008/2009 2017/2018 2008/2009 2017/2018 2009/2010 2017/2018

0тн.дял - % 0тн.дял - % 0тн.дял - %
Общо задължителни,
избираеми и
факултативни
дисциплини в т. ч.:

100 100 100 100 100 100

 Задължителни 81,2 76,6 84,5 77,9 79,7 76,8

 Избираеми 7,3 11,5 7,0 10,8 8,2 11,1

 Факултативни 7,3 5,9 4,5 5,4 8,0 6,0
Държавен теоретичен
изпит/Дипломна работа
в т.ч. Преддипломен
стаж

4,2 6,0 4,0 5,9 4,1 6,0

СПЕЦИАЛНОСТ АИ РИ БИ
Форма на обучение РО ЗО РО ЗО РО ЗО

ОБЩО

- Прехвърлени от друго ВУ 1 1
- Възстановили студентски
права 2 7 4 3 1 17

2 7 4 3 1 1 18
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Създадената добра практика във Факултета да се канят като гост лектори водещи
представители на бизнеса, на различни публични институции, както и преподаватели
от други университети, се продължава и през уч. 2017/2018 г.

Постигнатото съотношение между лекции и упражнения на специалностите в
ОКС „бакалавър“ и „магистър“ за уч.2017/2018 г., като резултат от последователната
политика в актуализиране на учебните планове от създаването на СФ в структурата на
ТрУ е представено на табл. 2.3.2.

Табл. 2.3.2.
Съотношение между лекции и упражнения в учебните планове на специалностите

в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ за уч.2017/2018 г.
Аудиторна заетост,

часове

Специалност Брой
дисциплини

ле
кц

ии

уп
ра

ж
не

ни
я

об
щ

о

И
зв

ън
ау

ди
то

рн
а

 за
ет

ос
т

С
ъо

тн
ош

ен
ие

ле
кц

ии
/ у

пр
аж

не
ни

я

ОКС „Бакалавър“
АИ 71 1445 1475 2925 3100 0,98
БИ 72 1490 1535 3025 3150 0,97
РИ 70 1500 1540 3040 3160 0,97

ОКС „Магистър“
ИУБ 17 445 305 750 875 1,4
ПИ 16 435 300 735 790 1,4

ИАПРР 15 400 340 740 910 1,1
ИАТ 14 415 365 780 870 1,1

В посока на практическата подготовка на студентите от редовно обучение в
Стопански факултет се утвърди формата за индивидуален, специализиращ
преддипломен стаж в рамките на 8-ми семестър с продължителност от 125 часа.
Студентите имат право да проведат своя стаж в общински, областни и държавни
институции, банки, застрахователни дружества, счетоводни къщи, служби за съвети в
земеделието, стопански предприятия и др. Условията за провеждане на преддипломния
стаж се обявяват на студентите своевременно и се отразяват в сайта на Факултета (фиг.
2.3.1.)
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В резултат на няколкогодишни партньорски отношения на СФ с
представителства на някои от водещите банки в страната и техни структури в
региона, с Търговско-промишлената палата – Стара Загора, а също с Министерството
на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) наши студенти и през
изминалата година проведоха там успешно своя преддипломен стаж.

Студентите от СФ активно участват в програмата „Студентски практики“ от
нейното стартиране до момента. Поради доброто представяне на някои от тях след
приключване на практиката подписват и трудови договори за работа.

Стопанският факултет взе участие в Дните на кариерата, семинара „Кариера за
нова ера“, организирани от Центъра за кариерно развитие (ЦКР) на ТрУ. Своевременно
се информираха студентите чрез сайта на факултета и чрез рекламни материали за
възможности за временна и постоянна работа от работодатели, за стажантски програми
и др.

Образователна и квалификационна степен „магистър”
Обучението в ОКС “магистър” за Стопански факултет е от голямо значение. От

една страна, за повишаване на рейтинговата оценка на професионално направление
„Икономика“ в Стопански факултет при ТрУ в страната, а от друга - за стабилизиране
на финансовото състояние на Факултета. В този смисъл ръководството на Факултета
фокусира своята работа за последната година към разкриване на нови магистърски
специалности.

Поради проявен интерес към разширено изучаване на счетоводство и финанси,
както и за по-успешна професионална реализация на дипломираните магистри през уч.
2016/2017 г., се обсъди на Учебна комисия  на СФ (Протокол №1/13.06.2017 г.), прие на
ФС на СФ (Протокол №9/14.06.2017 г.) и утвърди на Академичен съвет на ТрУ
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(Протокол №14/21.06.2017 г.) учебният план и квалификационната характеристика на
нова магистърска програма „Финанси и счетоводство на фирмата“ в Стопански
факултет. През настоящата 2017/2018 г. се реализира и първият прием на студенти-
магистри в новата специалност.

След проведени консултации с бизнеса и в отговор на проявен интерес на
заседание на Учебната комисия на СФ (Протокол №2/28.11.2017 г.) се обсъдиха
учебните планове и квалификационните характеристики на две нови магистърски
програми „Икономика и мениджмънт на човешките ресурси“ и „Предприемачество
и стратегически маркетинг“. Същите след обсъждане се приеха на ФС на СФ
(Протокол №3/11.12.2017 г.) и утвърдиха на Академичен съвет на ТрУ (Протокол
№18/20.12.2017 г.).

С все по-нарастващата роля на информационните технологии в бизнеса по
предложение на к-ра „Информатика и математика“ се внесе предложение до Учебната
комисия на СФ за обсъждане на учебен план и квалификационна характеристика на
нова магистърска програма „Бизнес информационни технологии“ (Протокол №3/
11.04.2018 г.). Магистърската програма се прие на ФС на СФ (Протокол №7/ 12.04.2018
г.) и утвърди на Академичен съвет на ТрУ (Протокол №22/ 09.05.2018 г.)

Прием и обучение на студенти-магистри по ново утвърдените за Стопански
факултет специалности ще се реализира през уч. 2018/2019 г.

Информация за съдържанието на учебните планове, възможната професионална
реализация на дипломираните магистри, условията и сроковете за кандидатстване са на
сайта на Стопански факултет. Едновременно с това са отпечатани и се разпространяват
рекламни материали, информират се дипломираните студенти от ОКС „бакалавър“ на
СФ.

Използваемост на системата за електронно обучение в Стопански факултет
Системата за електронно обучение намира все по-широко приложение в учебния

процес в ОКС „бакалавър“ и „магистър“. Достъпът до системата се извършва както от
вътрешни за Университета, така и от външни физически устройства в т.ч и мобилни
като за целта е интегрирана системата Moodle Mobile. Макар интензивното й
натоварване в отделни моменти липсват регистрирани случаи на отказ в резултат на
претоварване, при което не е нарушаван и учебният процес.

В Стопански факултет има над 40 електронни курса, като само за отчетния период
са увеличени с 4, както и 6 електронни учебници. Достъпът до ресурсите се контролира
от водещите на съответната дисциплина, като регистрирането на отделните
потребители се извършва от упълномощени лица, своевременно при придобиване на
студентски статут.

Във Факултета се утвърди единна схема за организиране на електронен курс. Тя
структурира курса в методични единици (раздели), като има теоретична част,
упражнения (ключови думи, речници, бази данни от въпроси, самостоятелни задания) и
всякакви други материали за визуализация (например външни препратки към други
страници). Преподавателят разполага с пълен отчет за дейността в курса си, който
включва час и дата на влизане, кой ресурс се използва, както и IP адрес, от който е
извършен физическия достъп.

Предимството на системата за електронно обучение в СФ е, че може да обхване
всички елементи на учебния процес, без да омаловажава физическото присъствие на
водещия преподавател. Чрез системата се интегрират авторски разработки за обучение,
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външни ресурси, системи за оценка и обратна връзка, като при това се използват
съвременни форми за електронна комуникация.

При обучението по някои избираеми дисциплини се използва приложение Google
Classroom, чрез което студените получават задания, изпълняват тестове и качват свои
разработки. Тракийският университет има институционална регистрация в Google Apps
for Education, което се използва много ефективно от преподавателите. При
дисциплините, свързани с изучаване на информационните технологии, студентите от
СФ се запознават с възможностите на облачните технологии за съвместна работа с
документи, споделяне на учебни ресурси и цифрови хранилища.

Работата с информационни технологии води до обосновани промени в методиката
на организиране и управление на учебния процес. Резултатът е по-голямо
разнообразие, по-силна мотивация на студентите за работа и по-висока ефективност на
преподаването.

