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Уважаеми Господин Председател, 

Уважаеми членове на Общото събрание, 

Дами и Господа, 

Ние сме на този етап от развитието ни като университет с традиции и опит, при който е 

поставена солидната основа от признати постижения, върху която продължаваме да 

надграждаме нашия бъдещ успех. 

Отчетът на ръководството на Тракийски университет обхваща периода 15.12.2015 г. – 

01.03.2017 г., през който продължихме да работим в съответствие с високите стандарти за 

академичен, професионален и научноизследователски интегритет, акцентирайки приоритетно 

върху: 

• Развитието на институционална култура, която разпознава и подкрепя 

висококачествената образователна,  

 научна и иновационна дейност; 

• Създаване на академичен модел за развитие, при който да се проследява и стимулира 

постепенното изграждане на научноизследователския потенциал; 

• Активно сътрудничество с широк кръг от заинтересовани страни – бизнес, регионална 

администрация, институции и други заинтересовани страни. 

Анализът на дейностите и представената информация показват успешното изпълнение на 

планирани и поети ангажименти от страна на  ръководните органи на Тракийски университет. 
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1. СТРУКТУРА 

 

Изградената управленска структура в рамките на Тракийски университет 

представлява стройна йерарархична система с ясно дефинирани функционалности и 

взаимовръзки, разпределение на ролите, функциите, задълженията и отговорностите 

между йерархичните нива, съответните им компетентности и информационен поток. В 

настоящия момент Университетът включва общо девет структурни звена, а именно: 

Аграрен факултет (АФ), Ветеринарномедицински факултет (ВМФ), Медицински 

факултет (МФ), Педагогически факултет (ПФ), Стопански факултет (СФ), Факултет 

„Техника и технологии” (ФТТ), Медицински колеж (МК), Филиал - Хасково (ФХ) и 

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ). 

През отчетния период настъпиха някои промени в структурата на Тракийски 

университет (фиг. 1 и 2). Промените са свързани с избор на нов зам.-ректор (по Проектна 

дейност), наименования на обслужващи звена, създаване на нови катедри и 

преструктуриране на други в някои от основните структурни единици на Тракийски 

университет. 

Оптимизирането на организационния процес (фиг. 3) при осъществяване на 

управленската функция и административните дейности, присъщи за Тракийски 

университет, включва възприемането на ключови механизми като: 

 Създаване на административни длъжности въз основа на нуждите на целевия 

процес; 

 Делегиране на максимално възможната автономност на ръководните звена и 

отделните ръководители, запазвайки контролните и мониторинговите функции; 

 Възлагане на по-широк кръг от административни отговорности на 

административните служители; 

 Внедряване на информационните технологии, спомагащи изпълнението и 

проследяемостта на изпълняваните дейности; 

 Eкспертен анализ рационалността на администрацията и реализираните промени. 
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II. Обслужващи звена 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

РЕКТОР 

Сектор „Качеството и акредитация“ 

РЕКТОРАТ 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА 

Фигура 1. Административна структура на Тракийски университет 

Унив. 

библиотека 
 

У Е Б 

 
У О С 

 

Вет. клиники 

 
УМБАЛ „Ст. 

Киркович”  

 

Център 

„Кариерно 

развитие“ 

УЦИКО ЦНИЛ Център 

„Дист. и 

електр. 
обучение“ 

Ветеринарно-

медицински 

факултет 

 

 

Аграрен 

факултет 

 

 

Медицински 

факултет 

 

 

Стопански 

факултет 

 

Медицински 

колеж - 

Ст. Загора 

 

 

Филиал - 

Хасково 

 

I. Основни звена 

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ 

ФСО 

 

ДИПКУ 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

Факултет 

„Техника и 

технологии

“ - Ямбол 

 

Педагогически 

факултет 

 

НЦПОК „Америка за България“ 

 
Видео и фото- център 

 

Център 

„Езиково и 

специализ. 
обучение на 

чужд. 

граждани“ 

Издателство 

„ТрУ” 
НИС

О 

Ректорски съве Юрист консулт Ректорски съвет Вътрешен 

финансов контрол 
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Аграрен 

факултет 

В М Ф 

Медицински  

факултет 

Педагогически 

факултет 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

РЕКТОР 

Стопански 

факултет 

РЕКТОРАТ 

Филиал - 

Хасково 

 

Медицински 

колеж - Стара 

Загора 

Катедри 

Катедри 

Катедри 

Катедри 

Животнов.-
преж. жив. и 

млекарство 

Растениевъд- 

ство 

Животнов.-

непреж. и 
др.животни 

Аграрно 

инженерство 

Биология и аквакултура 

Приложна 

екология и 
зоохигиена 

Биохимия, 

микробиол. и 
физика 

Генетика, 

развъждане и 
репродукция 

Ветеринарна 

анат.,хистол 
и ембриол. 

Общо 

животновъд-
ство 

 
Фарм., физиол. 

на жив. и 

физиол. х-я 

Обща и 
клинична  

патология  

Вътрешни 

незаразни 
болести 

Акуш., репр. и 

репродукт. 
нарушения 

Хиг., техн. и к-

л на хр. пр. от 

жив. пр. ВЗМ 

Вет. микр., ин-

фек. и параз. 

болести 

Молек. биолог., 

имунология и мед. 

генетика 

Физикална и 

рехабилит. мед. и 

спорт 

Неврология, 

психиатрия и 

МБС 

Мед. физика, 

биоф., рентген. и 

радиология 

Мед. химия и 

биохимия 

Хирургия,неврохир

ург., урология и 

анестезиология 

Оториноларинг. и 

офталмология 

Хигиена, инф.б. и 

епидемиол. 

Анатомия 

Социални 

дейности 

Акушерство и 

гинекология 

Физиология, 

патофиз. и 

фармакология 

Обща и клин. 

патол., съдмед., 

деонтолог. и 

дермато-

венерология 

Спец. хирург. (гр. 

хир, съдов  хир и 

ангиол., дет. хир. 

и ортоп. и 

травм.) 

 

 

Педагогически и 

социални науки (ПСН) 

 

Икономика 

Мениджмънт 

Регионално 

развитие 

Информатика и 

математика 

Общ. науки и 

бизнес езиково об. 

Физич. възп. и 

спорт 

 

Предучилищна и начална 

училищна педагогика 

(ПНУП) 

 

Езиково обучение и 

информационни 

технологии (ЕОИТ) 

 

Природомат. и техн. дисц. 

Д И П К У 

Фигура 2. Образователна структура на Тракийски университет 

 

Катедри 

Морфология,
физиология  и 

хранене 

Социлана мед. и 

здравен 

менидмънт 

Микробиология и 

паразитология 

Хуманитарни науки 

Катедри 

Енергетика 

Хранителни технологии 

Електрот., електроника и 

автоавтоматика 

 

Факултет 

техника и 

технологии - 

Ямбол 

Ветеринарна 

хирургия 

Клинико-

диагностичен 

блок 

Мед. психология и 

чужди езици 

 

Здравни грижи 

 

II Вътрешни 

болести 

 

Пропедевтика и 

вътрешни 

болести 

I Вътрешни 

болести и обща 

медицина 

 

Детски болести 

 

Здравни 

грижи 

Инд. бизнес и 

предприемачество 

Катедри 

Машинно инженерство 

Здравни 

грижи 
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Р Е К Т О Р 

Зам.-ректор 

УД 

Финансово-

счетоводен 

отдел 

Сектор 

„Качество и 

акредитация“ 

Зам.-ректор 

НМД 

Зам.-ректор 

АСИД 
Главен 

секретар 

Помощник 

ректор 

Вътрешен 

финансов 

контрол 

Учебен отдел 

Център „Езиково 

и спец. обучение  
на ЧГ“ 

Отдел 

„Следдипломно 

обучение“ 

 

Център „Дист. и 
електр. 
обучение” 

Административна 

дейност - ТРЗ, ЛС, 

Делов. и архив 

Отдел „Обществени 

поръчки 

УЦИКО 

УОС 

Научен отдел 

Отдел МСМ 

Университетска 

библиотека 

ЦНИЛ 

Отдел „Проектна 

дейност“ 

Отдел ПЧП Център „Кариерно 
развитие“ 

Отдел „PR, 

протокол и 

реклама“ 

Издателство 

„ТрУ“ 
 

Музеи на ТрУ 

Видео и фото- 

център 

Клубове по 

интереси и 

спортни отбори 

Гл. секретар на СС 

Отгов. по PR на СС 

Отгов. от СС за студ. спорт и 

самодейност 

Отдел „Строителство 

и университетска 

собственост“ 

Отдел „Поддръжка, 

снабдяване и 

охрана“ 

Отдел 

„Автотранспорт“ 

Отдел 

„Телекомуникации“ 

Основни структурни звена 

Технически сътрудник   

Отговорник автотранспорт 

Отговорник поддръжка сграден 

фонд 

Отговорник хигиена, инфрастр., 

озеленяване 
 

Отговорник охрана, противоп. 

безопасност 

 

Отговорник складове, снабдители 

Фигура 3. Функционално-организационна структура на Ректорат, Тракийски университет 

 

Зам.-декан УД АФ 
 

Зам.-декан УД 

ВМФ 
 

Зам.-декан УД МФ 
 

Зам.-декан УД ПФ 
 

Зам.-декан УД СФ 
 

Зам.-декан УД 

ФТТ 
 

Зам.-директор УД 

МК, ДИПКУ 

Зам.-декан НМД АФ 
 

Зам.-декан НМД ВМФ 
 

Зам.-декан НМД МФ 
 

Зам.-декан НМД ПФ 
 

Зам.-декан НМД СФ 
 

Зам.-декан НМД ФТТ 
 

Зам.-директор НМД 

МК, ДИПКУ 

Зам.-декан АСД АФ 

Зам.-декан кл. д-т ВМФ 

Зам.-декан  МФ 

Зам.-декан  ПФ 

Зам.-декан СФ 

Зам.-декан ФТТ 

Зам.-директор ДИПКУ 

Отг. кл. и ст. д-т МК 

Директор УОС 

Ръководител УЦИКО 

  

Ръководител ЦКР 

Секретари на основни 

структурни звена 

Ръководители на клубове по 

интереси 

Отгов. на музеи 

Треньори на спортни отбори 

Отдел „Търгове“ 

УЕБ 

Зам.-ректор 

ПД 

НЦПОК 

Комисия по 

Академична 

етика 

Сектор  

„АСД - Студентски 

град“ 

Студентски 

съвет 

УМБАЛ 

Клиники ВМФ 



2. УПРАВЛЕНИЕ 

 

2.1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

 

Присъщите за Тракийският университет дейности се осъществяват в рамките на 

и съгласно приетата нормативна документация, която има регламентиращ и регулативен 

характер. През отчетният период бяха обсъдени и приети нови нормативни документи, 

създадени с цел ясното дефиниране и регламентиране не само на административната, но 

и на образователната и научноизследователската дейности; а също така и актуализирани 

съществуващи вече нормативни документи (табл. 1). 

 

Таблица 1. Приети нормативни документи 

 

Правила, правилници, процедури Академичен съвет 

Вътрешни правила за работната заплата при Тракийски 

университет. 
Протокол №1/15.12.2015 г. 

1. Промени във Вътрешните правила за работна заплата при 

ТрУ. 

2. Промени в Правилата за провеждане на избор за заемане 

длъжността „Ръководител катедра“ в ТрУ. 

3. Промяна и допълнение към Правилника за устройство, 

дейност и управление на ФТТ. 

Протокол №2/03.02.2016 г. 

Правила за разпределение и разходване на субсидията за 

присъщата на ТрУ научна дейност. 
Протокол №3/02.03.2016 г. 

Актуализация на Правилата за признаване на придобито висше 

образование в чужбина. 
Протокол №4/05.04.2016 г. 

Правила за разпределение на ежемесечно генерираните 

средства по проект М007/30.06.14 г. 
Протокол №5/26.05.2016 г. 

Промени във Вътрешните правила за работна заплата в ТрУ. Протокол №8/26.10.2016 г. 

1. Промени в Правилата за прием на студенти за учебната 

2017/2018 г. 

2. Корекции в Правилата за разпределение целевата субсидия 

на МОН за научни проекти и приоритетните направления за 

2017 г. 

3. Стратегия за наука и иновации на Тракийски университет. 

4. Правилник и политики за прилагане и защита правата за 

интелектуална собственост и комерсиализация на резултатите 

от научноизследователската дейност при Тракийски 

университет, гр. Стара Загора. 

5. Правилник за безопасни условия, регулиран достъп и 

контрол на лаборатории при Тракийски университет, Стара 

Загора. 

6. Корекция в Правилата за дейността и управлението на 

академичното издателство на Тракийски университет – Стара 

Загора. 

Протокол №9/14.12.2016 г. 

1. Правила за въвеждане на Тюторна система. 

2. Правила за разглеждане на жалби от студенти на Тракийски 

университет. 

3. Актуализирани Правила за вътрешен ред. 

4. Промени във Вътрешните правила за работната заплата. 

Протокол №10/25.01.2017 г. 

1. Промени в Правилата за атестиране на административния и 

техническия персонал. 
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2. Корекции в Правилата за провеждане на обществени 

поръчки в ТрУ. 

3. Правила за устройството и дейността на Национален център 

за професионално обучение и компетентност „Америка за 

България“ при ТрУ. 

4. Правилник за организацията и дейността на Център за 

кариерно развитие при ТрУ. 

5. Правилник за административно обслужване на студенти и 

докторанти. 

6. Корекции в Правилата за научноизследователска дейност на 

ТрУ. 

7. Промени в Правилата за организация на 

научноизследователска дейност на студенти и докторанти. 

8. Корекции в Правила и процедури за провеждане на 

кандидатстудентски прием. 

 

 

 

 

 

Протокол №11/01.03.2017 г. 

 

2.2. ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО 

 

През отчетният период са извършени промени в управленската структура на 

Тракийски университет, съобразно решенията на Отчетно-изборното събрание, 

проведено на 25.11.2015 г., Общото събрание от 26.04.2016 г. (фиг. 3) и Академичен 

съвет – Протокол № 1/ 15.12.2015 г. и Протокол № 5 / 26.05.2016 г. 

Академичното ръководство е структурирано както следва: 

 

Основен състав 

Ректор – проф. двмн Иван Въшин 

Зам. -ректор УД – проф. дсн Гюрга Михайлова 

Зам. -ректор НИМД – проф. дхн Веселина Гаджева 

Зам. -ректор АСИД – проф. д-р Наско Василев 

Зам. -ректор ПД – доц. д-р Дарина Заимова 

Главен секретар – доц. д-р Таня Танева 

Пом. -ректор – доц. д-р Стефан Рибарски 

Ръководител сектор КА – проф. дпн Георги Иванов 

 

Разширен състав 

Декан на АФ – доц. д-р Димитър Панайотов 

Декан на ВМФ – проф. дн Михни Люцканов 

Декан на МФ – проф. д-р Мая Гълъбова 

Декан на ПФ – проф. дн Петър Петров 

Декан на СФ – проф. д-р Иван Георгиев 

Декан на ФТТ – проф. д-р Красимира Георгиева 

Директор на Филиал - Хасково – проф. д-р Коста Костов 

Директор на МК – проф. д-р Христина Милчева 

Директор на ДИПКУ – проф. д-р Галя Кожухарова 

Началник ФСО – Руси Кокенов 

 

Други ръководни органи: 

Председател на Общото събрание на ТрУ – доц. д-р Димитър Петков 

Зам. председател на Общото събрание на ТрУ – доц. д-р Веселина Иванова 

Председател на Контролния съвет на ТрУ – доц. д-р Ангел Попхаритов 

Зам. председател на Контролния съвет на ТрУ – доц. д-р Петьо Прелезов 
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Председател на Студентския съвет на ТрУ – Иван Прокопиев 

За посочения период Академичният съвет при Тракийски университет е провел 

общо 11 заседания, на които са взети 294 решения (табл. 2).  
 

Таблица 2. Заседания на Академичен съвет от 15.12.2015 до 01.03.2017 г. 
 

Дейности Брой 

Проведени заседания 11 

Взети решения 294 
 

Академичният съвет е заседавал ежемесечно с изключение на месец август, когато 

почти целия личен състав е в отпуск. Няма провалени заседания поради липса на кворум. 

Заседанията са протекли при много добра активност и сериозно отношение от страна на 

членовете на съвета при зачитане правото на всеки да изразява своето мнение по 

обсъжданите въпроси. 

През отчетния период членове на Академичния съвет са: 

От Аграрен факултет 

1. Проф. дн Радослав Иванов Славов 

2. Проф. дн Гюрга Стефанова Михайлова 

3. Доц. д-р Михаил Василев Панайотов 

4. Проф. дн Стефан Ангелов Денев 

5. Проф. дн Васил Костадинов Атанасов 

6. Проф. д-р Веселин Димчев Радев 

7. Проф. д-р Иван Стоянов Върляков 

8. Гл. ас. д-р Тодор Желязков Славов 

9. Ренета Николаева Колева - Студент  

 

От Ветеринарномедицински факултет 

1. Проф. дн Михаил Димитров Паскалев 

2. Проф. дн Иван Тодоров Въшин 

3. Проф. дн Михни Люцканов Стоянов 

4. Доц. д-р Добри Желев Ярков 

5. Проф. дн Александър Иванов Павлов 

6. Проф. дн Иван Динев Иванов 

7. Проф. дн Йордан Николов Георгиев 

8. Гл. ас. д-р Антон Лазаринов Антонов 

9. Емил Димитров Димитров – Студент 

 

От Медицински факултет 

1. Проф. д-р Мая Владова Гълъбова 

2. Проф. дн Веселина Георгиева Гаджева 

3. Проф. д-р Анна Найденова Толекова 

4. Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев 

5. Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова 

6. Проф. д-р Красимира Тошева Бенкова 

7. Проф. д-р Юлиана Крумова Маринова 

8. Доц. д-р Мирослав Иванов Карабалиев 

9. Ас. Митко Димитров Шошев 

10. Тотина Гео Цировска – Студент 
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От УМБАЛ 

1. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев 
 

От Педагогически факултет 

1. Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова 

2. Доц. д-р Красимира Василева Мутафчиева 

3. Проф. дн Георги Петков Иванов 

4. Лора Любомирова Кузманова - Студент 

 

От Стопански факултет 

1. Проф. д-р Иван Георгиев Иванов 

2. Проф. д-р Румен Иванов Отузбиров 

3. Гл. ас. д-р Мирослава Тенева Иванова 

4. Анелия Христова Иванова – Студент 

 

От Факултет „Техника и технологии“ 

1. Проф. д-р Красимира Господинова Георгиева 

2. Доц. д-р Красимира Желязкова Добрева 

3. Росица Живкова Йорданова – Студент 

 

От ДИПКУ 

1. Доц. д-р Димитрина Иванова Брънекова 

 

От Медицински колеж 

1. Проф. д-р Христина Танчева Милчева 

2. Габриела Стоянова Коларова – Студент  

 

От Филиал - Хасково 

1. Проф. д-р Коста Славов Костов 

 

Служители - АСД 

1 Илиана Стефанова Тонева 

 

Характерът на дневния ред и взетите решения на заседанията на Академичен 

съвет са продиктувани както от въпроси, свързани с управлението и администрацията на 

Тракийски университет, така и с образователната и научноизследователската дейности 

(табл. 3). 

Ректорският съвет продължава да работи активно на две нива – в „основен състав” 

и „разширен състав”. Заседанията в основен състав са се провеждали ежеседмично, а в 

„разширен състав” – веднъж месечно, обикновено преди всеки Академичен съвет. 

Отчетените данни са както следва - за Ректорски съвет (основен състав) са проведени 

съответно 36 заседания с общо 185 взети решения, а на общо 9 заседания на Ректорски 

съвет (разширен състав) са взети 33 решения (табл. 3). 

 

Таблица 3. Заседания на Ректорски съвет от 15.12.2015 г. до 14.03.2017 г. 

 

Съвет Брой заседания Брой взети решения 

Ректорски съвет (основен състав) 36 185 

Ректорски съвет (разширен състав) 9 33 
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На заседанията са обсъждани въпроси, свързани с основните дейности на 

университета, взети са решения от оперативен характер, обсъден е хода на 

кандидатстудентската кампания, участието на университета в национални и 

международни програми, подготвяни са материали и проекторешения за заседанията на 

Академичния съвет. 

Решенията на разширения ректорски съвет в по-голямата си част са свързани с 

проектите за решения на Академичния съвет и са утвърдени от него в същия обем. 

През отчетния период е избран състава на университетското настоятелство и в 

момента то е структурирано по следния начин: 

 

Председател: Проф. д-р Иван Божков 

 

Членове:  Г-н Александър Палешутски 

  Г-н Бенчо Деков 

  Проф. д-р инж. Николай Михайлов 

  Д-р Румен Кузманов   

  Г-н Иван Прокопиев - Представител на СС  

 

Настоятелството е провело две заседания, на които са разгледани най-важните 

въпроси, свързани с дейността на Тракийски университет. Изказваме нашата 

благодарност на проф. Иван Божков за помощта и съдействието при решаването на най-

важните проблеми на университета. 

 

3. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

 

3.1. КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ 

 

Обща информация 

Тракийският университет организира два независими един от друг 

кандидатстудентски конкурса за прием на студенти във факултетите, филиала и колежа: 

1.  за степените „професионален бакалавър”, „бакалавър” и „магистър” след средно 

образование; 

2.  за степен „магистър” след придобита степен на висше образование (ОКС „бакалавър”, 

„професионален бакалавър” и „магистър“ след средно образование). 

Кандидатстудентската кампания започва от началото на учебната година, като 

условно може да се раздели на два етапа за прием след средно образование: 

1. Предварителни изпити 

• Прием и обработка на документи, провеждане на изпити и оценяване, 

оповестяване на резултати; 

2. Редовни изпити и класиране: 

• Прием и обработка на документи, провеждане на изпити и оценяване, 

оповестяване на резултати с първо класиране; 

• Класиране и записване по специалности. 

  И на един етап за прием след висше образование: 

• Прием и обработка на документи, провеждане на изпити и оценяване, 

оповестяване на резултати с първо класиране; 

• Класиране и записване по магистърски програми. 

Кандидатстудентският прием в Тракийски университет през 2016 г. продължи 

почти до края на месец октомври, когато трябваше да бъде направен експорта на данни 
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към МОН. Съгласно решение на МС утвърдения прием за студенти беше общо 1525 

места, от които 169 за ОКС „Магистър“ след висше образование. 

Местата от държавната поръчка (1356, от които 335 места за задочна форма на 

обучение) за специалностите след средно образование бяха запълнени на 94 %. За 

обучение срещу заплащане бяха приети общо 62 студенти.  

При магистърските програми усвояването на местата по държавна поръчка беше 

изпълнено на 100 %. 
 

Условия, при които протече кандидатстудентската кампания 

Кампанията протече в условията на силна конкуренция от страна както на 

останалите университети, така и на редица утежняващи я обстоятелства: 

1. Икономическата криза, която намалява платежоспособността и като следствие се 

отразява на броя на кандидат-студентите; 

2. Демографският срив, който е с минимум в броя на кандидат-студентите през 

настоящата кандидатстудентска кампания. От табл. 4 се вижда, че броят на 

дипломиралите се випускници на средните училища в Република България непрекъснато 

намалява и ако за 2015 г. е бил 60 % от броят им преди 9 години (2007 г.), то през 2016 г. 

този брой е още по-нисък – едва около 54 %; 

3. През изминалата година (за разлика от предходните години) зрелостните изпити 

бяха организирани от страна на МОН така, че беше подготвен превантивен пакет от 

мерки, свързани с провеждане на справедливи зрелостни изпити, с цел да се осигури 

равно начало за всички зрелостници. Новите мерки срещу нарушаване на правилата 

включваха събиране на всички телефони и мобилни устройства (от ученици и от 

квестори) и наблюдаване на изпитите чрез видеокамери, включително и онлайн от МОН. 