2.4. Преподавателски състав
За обучението на студентите в професионално направление “Икономика” към

Стопански факултет на ТрУ през уч. 2016/2017 и 2017/2018 г. е осигурен
преподавателски състав с необходимия профил и квалификация, съответни на
изискването на чл. 17, ал. 2, т. 2 от ЗВО и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за държавните
изисквания за придобиване на висше образование. Изпълнено е условието СФ да
разполага с академичен състав на основен трудов договор, който по всяка специалност
води не по-малко от половината от аудиторните и практическите занятия, като
хабилитираните преподаватели в него „четат не по-малко от 70 на сто от лекционните
курсове, а нехабилитираните с образователна и научна степен „доктор” - до 30% от
тези курсове”.

Обучението за трите специалности в ОКС “бакалавър” и всички магистърски
програми е осигурено с преподавателски състав на основен трудов договор, като близо
97% от лекционните курсове се извеждат от хабилитирани преподаватели.

Академичният състав в Стопански факултет за учебните 2016/2017 и 2017/2018 г.
е от 51 преподаватели на основен трудов договор (ОТД), от които 24 хабилитирани
(47%)  и 26 нехабилитирани (53%) В състава на хабилитираните преподаватели 12 са
професори и 12 доценти. От общия брой на нехабилитираните преподаватели 14 са
главни асистенти и асистенти с ОНС „доктор“ (53,8%) – табл. 2.4.1. и табл. 2.4.2.

Средната възраст на академичния състав в Стопански факултет на ОТД е 47 г.,
като за хабилитираните преподаватели е 53 г., а за нехабилитираните преподаватели –
41 г.
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Табл. 2.4.1.
Структура на академичния състав в Стопански факултет

за уч.2016/2017 и 2017/2018 г.
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Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. %

СФ 51 100 24 100 12 50,0 12 50,0 1 4,2 23 95,8 26 100 14 53,8 12 46,2

Относителният дял на хабилитираните и нехабилитирани преподаватели по
заемани академични длъжности за уч.2016/2017 и 2017/2018 г., спрямо общия брой
преподаватели на ОТД в Стопански факултет при ТрУ е представен на таблица 2.4.2.

Табл. 2.4.2.
Относителен дял на заеманите академични длъжности
в Стопански факултет от общия брой преподаватели

№ АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ ОТН. ДЯЛ
1. ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ от тях: 47%
1.1 Професори 24%
1.2 Доценти 24%
2. НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ от тях: 53%
2.1 Асистенти и главни асистенти с ОНС „доктор“ 28%
2.2 Асистенти и преподаватели без научна степен 24%

За периода 2016/2017 и 2017/2018 уч. г., съответстващ на годишния отчет са
реализирани незначителни промени в академичния състав (пенсиониран е един
професор; напуснал е един от преподавателите по чуждоезиково обучение, но на
негово място е назначен нов и почина един от главните асистенти-доктор).

Поради нормативно ограничения прием на студенти държавна поръчка в ОКС
„бакалавър“ и „магистър“ в професионално направление 3.8.„Икономика“ в страната
и в частност в Стопански факултет при Тракийски университет за отчетния период не
са обявявани конкурси за заемане на академични длъжности.

2.5. Акредитации и акредитационни процедури
През месеците май и юни на 2017 г. академичният състав на Стопански факултет

активно се включи в подготовката и написването на Доклад-самооценка за
Институционална акредитация на Тракийски университет, на основа на който се
формира и рейтинговата оценка на Университета спрямо другите ВУ в страната, а също
така и на СФ, като негово структурно звено.

През месец март на 2018 г. на посещение в Тракийски университет, а така също в
СФ беше назначената за институционална акредитация Експертна група от НАОА.
Експертната група се запозна с учебната база, създадените центрове към Факултета, с
учебен отдел и учебната документация. Осъществиха се няколко срещи със студенти,
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докторанти, постдокторанти и академичния състав на Факултета. Презентирана се и
цялостната дейност на СФ за периода от предходна акредитация до момента.
Изразеното от експертите на НАОА мнение за постигнато до момента от Стопански
факултет като структурно звено на ТрУ е положително.

2.6. Резултати от проучване мнението на дипломираните студенти от
Стопански факултет

През месец септември 2017 г. (след държавните изпити) по предварително
разработена анкетна карта се проведе анонимно анкетно проучване сред завършващите
специалности в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ на Стопански факултет при ТрУ.

На фиг. 2.6.1. са представени резултатите от отговора на въпрос „Какво Ви насочи
да учите в СФ?“. Най-голям е относителният дял – 24% дали отговор „възможност за
по-добра професионална реализация“, на следващо място – 17% (главно завършващите
ОКС „бакалавър“) отговарят „завършено средно икономическо образование“; на трето
място – 15% - посочват „интерес към икономическите науки“. Впечатление прави и
отговорът на 12% от анкетираните възможността „да уча в близост до родния си град“.

Обяснение на последния отговор може да се търси в местоживеенето на
дипломираните възпитаници на СФ (фиг. 2.6.2.) Най-голям е относителният дял на
дипломираните – 63,6%, които живеят в гр. Стара Загора, следвани от тези от гр.
Хасково – 6,1%; на трето място в гр. Казанлък – 4,5%. С относителен дял от по 3% са
тези от завършилите, които живеят в гр. Нова Загора, Раднево и Павел баня. Малко над
1% е относителният дял на живеещите в другите населени места, посочени на фиг.
2.6.2.

Фиг.2.6.1.

Източник: Анкета - дипломирани студенти.
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Фиг.2.6.2.

Източник: Анкета - дипломирани студенти.

На фиг. 2.6.3. са отразени отговорите на въпроса „Защо избрах да завърша
специалност в СФ?“, най-голям е относителният дял - 62%, на посочилите
„специалността, която завършвам гарантира добра професионална реализация“. За
34,8% от анкетираните отговорът е „предпочетох да завърша икономическа пред друга
специалност“. Равен е относителният дял по 9% на отговорилите „възможност
паралелно да уча и работя“ и „модерна специалност“.

Фиг.2.6.3.

Източник: Анкета - дипломирани студенти.

На дипломираните бакалаври в СФ бе поставен въпросът „Ще продължите ли
обучението си в магистърска степен?“ От тях 65% отговарят, че веднага ще се запишат
за магистърска степен, а 35% все още не възнамеряват да продължат обучението си.
(фиг. 2.6.4.)
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Фиг.2.6.4.

Източник: Анкета - дипломирани студенти.

На фиг. 2.6.5. е представен резултатът от изразеното мнение на дипломираните в
СФ бакалаври, които възнамеряват да продължат обучението си в ОКС „магистър“.
Според 58% от тях ще запишат обучение в магистърска програма в Стопански факултет
на ТрУ, докато 18% са категорични, че ще учат магистратура в друго ВУ, а 24% -
отговарят, че не са решили.

Фиг.2.6.5.

Източник: Анкета - дипломирани студенти.

Важна е оценката, която дават завършилите обучението си студенти за качеството
на преподаване в СФ и удовлетворението от придобитите икономически знания. От
всички анкетирани 92% отговарят позитивно, че са „удовлетворени от обучението и
придобитите икономически знания“ и само 8% от тях – изразяват неудовлетворение
(фиг.2.6.5.). Този резултат е атестат за положените усилия на целия академичен състав
на Стопански факултет през целия курс на обучение в ОКС „бакалавър“ и „магистър“.



30

Фиг.2.6.5.

Източник: Анкета - дипломирани студенти.

На завършилите студенти отделните специалности в СФ бе зададен един и същ
отворен въпрос „Какво е необходимо да се промени в обучението в СФ?“, на който да
изразят анонимно своето мнение. На фиг. 2.6.6. са отразени техните отговори, които
заслужават внимание. Според 36,4% „обучението е на много добро ниво и нямат
препоръки“, но също толкова е относителният дял – 36,4% на тези, за които обучението
е твърде теоретизирано, главно на упражненията и се нуждае от по-голяма практическа
ориентация (чрез даване на примери и казуси от практиката). Според 6% неоходимо е
да се подобри от страна на преподавателите провеждането на семестриалните изпити,
за да се предотвратят опитите за изпитни измами и плагиатство. Също толкова от
анкетираните - 6% изразяват мнение, че е необходимо да се подобри комуникацията
между студентите и преподавателите, като изтъкват потребността от обявяване на
часове за консултации. Равен относителен дял от по 4,5% от анкетираните, излиза
предложението да се засили още обучението по ИКТ и да се завишат часовете за
студенски практики и стажове.

Фиг.2.6.6.

Източник: Анкета - дипломирани студенти.
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На основа на направената анкета със завършващите своето образование в ОКС
„бакалавър“ и „магистър“ в Стопански факултет се установява, че 71% от анкетираните
към момента на завършване работят и 29% все още не работят (фиг. 2.6.7.).

Фиг.2.6.7.

Източник: Анкета - дипломирани студенти.

2.7. Участието на студентите и Студентски съвет в дейности и мероприятия на
Стопански факултет

Студентите на СФ и представителите на Студентски съвет (СС) участват активно
в организираните мероприятия на университетско и факултетно ниво:

 представяне на презентация за структурата и дейността на Студентски съвет
пред студентите-първокурсници при откриване на нова учебна година;

 СС и студентите от първи курс (редовно обучение) взеха участие в
провеждащото се шествие по повод празника на град Стара Загора - 5 октомври 2017 г.
и Празника на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май,
2017 г.;

  Активно участие имат представители от Студентски съвет и други студенти
от Факултета при провеждане на „Отворените врати на Тракийски университет”;

 Участие в организирането и провеждането на тържественото дипломиране на
випуск- 2017;

 Участие на представители на Студентски съвет, студенти редовно обучение и
докторанти в проведената научна конференции на СФ „Бизнесът и развитието на
рагионите-2017“;

 Много добро представяне на студентите и докторантите при организираната
среща с Експертната група по институционалната акредитация през март 2018 г.;

 За организираните тържествени мероприятия на Факултета активно се
включват  знаменосецът и асистентите на знамето на СФ;

 При силна конкуренция от 113 кандидати от други ВУ в страната двама
студенти (един бакалавър и един магистър) от СФ бяха класирани и взеха участие на
националния студентски семинар на тема "СТАРТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС
В КОНТЕКСТА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2020", организиран от



32

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ в България в
сътрудничество с ИНСТИТУТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, София в град
Велико Търново на 24-26 ноември 2017 г. За активно участие и много добро
представяне в обучителния семинар студентите получиха сертификати.

 Участие и много добро представяне на един студент редовно обучение,
специалност „Бизнес икономика“ в националния младежки семинар Paving Youth’s Way
на тема: „Моето бъдеще: работа и кариера“ организиран от ИНСТИТУТ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА с подкрепата на ФОНДАЦИЯ „ХАНС ЗАЙДЕЛ“ на
23 – 25 февруари 2018 г. в гр. Банкя;

 Участие и много добро представяне на 4 студенти от СФ в Европейско
математическо състезание „Кенгуру“ на 17.03.2018 год. под ръководството на проф.
дпн Сава Грозев и проф. дмн Веселин Видев.

 Студенти на Стопански факултет със спортни успехи за 2017 и 2018 г.:

1) ЛЕКА АТЛЕТИКА:
Национална универсиада гр.Стара Загора - 17-23 април 2017 г.
– 1-во място на 100 м. гладко бягане - Денис Димитров, Регионална

икономика – I  курс;

– 1-во място на 800 м. гладко бягане - Иван Попов, Бизнес икономика – I курс;

– 3-то място на 800 м. гладко бягане - Антония Митева, Бизнес икономика – ІV
курс;

Държавно първенство в зала „Асикс арена”, гр. София  03-04 февруари 2018 г.
– 2-ро място на 3000 м. гладко бягане и класиране на Балкански игри – Иван

Попов, Бизнес икономика – II курс;

Треньор: ст.пр. Ж. Добрев
2) ВОЛЕЙБОЛ:

Благотворителен турнир в гр. Стара Загора - 3 юни 2017 г.
– 3-то място - Стефан Стефанов – Регионална икономика, IV курс;

Студентски коледен турнир в гр. Пловдив – 13-14 декември 2017 г.
– 2-ро място - Стефан Стефанов – Регионална икономика, IV курс;

Турнир от календара на АУС, зона гр. Пловдив
– 3-то място - Стефан Стефанов – Регионална икономика, IV курс;

Плажен волейбол - мъже и жени в спартакиада на МУ в гр. Равда – 27април –
02 май 2018 г.

– 3-то място - Стефан Стефанов – Регионална икономика, IV курс;

– 3-то място - Даяна Димитрова – Бизнес икономика, I курс.

Треньор: ст.пр. П. Петков
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3) БАДМИНТОН:
Национален университетски шампионат в гр. София – 03 декември 2017 г.
- 4-то място– Иван Иванов - Бизнес икономика, IV курс.

Треньор: ст.пр. Л. Лападатов
Представителите на Студентски съвет при СФ участват през отчетния период и в

мероприятията, организирани от Студентски съвет на Тракийски университет:

1) Студентска учебна дейност:
- Участие в провежданите анкети за оценяване и поддържане качеството на

обучение на академичния състав на Университета и Факултета;

2) Студентска международна дейност:
- Съвместно с международен отдел към ТрУ съдействат за студентския обмен,

стажове в чужбина и пътувания по програма ”Eразъм+”;

3) Студентски спорт:
- Участие при организиране на спортни мероприятия съвместно с

преподавателите от катедра „Физическо възпитание и спорт”. Наши студенти, редовно
са награждавани за спортни постижения.

4) Студентска култура:

- Организиране и провеждане на кастинги и конкурси за студенти - таланти.

Освен посочените мероприятия, под ръководството на СС студентите редовно
обучение от Стопански факултет през отчетния период се включват и в:

 Участия в заседанията на Националното представителство на Студентските
съвети;

 Осъществяване на контакти с други студентски организации, институции,
неправителствени организации; организиране на национални студентски форуми на
територията на ТрУ и др.

2.8. Следдипломна квалификация
През отчетния период в СФ са проведени три курса за следдипломна

квалификация с 29 курсиста. Постъпленията от тях са в размер 2030 лв. От тях за СФ са
отчислени 610 лв.

Ръководството на факултета счита, че провеждането на курсове за СДК
представлява сериозна възможност за удовлетворяване потребностите от квалификация
на широк кръг от потребители. Същевременно това представлява и допълнителен
източник за приходи за факултета.

2.9. Приоритетни дейности в учебната дейност на Стопански факултет

 Постоянно обновяване и актуализиране на учебните планове и учебни програми
в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда;

 Редовно проучване мнението на студентите от ОКС „бакалавър” и ОКС
„магистър” за качеството на обучение; анализиране на получените данни и вземане на
адекватни управленски решения за повишаване качеството на обучение във Факултета;
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 Поддържане и постоянната актуализация на информационна система за
студентите и техния променящ се статус;

 При кандидатстудентската кампания, активно включване на Стопански
факултет в ежегодно провеждащите се „Отворени врати на Тракийския университет”;

 Разработване и отпечатване на актуални рекламни материали за специалностите
и условията за обучение на студенти в Стопански факултет на български и английски
език;

 Продължаване традицията по тържествено връчване на дипломите на
завършващите бакалаври и магистри на Стопански факултет;

 Ежегодно обезпечаване Университетската библиотека и Библиотеката към
ЦМО при Стопански факултет с новоиздавани учебници и учебни помагала от
преподавателите от Факултета по извежданите дисциплини в ОКС „бакалавър” и ОКС
„магистър”;

  Продължаване работата по разширяване на партньорството с работодатели,
частни и публични организации в страната и чужбина за провеждане на преддипломен
стаж и последваща професионална реализация на дипломиращите се студенти –
бакалаври и магистри;

 Подготовка на доклад за самооценка по САНК за изпълнение на препоръките от
последната програмна акредитация на професионално направление „Икономика“;

 Разкриване на възможности за привличане на чуждестранни студенти за
обучение в Стопански факултет по специалностите от двете образователно-
квалификационни степени;

 Откриване на нови специалности, които подготвят широкоспектърни
специалисти, съобразно потребностите на бизнеса.

В заключение на изложеното по-горе можем да кажем, че изтеклата отчетна
година за учебната дейност на СФ се отличава с промени, динамика, значителна
натовареност и отговорност. В тази връзка, изказваме благодарност на всички
преподаватели и служители, пряко участвали в успешно изпълнените мероприятия и
дейности, свързани с учебната работа на Факултета, а именно:

 членовете на Комисията по учебна дейност;

 членовете на Комисията по качество на обучението:

 квесторите и проверяващите писмените работи от кандидатстудентските
изпити (редовни и предварителни);

 инспекторите от „Учебен отдел“ – бакалаври и магистри;

 всички преподаватели, включили се в организацията на държавните изпити и
в провеждането на анкетите с дипломиращите се студенти;

 преподавателите и служителите, участвали в организацията и провеждането
на тържественото дипломиране на студентите от Випуск-2017;

 отговорниците за събирането на информацията и написването на частта за СФ
от Доклада-самооценка за институционална акредитация на Тракийски университет.
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3. НАУЧНАИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
През отчетния период научната и международна дейност(НМД) към Стопански

факултет се управлява чрез организационна структура, включваща „Научен отдел”,
ръководен от Зам.- декана по НМД, Научен секретар и две комисии – Постоянна
комисия по НМД към СФ и Временна научна комисия за научните проекти. НМД в СФ
е насочена към следните основни направления:

 Разработване на научни проекти – международни, национални,
университетски факултетни;

 Повишаване на научната активност на преподавателския състав;

 Организиране на научни форуми, както и участие на научнопреподавателския
състав в университетски, национални и международни форуми;

 Установяване на контакти с други научни институции от страната и чужбина
за сключване на договори за съвместна научноизследователска дейност и разширяване
мобилността на преподаватели и студенти от СФ;

 Реализиране на специализации и мобилност за преподаватели и студенти от
СФ;

 По-тясно интегриране на научноизследователската дейност с разработване и
актуализиране на учебни планове и програми за специалностите от СФ;

 Развитие на преподавателския състав и израстване в кариерата;

 Тясна работа със студентите и докторантите от СФ за привличането им в
НМД на факултета;

 Тясно сътрудничество с фирми и други икономически единици, организации
и институции, както и общински, областни и други управленски звена.