Тази мярка, вероятно, увеличи броя на випускниците, които не успяха да положат 

държавните зрелостни изпити на пролетната сесия, поради което пропуснаха лятната 

кандидатстудентска кампания; 

4. Броят на местата, отпуснати по държавна поръчка за университетите в страната в 

последните години превишава броя на кандидат-студентите, т.е. по-голямата част от 

университетите нямаше как да успеят да запълнят отпуснатите им места. Това прави 

конкуренцията с останалите университети още по-силна тъй като е известно, че 

държавната субсидия пряко корелира на броя на приетите студенти. 
 

Таблица 4. Брой дипломирани випускници в България 

 

Година Брой випускници 

2007 75826 

2008 69566 

2009 69241 

2010 62669 

2011 62087 

2012 58631 

2013 55238 

2014 51648 

2015 44977 

2016 40752 

 

Мерки за ефективна кандидатстудентска кампания 

Изброените по-горе причини, имащи отношение към попълването на местата по 

държавна поръчка, в голяма степен бяха взети предвид при планирането на стратегия 

на университета за кандидатстудентската кампания. Мерките, дори в усложнената 
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обстановка, в която протича кампанията, в крайна сметка, почти запълниха отпуснатите 

места по държавна поръчка, както и не малък брой места за обучение на собствени 

средства. Постигнатият резултат от нашия университет е несъмнен успех, потвърждаващ 

ефективността на подхода, прилаган от университета по отношение на приема на 

студенти.  

1. Предприетите от университета мерки за преодоляване на изброените по-горе 

неблагоприятни обстоятелства, се състояха в следното: 

1.1. Подготовката на отчитаната кандидатстудентска кампания започна веднага 

след края на предходната кампания с проучване в Интернет, целящо 

получаването на адресите на всички средни училища в България. Беше 

изготвен списък с близо 1100 адреса, на които в последствие – в края на 

предходната и началото на следващата година, бяха изпратени писма с 

рекламни материали на Тракийски университет и информация за 

предстоящата кампания – график на кандидатстудентски борси, провеждане 

на предварителните изпити, специфика на кандидатстване в университета, 

провеждането деня на отворени врати. Писма с рекламни материали и 

информация бяха изпратени и до 250 трудови борси в страната. Съдейки по 

получените обратно отзиви, една част от материалите са били поставени на 

публични места, където бъдещите кандидат-студенти са се запознали с тях.  

1.2. Още в началото на учебната година, преди старта на кандидатстудентската 

кампания, в помощ на подготовката на кандидат-студентите, бяха подготвени 

учебни помагала с тестове по география, математика, икономика и биология. 

Последното има и компютърен вариант на тестовете за самоподготовка. 

1.3. Новият кандидатстудентски справочник беше издаден в срок, допълнен с 

информация и за условията за кандидатстване за магистърските програми в 

университета, издаден на хартиен носител и публикуван в Интернет сайта на 

университета. За първа година справочника се раздаваше като рекламен 

материал. 

1.4. Университетът активно участва в организираните кандидатстудентски борси 

през ранната пролет на 2016 г. в 5 града от общо 9 възможни участия. 

1.5. Беше организиран Ден на отворените врати, който беше проведен в часове 

удобни за двете смени на учениците. От страна на основните звена бяха 

посетени редица средни училища в страната, където пред учениците бяха 

представени специалностите на Тракийски университет. Реклама на 

специалностите беше осъществена и чрез участието на Аграрния факултет на 

Агра-2016 и БАТА АГРО-2016. Би могло да се помисли, освен посещенията 

в средните училища и провеждането на ден на отворени врати, за 

активизиране присъствието на университета в публичното пространство и 

предоставяне на информация посредством целогодишно зареждане с 

рекламни материали на университета на пунктове на публични места където 

минават големи потоци от хора – например гари, автогари, повече средни 

училища, градски библиотеки, административни служби, големи магазини, 

също и производствени предприятия, където има потенциални кандидат-

студенти. В бъдеще тази рекламно-информационна дейност може да се 

превърне в регулярна политика и да се разшири. 

 

Организация на предварителните изпити 

Организацията на предварителните изпити включва няколко основни момента: 

1. Предварителните изпити са образователна услуга, при която явилите се стават 

кандидат-студенти, ако в последствие кандидатстват в редовния конкурс на 
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университета. В този случай университетът признава резултатите от 

предварителните изпити като оценки от конкурсни изпити и класиране. 

2. Бяха проведени 4 сесии от предварителни изпити през месеците март и април на 

2016 г. 

3. Беше създадена необходимата организация за приемане на документите: 

a. Тракийският университет организира и използва последните години 

традиционно два приемни пункта – на територията на Студентски град в 

гр. Стара Загора и във ФТТ – гр. Ямбол,  

b. Беше актуализиран софтуерът със съответстващ му състезателен картон за 

приемането на документите за предварителните изпити, 

c. Бяха направени необходимите промени в специализирания сайт на приема 

за пълна информираност на кандидатите за мястото и времето на 

провеждане на предварителните изпити, 

d. Двете организации за прием на кандидатстудентски документи, с които 

университетът има договори, бяха снабдени с необходимия софтуер и 

документи, актуализирани за текущата година, 

e. Техническата комисия беше оборудвана с достатъчен брой мобилни и 

стационарни телефони за максимално информиране на кандидат-

студентите. Ангажираните с кандидатстудентската кампания на всички 

нива се стремяха да предоставят пълна информация за възможностите за 

обучение в университета както на кандидат-студентите, така и на 

обществеността. 

4. Тестовете по математика, биология, общообразователна подготовка и 

общотехническа подготовка бяха проведени едновременно в гр. Стара Загора и 

гр. Ямбол и оценявани автоматично със софтуерна програма, което прави 

процедурата бърза – резултатите бяха публикувани в Интернет още същия ден. 

Тест по биология беше проведен както в гр. Стара Загора така и в гр. Хасково. 

Изпит по биология беше проведен освен в гр. Стара Загора, също и в гр. Ямбол. 

Писмените работи от изпитите по обща езикова култура, химия, биология и 

социална медицина бяха оценявани от комисии с оценители в рамките на няколко 

дни.  

5. За повишаване на ефективността в работата на техническата комисия беше 

закупена машина за унищожаване на документи, тъй като членовете на комисията 

работят с документи съдържащи лични данни на кандидатите.  

 

Резултати от предварителните изпити 

За резултатите от предварителните изпити е важно да се посочи следното: 

1. Разпределението на предварителните изпити във времето позволи на участниците 

да се явят на една или на повече от една дата, ако желаят. 

2. Броят на подалите документи за предварителните изпити е 665 кандидати. 

Сравнен със същият брой за 2015 г. (821), намалението е с 19 % (фиг. 4). 

3. Продължава да нараства популярността на предварителните изпити сред 

кандидатите за специалност „Медицина“. Увеличението на броя участници, 

спрямо предходната година, в предварителните изпити по биология за 

специалността „Медицина“ е 123 %. 

4. Ако от общият брой участия се изключи броя на участията за изпитите по 

специалност „Медицина“, в останалите предварителни изпити са участвали с 30 

% по-малко кандидати от предходната година.  

5. Спрямо предходните години броят на участията в предварителните изпити се е 

увеличил само за изпита по математика. 
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6. Броят на участията в предварителните изпити спрямо предходните 3 години е: 

a. намален умерено – между 13 % и 30 % за изпитите по обща езикова 

култура, биология - тест, ОТП и социална медицина, 

b. намален значително – с 60 % за география и икономика, 

c. намален драстично – с 81 % за ООП. 

7. Продължава слабият интерес от страна на кандидат-студентите към теста по 

икономика – на двата предварителни изпита по икономика, които университетът 

настойчиво предлага, се явяват общо не повече от 3 кандидата от години насам, 

като тази кандидатстудентска кампания се яви само един. 

8. За първи път по време на провеждане на кандидатстудентска кампания беше 

въведено електронно (on-line) подаване на документи за предварителните изпити. 

От тази допълнителна услуга се възползваха 18 кандидати. 

9. По-голямата част (85 %) участници в предварителните изпити по-късно подадоха 

документи за участие в кандидатстудентския конкурс на университета. 

Останалите вероятно са проверявали подготовката си или за предстоящите ДЗИ 

или за кандидатстване в други висши училища. 

10. Статистическите данни за оценките от предварителните изпити са посочени на 

табл. 5. Средният успех от получените оценки варира от 3.22 до 5.24. 

 
 

Фигура 4. Брой участници в предварителните изпити за периода 2008-2016 г. 
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Таблица 5. Статистически данни за резултатите от предварителните изпити 

 

Изпит 

Брой 

Среден 

успех Не се 

явили 

Участвали 

в изпита 
Анулирани 

оценка 

2.00-

2.99 

оценка 

3.00-

3.49 

оценка 

3.50-

4.49 

оценка 

4.50-

5.49 

оценка 

5.50-

5.99 

оценка 

6.00 

Биология - изпит, 26.3.2016 г. 
4 210 1 82 45 62 16 3 1 3.22 

Биология - тест, 26.3.2016 г. 0 57 0 3 27 10 9 7 1 3.96 

Обща езикова култура - изпит, 

26.3.2016 г. 

0 59 0 0 4 21 33 1 0 4.52 

География, 26.3.2016 г.  0 17 0 0 8 3 3 1 2 4.20 

Икономика, 26.3.2016 г.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Математика, 26.3.2016 г., Ст. Загора и 
Ямбол 

0 15 0 3 4 4 2 2 0 3.79 

ООП, 26.3.2016 г., Ст. Загора и Ямбол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

ОТП, 26.3.2016 г., Ст. Загора и Ямбол 0 12 0 0 0 0 8 3 1 5.24 

Химия - изпит, 9.4.2016 г. 16 154 1 49 33 41 26 4 0 3.42 

Биология - тест, 9.4.2016 г. 6 76 0 5 44 12 6 6 3 3.73 

Обща езикова култура - изпит, 9.4.2016 

г. 

4 92 0 4 9 46 32 1 0 4.28 

География, 9.4.2016 г. 3 16 0 0 7 0 5 4 0 4.43 

Икономика, 9.4.2016 г. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3.00 

Математика, 9.4.2016 г., Ст. Загора и 
Ямбол 

0 17 0 1 1 2 9 3 1 4.82 

ООП, 9.4.2016 г., Ст. Загора и Ямбол 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3.44 

ОТП, 9.4.2016 г., Ст. Загора и Ямбол 0 30 0 0 1 1 19 9 0 5.06 

Социална медицина, 9.4.2016 г. 1 7 0 0 0 3 3 1 0 4.65 

Биология - тест, 16.4.2016 г., Хасково 0 37 0 0 18 7 6 3 3 4.13 

Биология - изпит, 26.4.2016 г., Ямбол 10 45 0 19 10 6 6 4 0 3.33 

Биология - тест, 26.4.2016 г., Ямбол 0 18 0 0 1 5 10 2 0 4.71 

ООП, 26.4.2016 г., Ямбол 0 4 0 0 1 2 0 1 0 4.28 

ОТП, 26.4.2016 г., Ямбол 0 18 0 1 0 6 10 1 0 4.48 

 

Приемане на документи и провеждане на редовни изпити 

За организацията на редовните изпити беше направено следното: 

1. Беше разработен необходимият комплект от софтуер и съответстващ му състезателен 

картон за приемането на кандидатстудентските документи, съобразен със 

спецификата на текущата кампания. В софтуера беше включена възможност за: 

1.1. автоматично разпознаване по ЕГН на явявалите се на предварителните изпити и 

за автоматично прехвърляне на данните им в базата данни за конкурса – име, 

категория, област, община и населено място, телефони, получени оценки. 

1.2. автоматично извличане чрез Интернет от националната база данни на МОН на 

оценките от дипломите на кандидат-студентите и за автоматичното им 

прехвърляне в базата данни за конкурса. 

2. Изключването на ръчното въвеждане на тези данни намали риска от грешки и 

облекчи работата на приемащите документите. Документи се приемаха отново в два 

пункта на Тракийски университет – в гр. Стара Загора и в гр. Ямбол, както и в 

пунктовете на ЦКПИ и НАПС, покриващи цялата страна. 

3. Времето за приемане на документи беше оптимизирано така, че да позволи 

максимално ранното провеждане на изпитите в ТрУ. 