Постигнатите резултати в областта на НМД за този отчетен период се дължат на
мобилизиране и активното участие на всички членове на академичната общност, на
катедрите и техните ръководства, на административния персонал, на подкрепата на
цялото Деканско ръководство и на добрата съвместна работа с централизираните
органи по НМД на ТрУ.

Предстоящите реформи в областта на висшето образование и растежа на
академичния състав ще поставят и нови предизвикателства в научноизследователската
работа, в развитието на академичния състав и израстване в кариерата.

3.1. Научна дейност
Научните изследвания в Стопански факултет се рализират на основата на

проектното финансиране. Източници са както средствата от целевата субсидия за
специфичната за ТрУ научна дейност, така и чрез средства от национални и
международни научни проекти, които се осигуряват на конкурсен принцип.

През отчетния период Комисията по научна и международна дейност при СФ, под
ръководството на Зам.-декана НМД, е провела заседания, на които:

1. Участва активно при разработване на Правилата за условията и реда за
разпределение и изразходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет.
Наред с предложенията по актуализиране на Правилата в съответствие с изискванията
по Наредба, приета с Постановление № 233/10.09.2016 г. на МС, в сила от 01.01.2017 г.,
някои основни инициативи и приноси на КНМД в СФ са:
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А. Развитие на приоритетите на научните изследвания, които по-пълно отразяват
многообразните насоки на провежданата научноизследователска дейност на катедрите
от СФ, както следва:

- отраслова икономика;

- организация и управление, предприемачество, пазари;

- регионално развитие, селски райони, туризъм, публична и бизнес
администрация, информационни технологии и образование;

- езикова компетентност;

- спорт и здраве.

Б. Осигуряване на специфични условия за оценка на проектите във факултета по
определени критерии.

2. Съвместно с Организационен комитет беше подготвена IV Международната
научна конфернция „Бизнесът и развитието на регионите”, 22-23 юни 2017.

3. Разгледа и предложи на ФС учебници, подготвени от преподаватели на СФ за
издаване от Издателство „Тракийски университет“.

4. Подготви информацията и документите за научната и международна дейност на
СФ при подготовката на  Стратегия за интернациолизация на СФ и институционалната
акредитация на ТрУ.

3.2. Научни проекти
Целевата субсидия за научни проекти във факултета за 2017 г. е в размер на 30808

лв. От проведения конкурс за 2017 г. за СФ бяха финансирани 3 проекта (Таблица
3.2.1.) на обща стойност 26300 лв.

За отчетния период  по проекти от Конкурс 2017 са изразходвани средства в
размер на 10927 лв. Общият остатък на средствата е 17823 лв., остатък които ще се
изразходват през 2018 г.

Стопански факултет участва и в проведения конкурс за научни форуми за 2017 г.,
чрез който бяха отпуснати 2500 лв. за организиране на IV Международната научна
конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, 22-23 Юни 2017.
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ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
А (КОНКУРС 2017):

Таблица 3.2.1.

№
по
ред

Рег.
Номе

р
Тема Ръководител

на проекта: О
бщ

а
су

м
а 

на
пр

ое
кт

а/
лв

.

И
зр

аз
хо

дв
ан

и 
ср

ед
ст

ва

О
ст

ат
ък

1. 1И/17

Идентифициране на
взаимовръзки и процеси за
разработване на модел за
устойчив регионален туризъм

доц. д-р Блага
Иванова Стойкова 8400 3837,54 4562,46

2. 2И/17
Устойчиво развитие на
биологичното земеделие в
България

проф. д-р Румен
Иванов Отузбиров 9000 2732,02 6267,98

3. 3И/17
Фирмена демография и
пазарни резултати

доц. д-р Евгени
Росенов Генчев 8900 1927,25 6972,75

4.
5Н/17 НМК „Бизнесът и развитието

на регионите“
проф. Д-р Иван
Георгиев 2500 2430,29 69,71

Общо 28800 10927,1 17872,90

Б (КОНКУРС 2018):
Таблица 3.2.2.

№
по
ред

Рег.
номер Тема Ръководител на проекта:

Обща
сума на
проекта/

лв.

1. 1И/18
Изследване функционирането и
развитието на хранителната верига в
България

доц. д-р Надежда
Филипова Петрова 6990

2. 2И/18
Иновативни методи на работа в
планирането и управлението на
регионалното развитие

проф. д-р Венета Стоянова
Гайдарджиева 6130

3. 3И/18

Изследване влиянието на иновативни
форми на обучение върху
професионалното развитие на
студентите от Стопански факултет на
Тракийски университет

гл. ас. д-р Габриела
Георгиева Кирякова 5640

4. 4И/18 Максимизация на печалбата в
туризма – възможности и бариери

проф. д-р Иван Георгиев
Иванов 4990

5. 5И/18 Спецализирани фитнес програми при
студенти

проф. д-р Галина Петрова
Дякова 5330

6. 6И/18 Бизнес модели в социалната
икономика

проф. д-р Георги Желязков
Георгиев 4550

7. 7И/18
Повишаване качеството на обучение
чрез внедряване на Географски
информационни системи

проф. д-р Румен Иванов
Отузбиров 4370

Общо 38000
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От проведения Конкурс 2018 бяха финансирани 7 проекта, на обща стойност
38000 лв. (Таблица 3.2.2.).

Към настоящия момент се работи и по следните проекти от национални и
международни програми с участието на Стопански факултет:

ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ:
„М 05/4 Производствен потенциал и локално потребление на биопродукти от

животновъдството в Югоизточен район, финансиран от ФНИ, ръководител гл. ас. д-р
Георги Алексиев и участници: ас. д-р Константин Станков, ас. д-р Дора Дончева, ас.
д-р Константин Стоянов.

ПРОЕКТИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ:
“Interreg Balkan-Mediterranean SMecoMP” Проектът SMecoMP е за периода 2017 -

2019 г.,финансиран по програмата Interreg Balkan-Mediterranean и има за цел да създаде
силен и устойчив съюз на знанието между висшите учебни заведения, центровете за
професионално обучение и малките и средни предприятия в областта на
предприемачеството, да насърчи екоиновациите и тяхното управление чрез
разработване на солидни научни изследвания и обмяна на опит и най-добри практики, и
използване на иновативни инструменти и методи за образование и обучение. Проектът
включва 10 партньора от страната и чужбина, един от които е Тракийски университет
чрез двама участници от Стопански факултет - проф. д-р Георги Желязков и доц. д-р
Дарина Заимова.

В „Научен отдел” на СФ се поддържа база данни "Научен архив", който съдържа
информация за всички научни публикации, цитирания, участия в конференции, проекти
на преподавателите от Стопански факултет. Тези данни се предоставят ежегодно в
НАЦИД.

Временната научна комисия към СФ е провела 8 заседания, на които са приети
проекто-предложения по Конкурс 2017 и Конкурс 2018, обсъдени са 2 междинни и 1
годишен отчет на текущите проекти, както и коригирани план- сметки за 2017 г.

Обсъдени са предложения за допълнения и корекции на Правилата за условията и
реда за оценката, планирането, разпределението и изразходването на средствата от
Държавния бюджет за финансиране на присъщата на Тракийски университет научна
дейност, във връзка с обявяване на конкурса за Научни проекти за 2018 г.

Зам.-деканът по НМД подготви съответните обобщаващи отчети за периодите на
отчитане.

Като извод може да се посочи нарастваща активност в проектната дейност на
академичният състав на СФ през отчетния период, което допринася както за
обогатяване компетенциите на академичния състав на факултета, също и за
разширяване на екипната работа между преподавателите и между катедрите, за
изграждане на по-тесен контакт с реалната практика в областта на бизнеса и
регионалното развитие.

3.3. Научна активност на преподавателския състав
В Таблица 3.3.1 е представена информация за научната активност на

преподавателския състав. За отчетния период от преподавателския състав на ОТД към
СФ са издадени 70 бр. научни публикации, от които 57 бр. в български и 13 бр. в
издания с импакт фактор и импакт ранг (9 броя в български и 4 броя в чужди).
Повишена е публикационната активност спрямо 2016 г., когато научните публикации
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са 36 бр. и 8 бр. с импакт фактор и импакт ранг. Наградени са двама преподаватели от
СФ за публикации с IF за 2017 на семинар „Научната дейност в Тракийски университет
– международни измерения и предизвикателство за бизнеса“.Отчетено е много активно
участие в научни форуми – 86 бр, от които 70 са в международни, 16 в национални.
Издадени са 5 монографии:

1. Иванов, Ст. „Децентрализация и финансово състояние на общините“ в
„Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания“ – годишен
доклад на ИИИ на БАН Издателство „Горекс Прес“, София, стр. 93-114 Отпечатан на
български и английски, 2017, ISBN 978-954-616-270-0,   ISSN 1314-8893

2. Петранов, С., Т. Атанасова-Калайджиева, Р. Отузбиров, Н. Костадинова, В.
Гайдарджиева, Б. Стойкова, Д. Стоянчева, Д. Иванова, Е. Генчев, К. Тонева, 2017,
Бизнесът и развитието на регионите (монографичен сборник), 158 стр., изд. РИК
„Искра М-И, Стара Загора, ISBN 978-619-7095-21-0

3. Тотев Ст.  Монография: «Структурни изменения в икономиката», част от
Годишен Доклад 2017 на Института за икономически изследвания „Икономическо
развитие и политика на България: оценки и очаквания – Тема на фокус: Равносметка от
10 г. Членство в ЕС“, Горекс Прес, София, 2017, ISBN 978-954-616-270-0, ISSN 1314-
8893

4. Марков Н., „Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление в
България“ Издателство „Кота“ – Стара Загора, 2017г., ISBN 978-954-305-456-5

5. Kiryakova, G., N. Angelova, L. Yordanova, QR Codes in the Business World, LAP
LAMBERT Academic Publishing, 2017, 978-3-330-04704-4.

Защитен е 1 дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“ в
професионално направление 3.7 „Администрация и управление“,  Научна специалност
„Организация и управление на производството (селско стопанство)“ – докторант Димо
Найденов Иванов.

Предстоят още две публични защити на докторант Михаил Тодоров Кожухаров за
присъждане на ОНС „Доктор“, професионално направление 3.8 „Икономика“, Научна
специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“ на 15.06.2018 г. и на
докторант Гергана Георгиева Тодорова за присъждане на ОНС „Доктор“
професионално направление 3.8 „Икономика“, Научна специалност „Икономика и
управление (селско стопанство)“ - на 09.07.2018 г.

Значителна част от академичния състав на СФ членува в научни организации на
изградени научни мрежи - национални и международни:

1. проф. д.м.н. Веселин Видев, American mathematical society.

2. проф. д-р Иван Георгиев, Член на Балканската Асоциация на Тракийските
университети.

3. проф. д-р Георги Желязков, European Social Change and Social Marketing
Association (work groups: Euro Conference; Business model, inc: potential funding and grant
application; Marketing), International Association of Project Management, USA.

4. доц. д-р Дарина Заимова, COST Targeted Network TN1302.
5. ас. д-р Константин Станков, International Farm Comparison Network.

6. ас. д-р Константин Стоянов, EMES International Research Network.
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7. проф. д-р Стоян Тотев, Член на научна мрежа за изучаване на „Социалната
кохезия в Юго-източна Европа“, Международна научна мрежа. Координатор на
мрежата LSEE (London School of Economics Research on  South Eastern Eruope),
Великобритания,  което създава трайни научни контакти и разширява възможностите за
развитие на преподавателския състав.

Таблица 3.3.1
Научна активност на академичния състав на СФ, 01.01.2017- 31.12.2017 г.

№ ВИДОВЕ НАУЧНА ДЕЙНОСТ Брой
1. Брой научни публикации в научни списания, които са реферирани и

индексирани в  световни вторични литературни източници 70

2. Брой на научните публикации, част от т. 1, публикувани в издания с
импакт фактор (Web of Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS) 13

В международни списания 4
В национални списания 9

3. Цитати бр. 95
Брой цитати на научни публикации за отчетната  година по данни от
Web of Sciencе и SCOPUS 26

Брой цитати/отзиви на научни публикации на изследователския състав,
появили се в друга научната литература през отчетната година 69

4. Участие в научни форуми бр. 86
Международни 70
Национални 16

5. Монографии и книги бр 5
6. Учебници бр. 3
7. Защитени дисертации бр. 1

Доктори на науките 0
Доктор 1

3.4. Проведени научни форуми
През отчетния период СФ организира четвърта Международна научна

конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, 22-23 Юни 2017.
Тематични направления

 Регионално развитие и публична администрация;

 Икономика и управление на бизнеса;

 Социално-културни проблеми на бизнеса и общностите;

 Бизнес развитие и иновации.

В конференцията участваха 123 учени от България и чужбина – Германия,
Македония, Сърбия, САЩ, Турция. Бяха докладвани 76 доклада.

Резултати и препоръки от проведената Международна научна конференция:

1. Подписано двустранно споразумение между СФ на ТрУ и Института по
мениджмънт на знанието – Р Македония за съорганизиране на Международна научна
конференция „Знанието – капиталът на бъдещето“.

2. Препоръча се лично от кмета на община Стара Загора регулярно организиране
на подобни научни форуми, които имат голямо значение не само за научната общност,
но също за бизнеса и местната администрация.
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3.Участници в конференцията „Бизнесът и развитието на регионите” изразиха
готовност както за участие в научните форуми, организирани от СФ, така и за
утвърждаване на трайни връзки за съвместни научни изследвания.

4. Бяха предствени от Научните комисии по секции на конференцията „Бизнесът и
развитието на регионите” резултатите от проведените обсъжданията, които бяха
обобщени и конкретизирани в следните изводи:

 Присъединяването на България към ЕС има противоречиво влияние върху
развитието на бизнеса, секторите и регионалните единици;

 Откриват се възможности за финансиране на бизнеса и регионалното развитие
в България, но средствата по европейските фондове не се използват рационално и в
достатъчен размер;

 Не са използвани всички възможности и предимства за изграждане на
европейски кооперативен модел в българския аграрен сектор, и не се прилага
натрупания национален опит за нашите специфични условия;

 Наред с опитите за прилагане на интегрирания модел за местно развитие и
подхода „отдолу-нагоре” при селските и други райони, демографските проблеми са
една от основните пречки за прилагане на добрите политики и практики за развитие;

 Недостатъчната финансова децентрализация на местното самоуправление не
позволява изграждане на достатъчно добра база и инфраструктура за развитие на
бизнеса в малките населени места;

 Бизнесът може да бъде коректив на местното самоуправление, в условията на
диалог и партньорство - това предоставя на местната администрация редица ползи,
свързани на първо място с разработване и прилагане на публично-частни партньорства.

На основание на тези обобщаващи заключения се направиха следните
предложения:

1. СФ да продължи да организира на всеки 2 години Международна научна
конференция по актуални проблеми на социално-икономическото и културно развитие,
в условията на новите глобални предизвикателства при по-активна съвместна работа с
бизнеса и публичната администрация, като се привлекат специалисти от практиката в
обучителните програми на специалностите от СФ.

2. Да се предостави информацията от научните изследвания, представени на
международната конференция “Бизнесът и развитието на регионите” на
заинтересованите организации и институции: бизнес единици (вкл. земеделски
производители, агрофирми и кооперации, органи за местно самоуправление) чрез
диалог, научни форуми и по-активно включване на преподаватели при решаване на
реални проблеми на практиката.

3. Да се отразят в учебните планове и програми установените потребности на
бизнес практиката и развитието на отделните региони.

4. Да се съдейства за повишаване на информационната осигуреност на местното
самоуправление и на бизнес единиците от реалния сектор. За тези цел, да се изградят
по-устойчиви връзки с национални и чуждестранни научноизследователски
организации.

Конференцията популяризира не само научната и образователна дейност на СФ,
но и спомогна за създаването на връзки и контакти с националната и чуждестранната
научна общност.
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3.5. Участие на студенти, специализанти и докторанти в НИД
През отчетния период 11 студенти и 9 докторанти са участвали в научни

проекти.

Участие на студенти и докторанти в научни форуми – 12 участия.
През 2017 г. са заявени и одобрени от МОН 4 докторантури (3 редовни и 1

задочна) по професионално направление 3.8. “Икономика”, научни специалности
Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство) и
Икономика и управление (селско стопанство). Усвоена е 1 задочна докторантура.

Бъдещата политика на ръководството ще продължи да е насочена към привличане
на докторанти като потенциал за подготовка на преподавателски кадри за
специалностите от Стопански факултет.