3.1. През настоящата година бяха приети документите на 2086 кандидат-студенти – 

с 350 по-малко от предходната година (фиг. 5). Този брой кандидат-студенти се 

оказа недостатъчен за запълване на местата по държавна поръчка за една част от 
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специалностите в университета. Броят на участниците в кандидатстудентския 

конкурс на университета е с нарастващ тренд през годините до 2012 г. През 

настоящата година кандидатите са с 15 % по-малко от максимума им през 2012 

г., като намалението е основно при момичетата.  

3.2. За първи път и в редовния прием на документи беше въведено електронно (on-

line) подаване на документи, чийто общ брой надхвърли 100. Тази услуга трябва 

да продължи и да се доусъвършенства. 

3.3. През настоящата година редовните изпити бяха наредени в подходящ ред така, 

че да се постигне максимална ефективност в работата на всички комисии – на 

техническата и тези на проверителите. Това позволи проверката на писмените 

работи да приключи максимално бързо, да остане време за окончателната 

проверка на данните преди класирането, и то да бъде насрочено на подходяща, 

възможно най-ранна дата. 

3.4. Само с ДЗИ в кандидатстудентският конкурс участваха 40 % от общия брой 

кандидат-студенти. Това ускорява процеса на проверката на писмените работи и 

тестовете. В бъдеще работата на комисиите за проверката на писмените изпити 

трябва да продължи да се формира с разчет за спазване на предварително 

определен срок за проверката на конкурсните работи. Това би позволило и в 

кандидатстудентският справочник да се заложат датите на публикуване на 

оценките, както и предварително да се обявяват датите на 3-те редовни 

класирания. 

 

Фигура 5. Брой кандидат-студенти в Тракийски университет 

 

 
 

Класиране 

По-съществените моменти при класирането на кандидат-студентите са следните: 

1. Максималното свиване на всички срокове с цел колкото е възможно по-ранно 

обявяване на първото класиране, постигна желания резултат – много от 

специалностите, в най-голяма степен „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“, 

запълниха местата по държавна поръчка сравнително бързо в следствие и на 

факта, че другите университети обявиха класирането си по-късно от нашия 

университет.  

1.1.  Следва да отбележим, че все по-ранното обявяване на класирането има 
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образование, от който зависи срока за прием на документи и на провеждане 

на кандидатстудентските изпити.  

1.2.  С неуспелите да се класират кандидат-студенти бяха провеждани телефонни 

разговори с предложение да допълнят желанията си със специалности, за 

които те не са кандидатствали, а има незаети места. 

1.3.  По решение на Централната комисия: 

- веднага след излизане на всяко едно от класиранията се обявяваше 

допълнителен прием на документи, 

- се направи преразпределение на местата и там където липсваха кандидати се 

извърши прехвърляне на определен брой места от една специалност към друга 

в рамките на едно и също професионално направление, което в много голяма 

степен допринесе за усвояване на местата по държавна поръчка. 

1.4.  Бяха проведени допълнителни тестове през месец август с некласирани в 

редовните изпити и подали документи нови кандидати-студенти от обявен 

допълнителен прием и пр.  

1.5.  През месец септември също проведохме допълнителни изпити с оглед 

попълване в максимална степен на останалите незаети места. 

2. Процесът на класиране за местата по държавната поръчка беше условно разделен 

на два етапа – пасивен и активен. През първият етап, включващ първите три 

класирания, университетът обяви приетите студенти и сроковете за записване. 

Попълниха се около 78 % от местата. В условията на конкуренция с останалите 

университети, обаче, много бързо този процес става неефективен, поради това, че 

все по-често резервните кандидат-студенти за следващите класирания се оказват 

вече записани в друг университет. Това се задълбочава във времето и изчакването 

означава загуба на ефективност на запълването на държавната поръчка. За да се 

избегне този проблем и да се ускори процесът на класиране и записване, след 

трето класиране университета преминава към втория, активен етап на класиране;  

- При вторият етап, условно наричан запълване на неусвоени места, 

класирането продължава строго по бал, така както е описано в правилата за прием 

на студенти. С класираните се осъществява контакт по телефона и при отказ за 

записване в ТрУ се търси следващия по бал кандидат. Процесът на записване се 

ускорява, тъй като отпадат вече записаните в други университети кандидат-

студенти. Така към средата на месец август бяха усвоени над 90 % от местата по 

държавна поръчка. 

- Известно е, че в психиката на младите хора се наблюдава характерна 

особеност – веднъж записали се за студенти, рядко се отписват, ако 

междувременно бъдат приети в даден университет. Тази особеност се използва от 

нашия кандидатстудентски прием, като стремежът е първото класиране за 

университета да се изнесе по възможност преди това на другите университети. 

През настоящата кандидатстудентска кампания бяха свити и сроковете за 

записване след всяко класиране, така че кандидатстудентската кампания за 

университета беше направена максимално ранна и къса, т.е. изпреварваща тази на 

останалите университети. Малък поток от отписващи се (единични бройки) 

продължи и на по-късен етап, като процесът бавно затихва. Отписалите се от ТрУ 

е от порядъка на 3 %, предимно от специалност „Медицина“. Броят на 

отписващите се вероятно би намалял още, ако бъде възприет опита на други 

университети да задържат цялата внесена такса при отписване на новоприетите 

студенти, независимо кога се отписват. В момента при отписване на новоприет 

студент, преди началото на учебната година, ТрУ задържа 30 % от внесената 

семестриална такса.  
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3. След запълването на местата по държавна поръчка за част от специалностите, се 

пристъпи към класиране за местата за обучение срещу заплащане (платено 

обучение). 

4. За съжаление прогнозите за недостиг през настоящата година на кандидат-

студенти за запълване на местата по държавна поръчка се оправдаха още на 

първото класиране, като част от местата останаха незапълнени за редица 

специалности. Макар, че Техническата комисия по приема предприе 

необходимите мерки, като незабавно обяви допълнителен прием на кандидат-

студенти за специалностите със свободни места, опитът от предходните години 

показва, че на практика единственият ресурс за запълване на неусвоените места 

са неприетите кандидат-студенти за университета. Външните кандидати, 

появяващи се след като университета обяви допълнителен прием, са много малко. 

Най-убедителен, т.е. най-ефективен по отношение на приема, е контактът с 

кандидат-студентите чрез разговор по телефона, поради което:  

a. Бяха потърсени всички участници в предварителните изпити, които не 

бяха подали документи за кандидатстудентския конкурс и им беше 

предложено да кандидатстват за специалностите, при които има свободни 

места; 

b. След третото класиране бяха издирени всички некласирани до момента 

кандидати с ДЗИ (316 души), които не бяха посочили в състезателния си 

картон специалностите оказали се с недостатъчно кандидати и в телефонен 

разговор им беше предложена възможност да допълнят желанията си със 

специалностите при които липсват кандидати. 

5. В следствие на тези мерки бяха запълнени част от местата с липса на кандидати.  
 

Статистически данни за етапите на редовната кампания 

Популярността на университета се разширява в съседните области – Хасково, 

Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас (фиг. 6). Намалява интересът в области като София, 

Русе, Ловеч, Добрич, Плевен, Шумен и Велико Търново. Устойчиво ниска е 

популярността в областите Видин, Габрово, Кюстендил, Перник, Силистра, Търговище. 
 

Фигура 6. Относителен дял на кандидатствалите в кандидатстудентския конкурс 

 

 
Преобладаващият брой кандидат-студенти за университета са завършили 

професионални гимназии (фиг. 7). Броят им не се изменя през последните години – 

остава около 40 %. Запазва се постоянен делът на възпитаниците на профилираните 
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гимназии, в които е съсредоточен значителен интелектуален потенциал. Повишава се 

относителният дял на випускниците на СОУ. 

 

Фигура 7. Разпределение на кандидат-студентите според вида на завършено средно 

образование 
 

 

Средният успех от дипломата за средно образование на кандидат-студентите за 

университета намалява през годините (фиг. 8). През последната - 2016 г., средният успех 

е по-висок спрямо предходната. Това се дължи, по-всяка вероятност, предимно на 

липсата на кандидатите с най-нисък успех, отпаднали от държавните зрелостни изпити 

поради взетите мерки срещу преписване през настоящата година. 

 

Фигура 8. Разпределение на кандидат-студентите според среден успех от 

дипломата 

 

 
 

Най-желаната специалност през изминалата кандидатстудентска кампания е 

специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” (табл. 6). 
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Таблица 6. Посочени желания за специалностите в университета 
 

Специалност Жени Мъже Общо 
С първо 

желание 

Само за 

специалността 

Аграрно инженерство, редовно 40 52 92 7 0 

Аграрно инженерство, задочно 46 50 96 6 2 

Агрономство, редовно 65 77 142 29 5 

Агрономство, задочно 57 81 138 38 17 

Екология, редовно 101 68 169 18 1 

Екология, задочно 93 54 147 26 6 

Зооинженерство, редовно 69 82 151 11 4 

Зооинженерство, задочно 55 60 115 22 3 

Рибовъдство и аквакултура, редовно 16 38 54 6 0 

Рибовъдство и аквакултура, задочно 24 46 70 14 8 

Ветеринарна медицина 272 149 421 250 117 

Медицина 284 124 408 405 211 

Акушерка 218 0 218 29 0 

Медицинска сестра  309 10 319 79 7 

Медицинска рехабилитация и ерготерапия 315 119 434 147 8 

Лекарски асистент 235 59 294 42 3 

Социални дейности, редовно 111 36 147 9 2 

Социални дейности, задочно 118 29 147 33 8 

Управление на здравните грижи 15 1 16 14 13 

Начална училищна педагогика с чужд език 131 10 141 25 1 

Предучилищна и начална училищна педагогика, редовно 222 7 229 75 6 

Предучилищна и начална училищна педагогика,  задочно 289 10 299 196 34 

Социална педагогика, редовно 140 12 152 8 0 

Социална педагогика, задочно 218 12 230 20 2 

Специална педагогика  109 8 117 9 2 

Педагогика на обучението по информационни технологии 77 18 95 8 2 

Аграрна икономика, редовно 63 41 104 6 1 

Аграрна икономика, задочно 117 46 163 14 1 

Бизнесикономика, редовно 88 53 141 41 3 

Бизнесикономика, задочно 147 57 204 78 6 

Регионална икономика, редовно 73 38 111 7 0 

Регионална икономика, задочно 118 45 163 19 1 

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, редовно 24 9 33 6 3 

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, задочно 40 18 58 12 5 

Автотранспортна и земеделска техника, редовно 12 64 76 20 9 

Автотранспортна и земеделска техника, задочно 14 99 113 62 13 

Автоматика и компютърни системи, редовно 30 53 83 18 4 

Автоматика и компютърни системи, задочно 28 77 105 54 6 

Електротехника, редовно 25 48 73 6 3 

Електротехника, задочно 20 79 99 19 4 

Топло- и газоснабдяване, редовно 21 48 69 9 6 

Топло- и газоснабдяване, задочно 17 67 84 19 3 

Технология на храните, редовно 40 15 55 16 8 

Технология на храните, задочно 45 31 76 22 10 

Акушерка – Хасково 90 0 90 14 2 

Медицинска сестра – Хасково 116 3 119 41 6 

Рехабилитатор 190 93 283 49 5 

Медицински лаборант 183 39 222 29 3 

Гериатрични грижи 26 11 37 1 0 

 

Кандидатите за специалност „Медицина“ са най-мотивирани - с най-голям брой 

1-ви желания и с най-голям брой кандидатствали само за специалността. 
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Резултатите от редовните изпити показват вариране на оценките от 3.13 за изпита 

по биология до 4.96 за теста по математика (табл. 7). Най-голям е броят на участниците 

в изпита по биология, следван от този по химия, теста по биология и изпита по обща 

езикова култура. 
 