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ НА НИД НА СФ през следващия отчетен период
 Активно участие в разработване на проекти по Конкурс 2019 и особено на

проекти по национални и международни програми;

 Активно участие в Пета международна научна конференция на Стопански
факултет при ТрУ, 2019;

 Организиране на форуми на СФ;

- Кръгла маса за местното развитие до 2020 г. (и след нея). Среща с кметове на
общини и населени места от област Стара Загора, Май 2018.

 Сключване на общи двустранни договори за съвместна научноизследователска
дейност с национални и чуждестранни научни институции;

 Популизиране и прозрачност на научните постиженията чрез непрекъснат
мониторинг и оценка на качеството;

 Стимулиране на мобилността на студенти и докторанти, преподаватели и
служители, с оглед повишаване на конкурентоспособността, научното израстване,
личностното усъвършенстване и развитие;

 Сътрудничество в разработването на съвместни учебни планове и мрежи в
модерните области на знанието и практиката с водещи европейски и световни
университети;

 Разработване на съвместни образователни и научноизследователски проекти,
основани на модерна, образователна инфраструктура и технологии на преподаване,
тестване и оценяване на обучаваните студенти, докторанти и научните изследвания.

3.6. Международно сътрудничество и мобилност
Основните цели, които си поставя Стопански факултет за реализиране на

дейностите по програма „Еразъм+“ са тясно свързани с приоритетите, заложени в
Стратегията на университета за повишаване на качеството и интернационализацията на
образователни и научноизследователски процеси, от една страна, и стриктното
спазване на принципите, заложени в подписаната Университетска Харта „Еразъм+“ за
периода 2014-2021, от друга. Тракийски университет участва в дейностите по програма
Еразъм още от самото й начало в България и с всяка изминала година се надгражда
постигнатото.

Стопански факултет продължава да провежда политика на разширяване и
задълбочаване на международните си контакти чрез подписаните нови или подновени
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международни договори. В резултат на осъществени контакти бяха подписани нови
договори за двустранно сътрудничество и за сътрудничество по програма “Еразъм+“ в
областта на научноизследователската и учебната дейност и развитието на кадрите на
ниво факултет и университет.

През отчетния период, освен подписаните международни договори от Стопански
факултет, преподавателите на факултета имаха възможност да се включат в
подписаните договори за сътрудничество от Тракийски университет.

С цел популяризиране, и успешно организиране и осъществяване на мобилности
по Програма „Еразъм+“ през отчетния период се организираха:

 Информационни кампании за разясняване на възможностите за мобилност по
Програма „Еразъм+“;

 Селекционни комисии и процедури - консултиране, насоки и съдействие при
инициатива за участие в студентска и преподавателска мобилност;

  Подготовка на документите - при непрекъснат контакт със студенти и
преподаватели;

 Кореспонденция с контактните лица на приемащите университети.
 В Научен отдел на СФ се оформят и съхраняват лични досиета по Програма “

Еразъм+” на всички студенти, преподаватели и служители, осъществили международна
мобилност.

Участието на студенти и преподаватели в програма „Еразъм+“ продължи много
успешно и през отчетния период. Засили се интересът към мобилностите на студенти
по програма Еразъм+ с цел практика. През отчетния период беше реализирана практика
в Португалия.

На обучение в Стопански факултет през отчетния период бяха двама студенти от
– Democritus University of Thrace, Komotini, Hellenic Republic, Гърция. (Таблица 3.6.1.)

Таблица 3.6.1.
Реализирана Еразъм мобилност през отчетния период април 2017 – април 2018 г.

От СФ към университет-
партньор

От университет-партньор
към СФ

Университети-партньори
по Еразъм

преподаватели студенти преподаватели студенти
Czech Universiy of Life
Science – Prague, Czech
Republic

- 3 - -

Universidad Miguel
Hernandez de Elche, Spain

2 - - -

Democritus University of
Thrace, Greece

- 2 - 2

Malopolska School of
Economics in Tarnow, Poland

2 - - -

“St. Kliment Ohridski”
University, Bitola, Macedonia

1 - - -

Instituto de Politehnico
Santarem, Portugal

- 1 - -

Общо 5 6 - 2
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Независимо от системно полаганите усилия и нееднократни срещи със студенти
е необходима още по-голямо участие от страна на всички колеги за стимулиране на
студентската активност.

Участието на студентите в програмата е допълнителен принос към тяхното
качествено образование и личностно развитие, което им дава по-добри възможности за
професионална реализация.

За да се стимулират студентските мобилности с цел обучение и за повишаване
на езиковите компетенции на студентите е необходимо да се помисли за въвеждането
на допълнителни езикови интензивни курсове и часове по съответните чужди езици.

Необходимо е по-активно участие на преподавателите и експертите, които вече
са участвали или ще участват в мобилностите по програмата при организацията на
студентските мобилности. За целта да се подготвят внимателно учебните програми на
студентите, които заминават на мобилност с цел обучение или практика, за да се
намалят до минимум проблемите с признаването на придобитите кредити след
завръщането им.

На дневен ред продължава да стои проблемът за липса на достатъчно
информативен сайт на  университета и факултета на английски език. В този смисъл е
много важно да работим по-ефективно в тази посока. Всичко това може да допринесе за
повишаване на интереса на чуждестранни студенти, университети и бизнес-партньори
към Стопански факултет при Тракийски университет.

През април 2018 г. беше сключен нов Еразъм договор с Cukurova University,
Adana, Turkey.

Таблица 3.6.2.
Подписани договори за международно сътрудничество и

споразумения за мобилност във висшето образование по програма „Еразъм+“
в Стопански факултет за периода 2014 – 2021 г.

Договори за сътрудничество Срок на
договора

Страна

1 Inter-institutional agreement 2014-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University,  Stara Zagora, Republic of
Bulgaria – Universidad de Leon, Faculty of Economics and
Business Administration, Leon, Kingdom of Spain

2014-2021 Испания

2 Inter-institutional agreement 2014-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria - Czech University of Life Sciences Prague Faculty
of Economics and Management, Prague, Czech Republic

2014-2021 Чехия

3 Inter-institutional agreement 2014-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University,  Stara Zagora, Republic of
Bulgaria – Hochschule Weihenstephan – Triesdorf
University of applied sciences, Freising, Federal Republic of
Germany

2014-2021 Германия

4 Inter-institutional agreement 2014-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria – Namik Kemal University, Faculty of Economics
and Business Administrative Sciences, Tekirdag, Republic of
Turkey

2014-2021 Турция

5 Inter-institutional agreement 2014-2021 between Uludağ
Üniversitesi, Faculty of Economics and Business
Administrative Sciences, Bursa, Republic of Turkey - Faculty
of Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria

2014-2021 Турция

6 Inter-institutional agreement 2014-2021 between Instituto 2014-2021 Португалия
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Politecnico de Portalegre, School of Technology and
Business Studies, Portalegre, Portuguese Republic - Faculty
of Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria

7 Inter-institutional agreement 2014-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria - Instituto Politecnico de Santarem, Santarem,
Portuguese Republic

2014-2021 Португалия

8 Inter-institutional agreement 2014-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria – Technische Universitat, Muenchen, Federal
Republic of Germany

2014-2021 Германия

9 Inter-institutional agreement 2014-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria – Democritus University of Thrace, Komotini,
Hellenic Republic

2014-2021 Гърция

10 Inter-institutional agreement 2014-2021 between Suleyman
Demirel University, Isparta, Republic of Turkey - Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria

2014-2021 Турция

11 Inter-institutional agreement 2014-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria – Mehmed Akif Ersoy University, Faculty of
Economics and Business Administrative Sciences, Burdur,
Republic of Turkey

2014-2021 Турция

12 Inter-institutional agreement 2015-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria- Niccolo Cusano University, Rome, Italy

2015-2021 Италия

13 Inter-institutional agreement 2015-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria – Vladimir State University Russia

2015-2021 Русия

14 Inter-institutional agreement 2015-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria - State University “Uzhhorod National University”,
Ukraine

2015-2021 Украйна

15 Inter-institutional agreement 2015-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Romania

2015-2021 Румъния

16 Inter-institutional agreement 2015-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria – P.G. Demirov Yaroslavl, State University,
Yaroslavl, Russia

2015-2021 Русия

17 Inter-institutional agreement 2015-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria –  Istanbul Esenyurt Universitesi, Istanbul, Turkey

2015-2021 Турция

18 Inter-institutional agreement 2015-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria – Poznan University of Life Sciences, Poland

2015-2021 Полша

19 Inter-institutional agreement 2015-2017 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria – Malopolska School of Economics in Tarnow,
Poland

2015-2021 Полша

20 Inter-institutional agreement 2015-2021 between Kirklareli
University, Faculty of Economics and Administrative

2015-2021 Турция
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Sciences, Turkey – Faculty of Economics, Trakia University,
Stara Zagora, Republic of Bulgaria

21 Bilareral agreement 2016-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria -  University di Messina, Italian Republic

2016-2021 Италия

22 Bilareral agreement 2016-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Republic of
Bulgaria -  Berdyansky State Pedagogical University,
Berdyansk, Ukraine

2016-2021 Украйна

23 Bilareral agreement 2016-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University – Korkyt Ata Kyzylorda State
University, Kyzylorda, Kazakhstan

2016-2021 Казахстан

24 Bilareral agreement 2016-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University,  Stara Zagora, Republic of
Bulgaria -  University di Messina, Italian Republic

2016-2021 Италия

25 Inter-institutional agreement 2017-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University,  Stara Zagora, Republic of
Bulgaria – Universidad de Elche, Faculty of Economics and
Business Administration, Elche, Universidad miguel
hernandez de Elche, Kingdom of Spain

2017-2021 Испания

26 Inter-institutional agreement 2017-2021 between Faculty of
Economics, Trakia University,  Stara Zagora, Republic of
Bulgaria – „St. Kliment Ohridski” University, Bitola

2017-2021 Македония

27 Inter-institutional agreement 2017/18 – 2020/21 between
Faculty of Economics, Trakia University - Cukurova
University, Adana, Turkey

2018 – 2021 Турция

За цялостно разширява на международната активност на преподавателския състав
се поддържа системно информиране относно програмите на национално и
международно равнище за финансиране на научната дейност и стимулиране на
научните изследвания, както и за провеждани международни научни форуми.

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ НА МД В СФ през следващия отчетен период:
 Реализиране на „Еразъм +“ мобилност на студенти, преподаватели и

служители от СФ за 2018/2019.

 Сключване на общи двустранни договори за съвместна
научноизследователска дейност с чуждестранни научни институции.
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4. АДМИНИСТРАТИВНА, СТОПАНСКА И ИНФОРМАЦИОННА
ДЕЙНОСТ

4.1 Административна дейност
С цел ефективното администриране и функциониране на Стопански факултет,

като основно структурно звено на университета и съобразно изискванията на ЗВО и
правилниците на ТрУ и СФ за отчетния период бяха избрани и действаха следните
комисии:

Комисия по Система за оценяване и поддържане на качеството на обучение
(СОПКО)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
проф. д-р Румен Иванов Отузбиров

ЧЛЕНОВЕ:
доц. д-р Блага Иванова Стойкова

доц. д-р Таня Гочева Танева

технически секретар - ас. д-р Петя М. Велева-Донева

отговорници на СОПКО от катедрите в СФ

Системата за управление на качество на обучението по ISO 9001:2008 е въведена
в Тракийски университет през 2011 г. За отчетния период в СФ е проведен един
вътрешен одит, за който към факултета няма отправени забележки. Чрез системата се
постигна единна политика по качество на обучение в ТрУ, по - добра унификация,
проследяемост и контрол на документите с външен и вътрешен произход.Членове на
комисията и на факултета са участвали в провеждането на анкети за оценяване на
качеството на обучение сред студенти на СФ и сред потребителите на кадри на СФ,
както и в други мероприятия, свързани с политиката и дейността на СОПКО.

Комисия по атестиране на академичния състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
проф. д-р Галина Петрова Дякова

ЗАМ. -ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. д-р Румен Иванов Отузбиров

ЧЛЕНОВЕ:
доц. д-р Таня Гочева Танева

доц. д-р Димитрина Георгиева Стоянчева

ас. Иванка Жекова Стойчева
ст. преп. Пламен Георгиев Петков

СЕКРЕТАР: ас. д-р Надежда Иванова Ангелова

Комисията е провела работни срещи, на които са дадени становища за извършване
на атестации на преподаватели, които не са атестирани.
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Комисия по академична етика
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова – Зам.-декан УД
ЧЛЕНОВЕ:
проф. д-р Румен Иванов Отузбиров
СЕКРЕТАР: Петя Дончева Бекярова

Комисията е провела заседание за приемане на принципи за работа. Досега към
комисията няма подадени материали и жалби.

Комисия по Атестиране на административния и технически персонал
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Евгени Росенов Генчев

ЧЛЕНОВЕ:
ст. преп. Желю Денев Добрев

Донка Недева – гл. счетоводител на СФ

СЕКРЕТАР:  ст.експерт Дияна Илиева Господинова

Комисията е провела заседание, на което са уточнени правила за действия.

Комисия по Административна, стопанска и информационна дейност
Председател: доц. д-р Николай Пенев Иванов

Членове:
доц. д-р Лина Кирилова Йорданова,

гл. ас.д-р Неделин Костадинов Марков

гл. счетоводител Донка Стефанова Недева

ст. преп. Любен Костадинов Лападатов

Комисията е провела за периода работни срещи, на които са обсъждани проблеми
и вземани решения, свързани с изграждане, притежаване или ползване на материалната
база, нужна за образователната и научноизследователската дейност и за социално-
битовото обслужване на студенти и преподаватели, докторанти и служители.

Комисия по здравословни и безопасни условия на труд
От страна на работодателя:
доц. д-р Надежда Филипова Петрова

ст. преп. Тихомир Андреев Андреев

От страна на работещите:
ас. д-р Олег Насев Милев

гл. спец. Мария Дончева Петкова
Съвместно със службата по трудова медицина са изготвени и провеждани

програми за инструктаж - начален, на работното място, периодичен и извънреден, както
и водене на книги за регистрирането им. Обхванати са всички преподаватели,
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служители и студенти, като инструктажите се провеждат съобразно изискванията и
сроковете. Провежда обучение на членовете на комисията и отговорниците по катедри.
Необходимо е, както и досега, отговорниците за оценка на риска по катедри да не
правят пропуски, по отношение спазването на програмите и инструкциите, а курсовите
ръководители редовно да провеждат инструктаж на студентите.

4.2. Материално-техническа и информационна обезпеченост
За отчетния период Ръководството на Стопански факултет задълбочи

приоритетите си за развитие на материално-техническата и информационна база и
привеждането й в съответствие с мисията, целите и задачите на университета и
факултета.

4.2.1. Материално-техническа база
Стопанският факултет на Тракийски университет разполага с много добра в

качествено отношение материално-техническа база. Учебният процес е осигурен с 11
лекционни зали, 17 семинарни зали и 8 компютърни зали и образователни центрове.
Ползваната аудиторна площ за учебна заетост на 1 студент от СФ е 7.1 м² и 215.8.броя
раб. места за аудиторна и лабораторна работа на 100 студенти – стойности, много над
средните изисквания. (Таблица 4.2.1)

Таблица 4.2.1
2018 г.Показатели

Брой Общ брой
места

Обща площ в
м²

Лекционни зали 11 1282 2079
Семинарни зали 17 841 1383
Компютърни зали 8 198 486
Езикова лаборатория 1 20 30
Кабинети на преподаватели и служители 67 83 1355
Административни кабинети 10 11 400

Във факултета има 6 центъра, като всички осигуряват оптимална площ и
техническа обезпеченост. (Таблица 4.2.2)

Таблица 4.2.2
Центрове в СФ Брой места Площ м2

Център за регионално развитие 16 36
Център по бизнес анализи и предприемачество 25 25
Център по мултимедийна езикова лаборатория 21 58
Център за електронни форми за обучение 24 50
Център по магистърско обучение 20 50
Кардио фитнес център 20 100
Общо 126 319

Включването на факултета през годините от създаването му в поредица от
национални, университетски и факултетски проекти, привличането на дарения и от
собствени средства, е осигурило възможност за придобиване на достатъчна
материално-техническата база, за нейното обновяване и допълване с модерна
информационна инфраструктура.
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За периода на отчитане е преоборудвана зала 525, където са обновени масите и
столовете, монтирана е бяла дъска, осигурен е екран и мултимедия.

4.2.2. Компютърна осигуреност
По повечето от проектите на ниво факултет ежегодно се закупуват компютри и

периферни устройства. Към края на отчетния период (април 2018 г.) факултетът
разполага с 246 бр. компютри, 10 бр. интерактивни дъски и 21 бр. мултимедийни
проектора. (таблица 4.2.3)

Таблица 4.2.3.
Компютърната осигуреност на обучението в Стопански факултет

Компютри с достъп до Интернет Общ брой компютри
към 30.04.2018г.

Ползвани за обучение на студентите в рамките на аудиторната
им заетост 108

Ползвани от студенти в компютърни зали и др. в и извън
рамките на аудиторната им заетост 31

Ползвани за учебна и научноизследователска дейност 81

Ползвани предимно за управленски и административни
дейности 16

ОБЩО 236

Студентите от факултета имат достъп до всички компютърни зали в
университета, но местата в тях все още не са напълно достатъчни. За обучение на
студентите е предвидено да се осигури още една компютърна зала във факултета – тип
„Тънък клиент“, като оборудването ѝ е на ниво обществена поръчка. Това ще
подпомага учебната и научноизследователската дейност и ще даде възможност при
консултации на студентите да се ползват най-активно компютърните конфигурации.