Таблица 7. Статистически данни за резултатите от редовните 

кандидатстудентски изпити 
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Изпит по биология, 29.06.2016 г. 187 98 63 44 13 0 8 405 0 3.13 

Тест по биология, 4.07.2016 г. 27 120 19 15 5 0 16 186 0 3.31 

Изпит по езикова култура, 5.07.2016 г. 2 7 120 54 2 0 20 185 0 4.29 

Тест по география, 1.07.2016 г. 0 20 13 6 3 2 0 44 0 3.98 

Тест по математика, 8.07.2016 г. 4 2 4 15 10 6 5 41 0 4.96 

Тест по икономика, 1.07.2016 г. 1 0 0 1 1 1 0 4 0 4.56 

Изпит по химия, 7.07.2016 г. 35 70 78 48 10 0 143 241 0 3.73 

Изпит по социална медицина, 1.07.2016 г. 0 1 2 4 1 0 5 8 0 4.41 

Тест по ООП, 8.07.2016 г. 1 1 12 1 0 0 5 15 0 3.80 

Тест по ОТП, 8.07.2016 г. 0 1 20 24 1 0 8 46 0 4.55 

Общо 257 320 331 212 46 9 210 1175 0 4.07 

 

Усвоените места по държавна поръчка и тези в платена форма на обучение за 

специалностите в звената на ТрУ са посочени в табл. 8. За съжаление, през настоящата 

учебна година, броят на незаетите места за специалностите след средно образование, в 

държавната поръчка е малко по-висок в сравнение с предходните две години, когато 

непопълнените места бяха в рамките на 10-11. Макар че за свободните места беше обявен 

допълнителен прием на документи, бяха организирани също и допълнителни изпитни 

сесии, след 30 октомври останаха незапълнени общо 77 места по държавна поръчка, от 

които 14 в задочна форма на обучение. Не малко значение за попълването на местата 

оказа и прехвърлянето на свободни места от една специалност към друга където броят 

на желаещите е по-висок, например – в професионално направление „Педагогика“ 

пренасочването беше към специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“, в професионално направление „Икономика“ – към „Бизнесикономика“, от 

„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“ към „Автотранспортна и 

земеделска техника“ (и двете от професионално направление „Машинно инженерство“) 

и т.н. За съжаление този подход не може да се приложи в професионални направления 

където се обучават студенти само по една специалност, или липсват кандидати за всички 

специалности от съответното професионалното направление. 

 

 

 

 

 

Таблица 8. Усвояване на държавна поръчка и платена форма на обучение  
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Специалност 
форма на обучение 

Общо 
редовно задочно общо платено 

Аграрно инженерство  19 15 34 0 34 

Агрономство 33 35 68 0 68 

Екология и опазване на околната среда 30 31 61 0 61 

Зооинженерство 23 32 55 1 56 

Рибовъдство и аквакултура 10 19 29 0 29 

Ветеринарна медицина 160 - 160 4* 161 

Акушерка 20 - 20 0 20 

Медицина, жени 35 - 35 1* 35 

Медицина, мъже 35 - 35 2* 35 

Медицинска сестра, жени  40 - 40 0 40 

Медицинска сестра, мъже  4 - 4 0 4 

Медицинска рехабилитация и ерготерапия, жени 8 - 8 0 11 

Медицинска рехабилитация и ерготерапия, мъже 7 - 7 3* 7 

Лекарски асистент, жени 5 - 5 0 5 

Лекарски асистент, мъже 5 - 5 0 5 

Социални дейности, жени 10 10 19 1 20 

Социални дейности, мъже 10 9 19 0 19 

Управление на здравните грижи 8 - 8 0 8 

Начална училищна педагогика с чужд език 21 - 21 0 21 

Предучилищна и начална училищна педагогика 92 32 124 40 164 

Социална педагогика 18 28 46 0 46 

Специална педагогика 8 - 8 0 8 

Педагогика на обучението по информационни 

технологии 19 

-  

19 

 

0 

 

19 

Аграрна икономика 13 7 20 0 20 

Бизнесикономика 46 7 53 3 56 

Регионална икономика 16 7 23 0 23 

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 

индустрия 6 

 

7 

 

13 

 

2 

 

15 

Автотранспортна и земеделска техника 29 28 57 6 63 

Автоматика и компютърни системи 30 20 50 4 54 

Електротехника 10 10 20 2 22 

Топло- и газоснабдяване 10 15 25 0 25 

Технология на храните 20 10 30 2 32 

Акушерка, Хасково  30 - 30 0 30 

Медицинска сестра, жени - Хасково 45 - 45 1 46 

Медицинска сестра, мъже - Хасково 5 - 5 0 5 

Рехабилитатор, жени 16 - 16 0 16 

Рехабилитатор, мъже 17 - 17 0 17 

Медицински лаборант, жени 29 - 29 0 29 

Медицински лаборант, мъже 3 - 3 0 3 

Гериатрични грижи 9 - 9 0 9 

Общо 954 329 1283 72* 1355 
* - в това число 10 чуждестранни граждани обучавани на български език 

 

Прием на студенти в ОКС „Магистър“ след придобито висше образование 

Броят на подалите документи за конкурса в ОКС „Магистър“ след висше 

образование през настоящата година е 559 кандидати. Сравнен със същият брой за 

миналата година (569), намалението е с 2 %. 

След 3 класирания за местата по държавна поръчка (169), бяха записани 170 

студента (табл. 9).  

Таблица 9. Усвояване на местата по държавна поръчка и платено обучение в 

ОКС „Магистър“ след придобито висше образование 

 



 29 

Специалност и форма на обучение държавна 

поръчка 

платена 

форма 

Общо 

Птицевъдство, редовно 1 1 2 

Управление на системите за безопасност и качество на храните, 

редовно и задочно 6 3 9 

Хранене на животни и технология на комбинирани фуражи, задочно  1 0 1 

Репродуктивни биотехнологии в животновъдството, редовно  1 0 1 

Специални отрасли, редовно и задочно 1 2 3 

Свиневъдство, редовно  1 2 3 

Аквакултура, редовно и задочно 1 1 2 

Технология на месо и месни продукти, редовно и задочно 1 2 3 

Говедовъдство и биволовъдство, редовно и задочно 1 3 4 

Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в 

животновъдството, задочно  1 1 2 

Опазване и управление на околната среда, редовно и задочно 4 0 4 

Безопасност на труда, екологичен риск и действия при бедствия и 

аварии, редовно и задочно 10 0 10 

Екотуризъм, задочно 1 0 1 

Земеделска техника, задочно 2 0 2 

Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор, задочно 2 0 2 

Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в 

растениевъдството, редовно 1 1 2 

Агроекология и растителна защита, редовно и задочно 5 29 34 

Биологично земеделие, задочно 2 4 7 

Производство на посевен и посадъчен материал, редовно и задочно 2 0 2 

Санитарна микробиология и безопасност на храните, задочно 0 8 8 

Управление на здравните грижи, задочно 12 0 12 

Организация и управление на социалната сфера, задочно 10 0 10 

Предучилищна и начална училищна педагогика, задочно 12 45 57 

Начална училищна педагогика: Информационни и комуникационни 

технологии, задочно 5 7 12 

Специална педагогика: Умствена изостаналост, задочно 2 0 2 

Специална педагогика: Логопедия, задочно 2 9 11 

Специална педагогика: Ресурсен учител, задочно 0 1 1 

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации, задочно  5 10 15 

Социална педагогика и социална работа, задочно 2 4 6 

Консултиране в социално-образователната сфера, задочно 2 5 7 

Икономика на алтернативния туризъм, задочно 3 3 6 

Икономика и управление на бизнеса, задочно 3 10 13 

Икономически анализи и проекти за регионално развитие, задочно 3 3 6 

Предприемачество и иновации, задочно 3 2 5 

Автотранспортна и земеделска техника, редовно 13 2 15 

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, редовно 3 1 4 

Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и 

публичната администрация, редовно 6 2 8 

Електротехника, редовно 6 2 8 

Автоматика и компютърни системи, редовно 3 7 10 

Мултимедийни и компютърни системи и услуги, редовно 6 2 8 

Топло- и газоснабдяване, редовно 10 4 14 

Безопасност и качество на храните, редовно 15 3 18 

Общ брой за звената 170 179 349 

Най-популярни през настоящата кампания бяха магистърските програми: 

1. „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 231 желания (207 с първо 

желание); 
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2. „НУП: Информационни и комуникационни технологии“ – 108 желания (19 с първо 

желание); 

3. „Мениджмънт на социалните и педагогически организации“ – 67 желания (18 с първо 

желание); 

4. „Автоматика и компютърни системи“ – 45 желания (15 с първо желание) 

5. „Консултиране в социално-образователната сфера“ – 43 желания (4 с първо желание). 

За обучение на собствени средства (при възможен допустим брой места 318 в 

рамките на свободния капацитет) бяха класирани 179 студента, като най-голям беше 

броят на класираните за програмата по „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 

– 45 студенти, следван от броя класирани студенти за „Агроекология и растителна 

защита“ – 29 студенти (13 в редовна форма на обучение, 16 в задочна). 

Общият брой на студентите приети за обучение на собствени средства е 179, като 

най-много кандидати са приети в магистърските програми в професионално направление 

„Педагогика“. 

 

Прием на студенти по ПМС  
Наблюдава се увеличение на броят на студентите приети съгласно актове на 

Министерския съвет - ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. (табл. 10). През 2016 г. 

е увеличена квотата за прием на студенти съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за 

осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина. Това са предимно 

студенти от Украйна, Молдова и „Западните покрайнини“ – Сърбия. През настоящата 

2017 г. предстои значително да се увеличи и броя на студентите, които ще се приемат по 

ПМС № 228/1997 г. - граждани на Република Македония. Следва да се посочи, че за 

цялата страна, и в частност за нашия университет, най-търсени специалности са 

„Медицина“ и „Ветеринарна медицина“. 

 

Таблица 10. Студенти приети по актове на Министерски съвет  

 

Държава Специалност  
Брой студенти 

Общо 
2015/2016 г. 2016/2017 г. 

Албания 
Ветеринарна медицина -  -  - 

Медицина 1  - 1 

Молдова 
Ветеринарна медицина  -  - - 

Медицина -  1 1 

Македония 
Ветеринарна медицина  -  - - 

Медицина 6 13 19 

Сърбия 
Ветеринарна медицина  -  - - 

Медицина 1  - 1 

Украйна 
Ветеринарна медицина 2 3 5 

Медицина 1  - 1 

  Всичко 11 17 28 

 

Прием на чуждестранни студенти  
В Тракийският университет се извършва прием на студенти от държави от ЕС и 

ЕИП, а така също и на граждани от трети страни. Обучението се извършва на български 

или на английски език. Приемът се извършва съгласно ЗВО, Наредба за държавните 

изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България, 

междуправителствени спогодби и актове на МС. Дейностите във връзка с приема на 

чуждестранни граждани включват: 
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• прием на документи за обучение по български език. Приемането на документите 

като дейност включва информация, консултации и обработка на 

кандидатстудентските документи, подготовка на документи за виза тип „Д“,  

записване на кандидатите за обучение в ЦЕСОЧГ; 

• прием на кандидатстудентски документи за обучение на английски език. 

Приемането на документите като дейност включва информация, консултации и 

обработка на кандидатстудентските документи, организиране провеждането на 

конкурсни изпити, дейности по осигуряване на проверката на 

кандидатстудентските работи, обявяване на резултатите от изпитите, класиране и 

записване на новоприетите студенти. 

- студенти приети за обучение на английски език 

Вече трета година в Тракийският университет се провежда обучение на английски 

език по специалност „Медицина“, а от две години и по специалност „Ветеринарна 

медицина“ (табл. 11). Към настоящият момент в специалност „Медицина“ се обучават 

на английски език 100 студенти предимно от Великобритания. Във 

Ветеринарномедицинският факултет студентите във втори курс са 13, а в първи курс - 

21. Обучаващите се по специалност „Ветеринарна медицина“ са предимно от Гърция и 

Кипър. Има 4 студенти от Великобритания, по 1 от Турция, Малайзия, Сингапур, Дания 

и Ирландия. Приемът на тези студенти се извършва след провеждане на приемни 

кандидатстудентски изпити по биология и химия на английски език за специалност 

„Медицина“ и по биология за специалност „Ветеринарна медицина“. На студентите в 

първите два курса се провежда засилено обучение по български език. 

Може да се направи извод, че интересът към това обучение се засилва и би 

трябвало да се помисли за увеличаване броя на студентите и специалностите с 

преподаване на английски език.  