4.2.3. Информационна обезпеченост
През отчетния период всеки преподавател и служител продължава да има на

разположение компютри с 24 часов достъп до Интернет, които разполагат с
последните версии на софтуерни продукти на “Windows”, SPSS, “Statistica” и др.
Осигурено е абонаментно обслужване на компютрите и периферните устройства, както
и защита с антивирусна програма NOD32. Компютърната мрежа (Intranet) на Тракийски
университет е оптична от тип EPON, като във всяко помещение (кабинет, лекционна
зала или лаборатория) е осигурена оптична връзка със скорост 200 Mbps. Осигурена е
безжична връзка до Интернет чрез 7 точки на разпръскване.

Интернет страницата на факултета постоянно се актуализира с програми и
материали за всички специалности и дисциплини и с материали за дейности на
студентите от СФ. Поддържа се електронния регистър на студенти и преподаватели.
Въведената единна информационна система на университета, чрез която всички
преподаватели, служители и най-вече студентите трябва да намират необходимата им
информация все още не функционира оптимално, а и не се използва пълноценно.
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Библиотечният фонд на СФ в направление: „Икономиката“ се поддържа и
постоянно се актуализира. Той се съхранява в Централната университетска библиотека
(ЦУБ), Центъра за магистърско обучение (ЦМО) на СФ, в катедрите на факултета и в
кабинетите на преподавателите. Абонаментът за научна периодика и закупуването на
нова литература в ЦУБ, ЦМО и катедрите на СФ се финансира основно по линията на
изследователските проекти.

ЦУБ осигурява достъп до списанията в областта на икономиката чрез SpringerLink
– по 114 заглавия годишно и до списанията в пълен текст чрез Academic Search
Complete на EBSCO Publishing, по 122 заглавия годишно.

Финансовите ограничения през последната година и проблемите, свързани със
системата за обществени поръчки, не позволиха пълното и своевременно снабдяване с
необходимите консумативи, препарати, пособия и др. Необходимо е да се използват
възможностите, които се предоставят от организирането на следдипломни
квалификации.

Деканското ръководство счита, че е необходимо ежегодно да се правят
целесъобразни разчети за закупуване на литература и софтуерни продукти, за ремонт
на зали, кабинети и за поддържане на материалната база, като се осигуряват средства от
бюджета на факултета, отчисления от специфични и допълнителни дейности, проекти и
дарения.
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5. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
5.1. Трансфери
Утвърденият бюджет на Стопански факултет за 2017 е в размер на 979 197 лв.,

съгласно решение на Академичен съвет Протокол № 10/25.01.2017 год.

5.2. Приходи
При план за приходите за 2017 год. в размер на 327 616 лв., изпълнението на

същите е 327 616 лв. -100 % изпълнение.
По отчет приходите са формирани както следва:

1. Такси за обучение                         320 062 лв.
2. Административни услуги          1 180 лв.
3. Такси за курсове  360 лв.
4. Приходи от продажба на ръководства 144 лв.
5. Такси конференция     4 800 лв.
6. Продажба на справочници     800 лв.
7. Приходи от КСТ на докторанти   270 лв.

5.3. Разходи
При план за заплати и възнаграждения на персонала в размер на 992 241 лв.

изплатените средства за финансовата 2017 г. са съответно 989 891  лв.

От планираните други възнаграждения и плащания на персонала в размер на 37
800 лв. фактически изплатените са 37 798 лв. от посочената сума, разходите за
персонала по извън трудови правоотношения са в размер на 4 916 лв. Останалата част
включва изплатените суми по СБКО (18 331 лв.) и обезщетенията с характер на
възнаграждение (11 715 лв.).

Задължителните осигурителни вноски от работодателя са в размер на 178 619 лв.,
представляващи близо 99 % от планираните.

В структурата на разходите за издръжка най-голям е делът на разходите за
външни услуги (50%), което като абсолютна сума възлиза на 19 407 лв., следвани от
разходи за материали 8 629 лв.

Закупените ДМА са в размер на 6 142 лв. и са за придобиване на компютри и
хардуер.

При план за научни проекти конкурс 2017 г. – 65 883 лв. изпълнението е 22 498
лв. Значителната разлика между плана и отчетната сума се дължи на това, че срокът на
договорите по научни проекти не съвпада с финансовата година.
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ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
за периода

от до

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 01.01.2017 31.12.2017

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА код : 1723

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни
кредити) (по ЕБК)

(в лева)

I. ПРИХОДИ Отчет
подпа-

раграфи НАИМЕНОВАНИЕ Н А ПРИХОДИТЕ

Уточнен
план
2017 2017

 0 1 ¦

24-00 Приходи и доходи от собственост 327  616 327 616

24-04 нетни приходи от продажби на услуги,
стоки и продукция 327 616 327 616

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -100 -42

37-02
внесен данък върху приходите от
стопанска дейност на бюджетните
предприятия (-)

-100 -42

45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени
суми от страната 2 000 2 000

45-01 текущи дарения, помощи и други
безвъзмездно получени суми от страната 2 000 2 000

99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ 329 516 329 574

подпа-
раграфи

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО
ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

Уточнен
план
2017

Отчет
2017

код на
дейността

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

9999 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по
трудови и служебни правоотношения 992 241 989 891

01-01 заплати и възнаграждения на персонала,
нает по трудови правоотношения 992 241 989 891

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 37 800 37 798



54

02-02 за персонала по извънтрудови
правоотношения 4 916 4 916

02-05
изплатени суми от СБКО за облекло и
други на персонала, с характер на
възнаграждение

18 331 18 331

02-08 обезщетения за персонала, с характер на
възнаграждение 11 715 11 715

02-09 Други плащания и възнаграждения 2 838 2 836

05-00 Задължителни осигурителни вноски от
работодатели 179 839 178 619

05-51

осигурителни вноски от работодатели за
Държавното обществено осигуряване
(ДОО)

112 919 111 937

05-60
здравноосигурителни вноски от
работодатели 47 057 46 923

05-80
вноски за допълнително задължително
осигуряване от работодатели 19 863 19 759

10-00 Издръжка 92 191 38 817

10-14 Учебни и научноизследователски разходи и
книги за библиотеките 4 000 0

10-15 материали 25 580 8 629
10-16 Вода, горива и енергия 222 222
10-20 разходи за външни услуги 43 005 19 407
10-30 Текущ ремонт 320 320
10-51 командировки в страната 10 725 3 252
10-52 краткосрочни командировки в чужбина 494 494
10-62 Разходи за застраховки 1 158 1 158
10-69 Други финансови услуги 920 61

10-98
други разходи, некласифицирани в другите
параграфи и подпараграфи 5 767 5 274

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 6 142 6 142
52-01 придобиване на компютри и хардуер 6 142 6 142

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ
РЕКАПИТУЛАЦИЯ 1 308 713 1 251 693

Натурални показатели - Рекапитулация

МЯРКА
Код
98

Общи натурални показатели
План Отчет

9801 Щатни бройки 73 61
9811 в т.ч.: по трудови правоотношения 73 61
9802 Средногодишни щатни бройки 73 61
9821 в т.ч.: по трудови правоотношения 73 61
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9803 Средна годишна брутна заплата
13 592 16 228

9831  в т.ч.: по трудови правоотношения 13 592 16 228
9813 Средногодишен приравнен брой учащи във

ВУ, финансирани по норматив за издръжка на
обучението 466 443

61-00 Трансфери (субсидии, вноски) междубюджетни
сметки (нето) 1 036 882 471 164

61-09
вътрешни трансфери в системата на
първостепенния разпоредител (+/-) - трябва
да е равен на нула

979 197 329 728

66-02 Разчети за извършени плащания в СЕБРА 860 965

69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски (не се
прилага от общините) 390 882

69-01 Трансфера за поети данъци върху доходите
на физ. лица

83 613

69-05 Трансфери за поети
осигурителни вноски за ДОО 194 178

69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за
здравно осигуряване 77 808

69-07
Трансфери за поети осигурителни вноски за
допълнително задължително пенсионно
осигуряване

35 283

99-99 IV. ОБЩО 979 197 922 119

Уважаеми членове на Общото събрание на Стопански факултет, Деканското
ръководство изказва благодарност на всички преподаватели, служители и студенти
за съпричастността при организацията на цялостната дейност на Стопански
факултет, за неговото ефективно функциониране  през отчетния едногодишен период
и утвърждаването на факултета ни като привлекателен регионален център за
качествено висше икономическо образование.
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