- чуждестранни граждани, приети за студенти в подготвителен курс по 

български език 
В Центърът за езиково и специализирано обучение на чуждестранни граждани в 

момента се обучават 19 студенти, предимно от Гърция и Турция. Същите изучават 

основно български език, а втория семестър се провежда специализирана подготовка по 

биология и химия. 

 

Таблица 11. Студенти приети за обучение на английски език  

 

Специалност  
Брой студенти 

Общо 
2015/2016 г. 2016/2017 г. 

Ветеринарна медицина 11 21 32 

Медицина 33 35 68 

Общо 34 56 100 
 

В заключение търсенето на възможности за разширяване на рекламата в 

интернет пространството и социалните мрежи, по-тесните контакти с учители от 

средното образование, оптимизиране на провежданите кандидатстудентски изпити, 

утвърждаването на електронното (on-line) подаване на документи и др. са една от 

предпоставките за успешното попълване на държавния прием. 
 
 

3.2. ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ 
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Обявените докторантури общо за ТрУ през 2015/2016 г. бяха 28 броя, от които 24 

редовна форма и 4 задочна (табл. 12). От тях се усвоиха 11 докторски програми - 9 

редовни и 2 задочни, което прави 40 % попълване на обявените места. 

През 2016/2017 г. са обявени 47 броя докторантури (41 редовни и 6 задочни). В 

рамките на първоначално обявените срокове успешно бяха зачислени в звената на ТрУ 

общо 17 докторанти по предварително обявените докторски програми. 

С решение на Академичният съвет (Протокол № 9/14.12.2016 г.) в Тракийски 

университет беше удължен приема на документи за редовни и задочни докторанти по 

държавна поръчка за учебната 2016/2017 г. От това се възползваха факултетите: АФ, 

ВМФ, МФ и ПФ. В резултат на допълнителният прием и проведените изпити в МФ са 

приети още 10 докторанти, редовно обучение, които предстои да бъдат зачислени в 

докторантури. В АФ не бяха подадени нови документи. В ПФ и ВМФ документи се 

подадоха, но кандидатите не положиха успешно изпитите по специалността.  

Усвоени за ТрУ за настоящата учебна година са общо 27 броя докторантури (24 

редовни и 3 задочни).  

 

Таблица 12. Прием на докторанти по звена 

 

Факултет 

Брой докторантури 

обявени усвоени 

2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 

Аграрен факултет 6 5 2 2 

Ветеринарномедицински факултет 5 11 1 2 

Медицински факултет 11 19 6 17 

Педагогически факултет 4 4 1 - 

Стопански факултет 2 6 1 4 

Факултет „Техника и Технологии“ - 2 - 2 

Общо за ТрУ 28 47 11 27 

 

Стимулирането на научноизследователският потенциал от средите на 

студентите, провокиране на техния интерес към научна кариера и индивидуален подход 

към реализацията им, биха допринесли за увеличаване на относителния дял на усвоените 

докторски програми. 

 

3.3. УЧЕБЕН ПРОЦЕС 

 

Учебният процес е осигурен с необходимата учебна и нормативна документация, 

преподавателски състав с подходяща квалификация, учебни зали и необходимата 

материална база за нормално протичане на учебните занятия. 

 

Действащи студенти по специалности  

В Тракийският университет за учебната 2016/2017 година общия брой на 

студентите е 3775 – за редовна форма на обучение и 2076 – за задочна форма на обучение 

(табл. 13). Общият брой на обучаваните студенти е 5851, което не се различава 

съществено от предходната учебна година. 

 

 

 

Таблица 13. Брой обучавани студенти по специалности и ОКС 
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Основно 

звено 

Специалност и образователно- 

квалификационна степен 

учебна 2015/2016  учебна 2016/2017 

редовно задочно редовно задочно 

АФ 

Зооинженерство – бакалавър 137 150 120 157 

Екология и опазване на околната среда – 

бакалавър 
89 125 72 140 

Агрономство – бакалавър 128 127 105 135 

Аграрно инженерство – бакалавър 65 34 58 39 

Рибовъдство и аквакултури – бакалавър 42 86 25 93 

Магистърски програми 40 51 51 78 

ВМФ 
Ветеринарна медицина - магистър 709 - 769 - 

Магистърски програми - 19 - 18 

МФ 

Медицина - магистър 380  - 387 -  

Лекарски асистент - бакалавър 37  - 42  - 

Медицинска рехабилитация и ерготерапия - 

бакалавър 
54  - 67  - 

Социални дейности- бакалавър 90 108 78 96 

Социални дейности - магистър  - 15  - 10 

Управление на здравни грижи - бакалавър 17  - 17  - 

Управление на здравни грижи - магистър 10  - 12  - 

Медицинска сестра - бакалавър 171  - 168  - 

Акушерка - бакалавър 77  - 78  - 

ПФ 

Социална педагогика - бакалавър 129 160 107 123 

Предучилищна  и начална училищна педагогика 

- бакалавър 
172 114 199 193 

Начална училищна педагогика с чужд език - 

бакалавър 
86  - 82 -  

Специална педагогика - бакалавър 86 -  62 -  

Педагогика наобучението по информационни 

технологии - бакалавър 
 -  - 19  - 

Магистърски програми  - 293 -  250 

СФ 

Аграрна икономика - бакалавър 81 143 62 111 

Регионална икономика - бакалавър 98 125 88 102 

Бизнесикономика - бакалавър 122 165 144 157 

Магистърски програми  - 40  - 31 

Филиал- 

Хасково 

Медицинска сестра - бакалавър 157 -  159 -  

Акушерка -  бакалавър 93  - 104 -  

ФТТ - 

Ямбол 

Дизайн, технологии и мениджмън на модната 

индустрия – бакалавър 
27 33 24 27 

Автотранспортна и земеделска техника - 

бакалавър 
93 106 89 103 

Автоматика и компютърни системи - бакалавър 47 40 68 64 

Автоматика, информатика и управляваща 

техника - бакалавър 
17 33 8 15 

Технология на храните - бакалавър 60 42 58 42 

Топло- и газоснабдяване - бакалавър 53 41 45 49 

  
Електротехника - бакалавър 41 49 39 43 

Магистърски програми 129  - 131  - 

МК - 

Стара 

Загора 

Медицински лаборант - професионален 

бакалавър 
90  - 85  - 

Рехабилитатор – професионален бакалавър 116  - 121  - 

Гериатрични грижи – професионален бакалавър 27  - 32  - 

ОБЩО 3770 2099 3775 2076 

Общо за учебна година 5869 5851 
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Чуждестранни студенти, обучавани в ТрУ 
За отчетният период се констатира тенденция към значително увеличаване броя 

на обучаваните чуждестранни граждани. От 284 през 2015 г. техният брой за учебната 

2016/17 г. е 414. В момента най-голям е броят на турските граждани – 148, следван от 

тези от Великобритания и Гърция, съответно 88 и 70 студенти (табл. 14).  

 

Таблица 14. Справка за броя на чуждестранните студенти в ТрУ по държави 

за периода 2015-2017 г. 

 

 
 

Нарастването на броят на чуждестранните студенти се дължи най-вече на 

провежданото обучение на английски език за специалностите „Медицина” и 

„Ветеринарна медицина“. 

Обучението на английски език разшири диапазона на държавите, от които се 

обучават студенти. В настоящия момент в ТрУ се обучават студенти от 33 държави. 

Наблюдава се интерес от страна на граждани на страните от Азия. Засилен интерес се 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ IV V І ІІ І ІІ І ІІ

1 Албания 3 3 3 3

2 Бразилия 1 0 1

3 Великобритания 61 83 1 5 62 88

4 Гърция 6 4 34 55 1 1 1 4 9 45 70

5 Германия 3 1 1 3

6 Израел 1 1 0

7 Ирландия 4 4 4 4

8 Индия 2 1 2 1

9 Италия 1 1 0 2

10 Йордания 1 1 0

11 Кипър 1 2 15 15 3 3 19 20

12 Канада 1 1 1 1

13 Корея 1 1 0

14 Конго 1 1 1 1

15 Латвия 1 1 1 1

16 Люксембург 1 1 1 1

17 Малайзия 1 1 1 1

18 Молдова 1 3 1 1 2 4

19 Македония 10 29 16 5 26 34

20 Нигерия 2 2 2 2

21 Норвегия 1 1 1 1 2

22 Пакистан 1 1 0

23 Палестина 1 1 0

24 Русия 1 1 1 1 2 2

25 САЩ 1 1 0 2

26 Сингапур 1 1 1 1

27 Сирия 1 2 1 2

28 Турция 65 123 12 9 3 3 5 1 2 5 6 86 148

29 Украйна 2 4 8 8 2 1 12 13

30 Франция 1 1 1 2 1

31 Финландия 1 0 1

32 Швеция 1 0 1

33 Сърбия и ЧГ 2 2 1 1 1 3 4

Всичко: 169 274 94 106 0 5 1 1 3 5 4 2 0 2 13 19 284 414

І - 2015/2016 уч. г.

ІІ - 2016/2017 уч. г.

№ 

по 

ред

държава

ОСНОВНО ЗВЕНО

МФ МКАФ
Всичко

ВМФ Подготв. курс
Филиал 

Х-во
СФПФ
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очертава и за граждани на страни - членки на Европейския съюз като Великобритания, 

Гърция, Кипър, Люксембург, Норвегия и др. 

 

Прекъснали студенти 

През настоящата учебна година броят на прекъсналите студенти е малко по-висок 

спрямо този от предходната учебна година (табл. 15). Продължава тенденцията по-

голямата част от студентите да прекъсват обучението си поради слаб успех или 

финансови затруднения на семейството. Това вероятно е и причина една част от 

студентите да прекъсват обучението си за повече от една година, което се отразява по-

късно не само върху техния успех, но и върху забавеното им явяване на изпити и тяхното 

по-трудно успешно полагане, а в някои случаи води и до напускането им на 

Университета. 

 

Таблица 15. Брой на прекъсналите студенти 

 

Основно звено Учебна 2015/2016 г. Учебна 2016/2017 г. 

Аграрен факултет 164 187 

Ветеринарномедицински факултет 99 128 

Медицински факултет 77 82 

Педагогически факултет 78 47 

Стопанск факултет 78 89 

Факултет „Техника и технологии“ - 

Ямбол 70 71 

Филиал - Хасково 27 11 

Медицински колеж 3 32 

Всичко 596 647 

 

От друга страна студентите прекъснали своето обучение за определен период от 

време, независимо дали причините са административни – слаб успех, незаверен 

семестър, или семейни – здравословни, финансови, или други, много често не 

продължават своето образование в рамките на 5 годишния период, в резултат на което 

губят студентски права и се налага да бъдат отстранени от университета. Следва също 

да отбележим, че сравнително не голям брой от тези студенти на по-късен етап 

възстановяват студентските си права. Общият брой на възстановилите студентски права 

през учебната 2016/2017 г. е 71. 

 

Аудиторни учебни занятия, практики и стажове 
Обучението на студентите в ТрУ съответства на изискванията за образователно-

квалификационните степени. Процесът на обучение е съобразен с изискванията на 

„Националната квалификационна рамка“ за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

Разписът за учебните занятия се изготвя съобразно утвърдения Академичен 

календарен план и осигурява през двата семестъра на учебната година нормално 

провеждане на аудиторните и практическите занятия, както и на практики и стажове при 

студентите от редовна форма на обучение за всички специалности на ТрУ. Предвид 

спецификите на специалностите и професионалните направления в основните звена на 

университета, естеството на провежданите лабораторни упражнения, практически 

занятия и стажове се организира, така че в максимална степен да се отговори на 

изискванията за придобити знания и умения. 
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Непрекъснато се обновява сайтът на университета и на звената с информация, 

касаеща обучението на студентите - учебни планове за специалностите след средно 

образование и за магистърските програми, квалификационни характеристики, условия и 

график за прием след средно образование и в ОКС “Магистър” след придобито висше 

образование и др. Всеки семестър в интернет сайта се изнасят разписите за учебните 

занятия, датите за изпитни сесии – редовни, поправителни, ликвидационни, а така също 

и за държавните изпити. Студентите могат да намерят в сайта и конспекти за държавни 

изпити, формуляр на заявление до декана и др. 

Практическите занятия в АФ се провеждат, както в наличната материална база, 

включваща учебни зали, лаборатории, учебно-експериментална база (опитни полета, 

ферми, метеорологична станция, пчелин и др.), така и в други бази, включващи научни 

институти, различни държавни и частни организации, фирми, производствени 

обединения и др., с които Аграрен факултет има сключени договори за съвместна 

дейност. Организират се също и задължителни учебни и учебно-производствени 

практики. Организирането на задължителни учебни и учебно-производствени практики 

води до повишаване активността на студентите в практическия процес на усвояване на 

знания и умения. През 2016 г. част от студентите имаха възможност да проведат 

организирано групова практика във високотехнологични ферми и да придобият известни 

практически умения. Друга форма за добиване на практически опит, която се предпочита 

от някои студенти, е провеждането на дежурства в лабораториите и базите на катедрите. 

Още повече за това допринася и добре организираната кръжочна дейност по 

предпочитани от студентите дисциплини, подготвящи ги за разработване на дипломни 

работи.  

За нормално провеждане на учебната дейност във ВМФ е изградена солидна 

материално-техническа база като аудиторна площ, която може да бъде категоризирана в 

следните 4 групи: лекционни зали – 7 бр.; зали за семинарни занятия – 4 бр.; зали за 

упражнения – 78 бр.; зали за клинични занятия – 5 бр. Освен споменатата база 

обучението на студентите се осъществява и в Клинико-диагностичен блок със 

стационари, чиято дейност е регламентирана в специални Правила, както и в Учебно-

опитно стопанство. 

Студентите от всички специалности в МФ провеждат преддипломен стаж според 

ЕДИ или по учебен план, който се ръководи от преподаватели на основен трудов договор 

в УМБАЛ или болници в други градове, акредитирани за обучение на студенти или 

съответно за „Социални дейности“ в съответните институции. Всички стажанти 

получават стажантски картони, които заверяват след приключване на стажа и доказват 

правото за явяване на държавни изпити. По време на курса на семестриално обучение 

студентите по „Медицина“ провеждат летни стажове след І, ІІ, ІІІ и ІV курс, съответно 

санитарски и сестрински, насочени към придобиване на практически умения. Летните 

стажове се ръководят от сестрински персонал. За сестринските стажове студентите 

получават дневник, с който удостоверяват в Учебен отдел провеждането на съответния 

стаж и могат да се запишат за следваща учебна година. Студентите от бакалавърските 

степени провеждат учебна практика в рамките на съответните семестри. Практиката се 

ръководи от преподаватели по клинична практика на основен договор в УМБАЛ, 

съответно в социалните институции. Учебната /клинична/ практика е профилираща 

дисциплина за бакалавърските степени и завършва с една или повече оценки. 

При провеждане на текущата и преддипломната практика в Педагогически 

факултет се създават предпоставки за повишаване на мотивацията на партньорските 

организации за участие. Привлечени са базови специалисти от практиката за гост- 

преподаватели и хонорувани преподаватели за участие в семестриални и държавни 

практически изпити, създават се професионални екипи с участието на базови учители, 
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чрез които се изпълняват творчески и изследователски задачи. Продължава работата по 

оптимизиране на формите на хоспитиране и текущата практика чрез включване на ИКТ 

и възможностите на съвременната техника – филмирани педагогически уроци и 

ситуации, етюди, делови игри, он-лайн хоспитиране, уебинар. Стратегията за развитие 

на практическото обучение и Правилата за педагогическа практика, съчетават 

традициите и добрите практики в работата на ПФ със съвременните изисквания в тази 

сфера. Съществуват доказани резултати от практическото обучение на студентите в 

посока: Успешно представяне на студентите от всички специалности на преддипломния 

стаж; Положителни референции от директори на базови звена; Начало на 

професионалната кариера в следствие на преддипломния стаж. В ход е преглед и 

синхронизиране на практическата подготовка за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ с 

приетата през 2016 г. Наредба за държавните изисквания за придобиване на 

професионална квалификация „Учител“. 

В Стопанският факултет е утвърден модел на индивидуален, специализиращ 

преддипломен стаж за студентите редовно обучение в ОКС „Бакалавър” след завършване 

на 8-ми семестър с продължителност от 125 часа, който се провежда по избор на 

студентите във финансови институции, данъчни служби, застрахователни дружества, 

счетоводни къщи, службите за съвети в земеделието, клъстери, холдинги, стопански 

предприятия и др. Тази дейност през 2016 г. продължава, като деканското ръководство 

разширява възможностите на стажантите за избор на институции от практиката. 

Създадени са и се поддържат много добри делови отношения с регионалните 

представителства на пет от водещите банки в страната, с различни административни 

структури в региона и с Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ). За стажантите в тези институции се получават много добри 

отзиви от работодателите, а на някои от студентите се предлага и постоянна работа в 

тях. 

Във Факултет „Техника и технологии“ са дооборудвани лекционни зали и 

лаборатории както следва: в катедра “Машинно инженерство“ е създадена нова 

лаборатория по Климатични системи на АТЗТ; в катедра „Електротехника, електроника 

и автоматика“ също е създадена нова лаборатория по „Компютърни мрежи и 

комуникации“, оборудвана с 12 нови компютърни конфигурации от съвременен клас и 

мрежово оборудване както и са дооборудвани 2 лаборатории („Индустриална 

автоматизация и роботика“ и „Автоматика и информационни технологии в прецизното 

земеделие“) с лабораторни постановки и апаратура; за катедра „Хранителни 

технологии“ са закупени лабораторно оборудване, стъклария, реактиви и консумативи; 

а в катедра „Енергетика“ са дооборудвани 3 лаборатории с общо 6 измервателни уреди 

и лабораторни постановки. Учебните практики и стажове се провеждат във фирми от 

региона, като условията не са променяни. 

Обучението на студентите от специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ 

във Филиал - Хасково е организирано и се провежда в съответствие с ЕДИ за 

придобиване на висше образование. През последната година приоритетно място заема 

добрата колаборация с базите за провеждане на клинична практика и преддипломен стаж 

на студентите, което допринася за високата удовлетвореност от страна на стажантите и 

ръководителите на базите. 

Практическото обучение на студентите от МК (учебно-практически занятия, 

клинични практики и стажове) съставлява 50 % от цялостното обучение в колежа. 

Учебно-практическите занятия формират практическите умения на студентите и се 

провеждат в симулирани условия, в специално оборудвани за целта кабинети и учебни 

лаборатории. Клиничните практики и стажове се провеждат в акредитирани лечебни 

заведения на територията на област Стара Загора и страната, с които колежа има 
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сключени договори. Тенденцията е да се увеличава броят на клиничните бази, съобразно 

потребностите на практиката и да се осигурява бърза реализация на завършващите МК. 

Стажовете и практиките по учебен план на специалностите в ТрУ се провеждат в 

рамките на предвиденото в Академичения календарен план. Използват се модерни бази, 

има сключени договори между университета от една страна и ферми, фирми, болници, 

училища, Агенцията по безопасност на храните и др. структури от друга, като с всяка 

изминала година се повишава интереса и грижите на бъдещите работодатели към 

студентите. 

Ръководството на университета и на структурните звена е необходимо да обърнат 

повече внимание на дисциплината и отчетите на студентите при признаване на 

проведените практики и стажове, включително и преддипломния държавен стаж. 

- Студентски практики и стажове по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 
Сключен беше договор ДОЗ-128 от 13.06.2016 г. по проект 05П2ОР001-2.0020001 

„Студенски практики – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Структурни и инвестиционни фондове за периода 06.2016 – 12.2017 г. Реално 

програмата стартира през месец октомври 2016 г. За Тракийският университет са 

определени 1068 практики. Съгласно указанията същите бяха разпределени по 

професионални направления в зависимост от Рейтинговата система на висшите училища 

и професионалните направления. За пълноценното провеждане на практики екипа на 

университета проведе кампания за набиране на обучаващи организации и бяха сключени 

73 договора. Проведени бяха срещи със студентите за разяснявания на целите на проекта 

и начина за провеждане на практиките. Впоследствие бяха сключени договори със 153 

ментори и 104 академични наставници. Регистирация за участие са извършили 1680 

студенти. Сключени са 731 договора със студенти за провеждане на практики. До този 

момент са приключили успешно 394 студентски практики, други 326 практики се 

провеждат и 319 са в режим на подготовка. 

 

Електронно обучение 
Електронното обучение в университета се осъществява през платформата 

Тракийски електронен университет - http://edu.uni-sz.bg, стартирала с проект през 2013 г. 

До края на 2016 г. са регистрирани почти 13000 потребители на общо 463 електронни 

учебници и курсове (табл. 16). Впечатляващ е общият брой учебни ресурси интегрирани 

в електронните курсове – 4502. Чрез тях се реализират в значителна степен най-новите 

дигитални интерактивни образователни методи и технологии в преподаването във 

висшето образование. 

Повече от половината от регистрираните потребители (6659) са ползвали 

ресурсите на електронния университет към края на 2016 г. Прави впечатление, че 

потребителите, използвали за първи път електронни курсове, след 15.09.2016 г. са повече 

от броя на новоприетите студенти, което означава, че се увеличават потребителите и от 

постоянния академичен състав на Тракийски университет. Продължава работата по 

окомплектоване на курсовете с изпитни тестове по съответните дисциплини.  

Обемът на материалите в електронната платформа на университета се увеличава 

прогресивно, което е и база за последваща акредитация на дистанционно обучение в 

Тракийски университет, както е заложено в мандатната програма на ректорското 

ръководство. Още повече, че през последните години е натрупан доста преподавателски 

опит по въвеждането на електронни форми на обучение, както във Факултет „Техника и 

технологии” - гр. Ямбол, така и в базираните в гр. Стара Загора факултети. 

http://edu.uni-sz.bg/
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Във връзка с разширяване на дейността по приложението на електронни форми 

на обучение в Тракийски университет беше организиран семинар по „Иновативни 

образователни технологии“ за преподавателите от университета. Като водещи на 

семинара бяха поканени преподаватели от Русенски университет - Център за 

образователни технологии, с ръководител проф. Ангел Смрикаров. Семинарът се 

проведе на 17.03.2016 г. 

 

Таблица 16. Статистики на Тракийски електронен университет към 

декември 2016 г.  

 

Показатели Брой 

Потребители 12768 

Никога не са влизали (в това число действащи преподаватели, завършили 

студенти, пенсионирани преподаватели и др.) 

6109  

Използвали са го от създаването му през 2013 г. досега 6659 

Достъп  в неделя за един ден - 26.11.2016 г. 198 

Използвали след 15.09.2016 г. за първи път  1722   

Използвали една седмица (21.11.2016 г. – 27.11.2016 г.) 450 

Създадени кохорти за всички факултети (специалност и година на записване 

в първи курс) от 2011 г. досега 

208 

Брой курсове  463 

Среден брой участници  в курс  74.63 

Среден брой модули в курс 30.63 

Брой учебни ресурси, общо  4502 

Общо създадени въпроси за тестове, от тях се използват 23952, скрити 453 24405 

Пример за създадени въпроси за тестове от множествен избор:  от тях 

видими 11773, скрити 382 

12155 

 

В периодът от 29.05.2016 до 04.06.2016 г. беше организирана визита на 4 

чуждестранни гост-лектори на колеги от Департамент по информатика при 

Истанбулския университет, които представиха пред преподаватели от ТрУ презентации 

за приложение на дистанционните форми на обучение на студентите. Презентацията 

„Управление на знанията в дистанционното обучение“ беше насочена към натрупването 

на данни в релационните бази от данни на университет; извличането на полезна 

информация от базите; прилагане на процеси на обработка на данните и тяхното 

трансформиране и записване. 

 

Мобилност на студентите 

- мобилност в страната 

Нормативната база на ТрУ дава възможности за академична мобилност, 

регламентирана с договорености между висши училища и техни структурни звена. Тази 

мобилност се изразява в: 

• мобилност на студентите в рамките на университета; 

• междууниверситетска мобилност на студентите - в страната. 

При действащата система за натрупване и трансфер на кредити са осигурени 

условия за вътрешна мобилност на студентите (табл. 17). На всички студенти, завършили 

успешно първи курс, се дава възможност за вътрешна мобилност на обучението чрез: 

• преминаване от една форма на обучение в друга; 

• преместване от една специалност в друга; 

• паралелно обучение по втора специалност; 
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• обучение по индивидуален учебен план и дипломиране в съкратен срок; 

• преместване от един университет в друг. 

Мобилността на студентите от един факултет в друг в рамките на ТрУ става след 

съгласуване с ръководствата на съответните звена, а преместването на студенти от един 

университет в друг става след успешно завършена година. Всички въпроси, свързани с 

преместване от една специалност в друга в рамките на звеното се решават съгласувано с 

деканските/директорски ръководства, както и разрешението за преминаване от една 

форма на обучение в друга, и се утвърждават от Ректора на ТрУ. 

 

Таблица 17. Мобилности на студенти през учебната 2015/2016 г.  

 

Вид мобилност Български 

студенти 

Чуждестранни 

студенти  

 15/16 г. 16/17 г. 15/16 г. 16/17 г. 

Мобилност в рамките на Тракийския университет 

смяна формата на обучение – от редовно в задочно и 

обратно 79 

 

32 

 

- 

 

- 

промяна на специалност в рамките на един факултет 4 7   

смяна на специалност с преместване от един в друг 

факултет 9 

 

1 

 

- 

 

- 

Преместване на студенти от и в Тракийски университет 

в Тракийски университет от друг университет 17 8 9 13 

от Тракийски университет в друг университет 16 10 2 - 

 

Продължава тенденцията на нарастване броя на студентите, желаещи да преминат 

от редовна в задочна форма на обучение. Основните причини най-често са финансови 

затруднения на семейството и смяна на семейното положение. Тенденцията е особено 

силно изразена през последните 3-4 години. Тя се наблюдава и по време на 

кандидатстудентският прием – основно кандидат-студентите посочват, че желаят да се 

обучават в задочна форма, което също е причина за трудностите при запълване на 

местата по държавна поръчка през последните няколко години. 

За обучение на индивидуален учебен план през 2015/2016 учебна година са 

преминали 25 студенти, а през настоящата - 10. 

- мобилност по програма „Еразъм“ 

Тракийският Университет полага усилия за улесняване мобилността на 

студентите, както на национално, така и на международно ниво. За това свидетелстват 

не само въвеждането на кредитната система, но и сключените договори с наши и 

чуждестранни университети.  

ТрУ участва в дейностите по програма “Еразъм” в областта на висшето 

образование още от самото й начало в България и с всяка изминала година се надгражда 

постигнатото. От 2014 г. програмата навлезе в своя нов етап и до 2020 г. дейностите са 

свързани с новите правила и изисквания за участие в мобилностите в областта на 

висшето образование. Важен показател за поставяне на много добра оценка на 

изпълнението на мобилностите по програма „Еразъм+” в ТрУ са повишеният интерес 

към програмата, увеличеният брой на сключените двустранни договори и на 

реализираните мобилности. През академичната 2015-2016 г. и 2016-2017 г. значително 

се увеличиха запитванията за реализиранe на мобилности по „Еразъм+” с цел практика 

в рамките на отпуснатия на ТрУ бюджет. Това е резултат и от много добрата съвместна 

работа на координаторите на университетско и факултетно ниво.  

Основната цел на ТрУ за 100 % изпълнение на планираните мобилности и 

усвояване на получените средства е изпълнена. Съгласно подписаният с Центъра за 
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Развитие на човешките ресурси Договор за отпускане на финансова подкрепа за 

мобилност по програма „Еразъм+“ с № 2015-1-BG01-KA103-0013713 одобрените 

средства, които са получени в ТрУ на 2 транша  са както следва: 

- Общ размер  на получената субсидия за 2015-2016 г. - 304392.00 евро, в това 

число: 

- Студентска мобилност с цел обучение (СМО) - 33266.00 евро;  

- Студентска мобилност с цел практика (СМП) - 179095.00 евро, 

и реализирани мобилности: 

1. Студентска мобилност с цел обучение - 10 / 2102 дни (70 месеца); 

2. Студентска мобилност с цел практика - 67 / 7050 дни (235 месеца). 

Реализираните студентски мобилности са показани на табл. 18. 

 

Таблица 18. Брой реализирани студентски мобилности (СМ) по основни 

звена за 2015/2016 академична година по Програма „Еразъм+”, КД 1 - Сектор 

”Висше Образование” 

 
 

№ 

Основно 

звено 

Реализирани СМ 

с цел обучение и практика 

 заминали приети 

1. АФ 4 - 

2. ВМФ 23 2 

3. МФ 25 3 

4. ПФ 13 - 

5. СФ 4 2 

6. ФТТ 4 - 

7. ФХ - - 

8. МК 4 2 

 Общ брой 77 9 

 

Географски баланс при сключването на договорите 

При сключването на двустранните договори се стараем да покрием почти всички 

образователни направления и да предоставим на студентите, също и на преподавателите, 

възможности за реализиране на мобилност на официалните за ЕС езици. Най-голям е 

интересът за мобилности с английски език, следван от мобилности на немски език и на 

турски език като майчин език. Най-голям интерес за реализиране на мобилности с цел 

практика или обучение има от страна на студентите по „Ветеринарна медицина“, 

„Медицина“, „Социални дейности“, педагогически науки, рехабилитация и аграрни 

науки, а предпочитаните държави са Германия, Чехия, Унгария, Франция, Турция, 

Словакия, Португалия и Испания.  

Организация на мобилностите 

Селекцията на студентите се осъществява на ниво основно звено от комисии, 

назначени със заповед на Декан/Директор. Критериите за селекция са подробно описани 

в Правилата за организация, управление и финансиране на дейностите по програма 

Еразъм в Тракийски университет. Преподаватели от катедра „Чужди езици” към 

университета участват в комисията за проверка на езиковите компетенции на 

кандидатите. Окончателното класиране се определя с решение на Ректорски съвет. 

Селекцията се осъществява на два етапа: през м. април и през м. октомври. Причината е 

повишеният интерес за реализиране на мобилности по време на летния семестър - летни 

стажове и практики. Реализираните мобилности през зимния семестър са съобразени с 

възможностите на университети-партньори и приемащите организации за приемане на 
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наши Еразъм-студенти за обучение или практика. Зимният семестър се оказва най-

подходящото време за реализиране на мобилности с цел практика за студентите от 5 курс 

по „Ветеринарна медицина“ като част от задължителния преддипломен стаж по 

специалността. Особено голям интерес предизвика и новата възможност, която 

програмата предлага на студентите през новия програмен период, а именно - реализиране 

на стаж по специалността до една година след успешно дипломиране. Студенти по 

„Ветеринарна медицина“, „Медицина“ и в направление „Педагогика“ са първите 

участници в тези мобилности. Това е една много добра идея на ЕК за подпомагане на 

младите специалисти при тяхната реализация на пазара на труда. Заминаващите студенти 

получават Студентска Харта Еразъм, в която са описани правата и отговорностите, 

свързани с изпълняваните мобилности. Координаторите подпомагат студентите при 

организиране на мобилността и съдействат за признаване на осъществения период на 

мобилност. Изготвят се Learning Agreement и Training Agreement на заминаващите 

студенти. Стимулира се добрият опит и споделянето на  впечатления от мобилността 

(обучение или практика) на бившите Еразъм-студенти.  

Системата за трансфер на кредити е разработена и се прилага по факултети, 

колежа и филиала. Няма проблеми с академичното признаване на периоди на обучение 

и практика в чужбина. Непълно съответствие на учебните програми има по отделни 

дисциплини, което е и причина за допълнителни изисквания от страна на 

преподавателите. Проблемите се разрешават след разговори с преподавателите и 

намиране на взаимно приемливо решение. След завръщането си всички Еразъм-студенти 

оценяват положително участието си в различните мобилности. Така те, от една страна, 

се докосват до образованието, практиката и културата на други народи, а от друга - 

израстват като личности и получават допълнителни шансове за успешна реализация на 

пазара на труда у нас и в чужбина. Част от студентите след завършването си заминават в 

съответните страни, за да работят и повишават квалификациите си, а тези които остават 

в България много по-лесно си намират квалифицирана работа за реализация. 

Финансиране 

Одобрените за участие в мобилностите кандидати получават финансова помощ 

(грант) за периода си на обучението или практиката, с която да допълнят разходите си 

за пътни, дневни, квартирни, застраховки и др. Съгласно правилата на новата програма 

“Еразъм +”, месечните грантове, които се отпускат на студентите, са фиксирани суми 

по групи държави, според стандарта на живот на страната-домакин на мобилността 

(висок, среден, нисък), определени от Европейската комисия и Националната агенция 

за България (ЦРЧР).  

Учебни програми 

Основната бариера за студентите е спецификата на учебната програма и 

несъвпадението й с програмите на приемащите университети, особено по „Медицина“ и 

по „Ветеринарна медицина“ като регулирани специалности. Това в известна степен, се 

оказва пречка и за реализиране на мобилности в рамките на един семестър. С всяка 

изминала година студентите показват много по-добри чуждоезикови компетенции, ето 

защо езиковата бариера вече не е причината за по-слабия интерес за реализиране на 

студентски мобилности в университетите-партньори. Тракийският университет 

насърчава своите студенти за достигане и поддържане на високо ниво на чуждоезикови 

познания на официалните за ЕС езици. Но за привличането на повече чуждестранни 

студенти по програма „Еразъм+“ в ТрУ е необходимо да се създадат предпоставки за 

разработването на по-голям брой учебни програми на английски език във всички 

основни звена на ТрУ, така както вече е направено в МФ и ВМФ. Това е важно и за 

сключването на нови двустранни договори. 

Информационна политика 
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Своевременното актуализиране на информацията на Интернет-страницата на ТрУ 

осигурява бързо разпространение на новите възможности за академичен обмен. 

Провеждането на информационни дни по факултети се оказва предпочитана и успешна 

форма за реализиране на информационната политика по отношение на програма Еразъм. 

Издаването на различни информационни материали и проведените информационни 

мероприятия в ТрУ са част от дейностите по програмата в ТрУ. За привличане на 

чуждестранни студенти се отпечатват нови рекламни брошури, дипляни и др. рекламни 

материали, които представят Тракийския университет като цяло и отделните факултети 

и специалности в частност. Работата с бившите Еразъм-студенти се оказва също много 

полезна за повишаване качеството и броя на реализираните мобилности.  

Основни проблеми при реализиране на мобилностите в ТрУ са:  

 Академично признаване на програмите на обучение – все още има проблеми с 

признаване на програмите на обучение поради несъвпадения на учебните програми във 

всички основни звена. 

 Разработване и въвеждане на учебни програми на английски език за привличане на 

чуждестранни студенти. Това е важна предпоставка за сключване на нови двустранни 

договори и за реализирането на по-голям брой студентски мобилности с цел обучение. 

 Финансови проблеми – фиксираните месечни грантове, определени от ЕК по групи 

държави, които са различни за видовете мобилности и са малко по-големи за 

мобилностите с цел практика предопределят, в определена степен, по-големия интерес 

и брой на реализираните мобилности с цел практика. 

 Студентската мобилност във всички основни звена на ТрУ – броят на студентите, 

реализирали студентска мобилност, вече е един от важните критерии за определяне 

рейтинга на съответното основно звено и специалност. Все още има звена, които не 

участват в програмата или недостатъчно стимулират студентите си за участие в 

различните видове мобилности.   

 Преподавателската мобилност е важна предпоставка за реализиране на студентските 

мобилности - при реализирането на тази мобилност е от решаващо значение да се обръща 

внимание на учебните програми на приемащите университети и така да се подпомагат 

студентите при подготовката на учебните програми преди заминаването на студентите. 

Това ще улесни академичното признаване след завръщането им. 

 Нови договори - установяването на нови контакти с висши училища и подписване на 

двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели  със страни, участващи 

в програма Еразъм с цел постигане на географски баланс и задоволяване на нарасналия 

интерес от страна на студентите и преподавателите трябва да бъде целогодишен 

приоритет на университетско и факултетно ниво. 

 

Дипломирани студенти 
Общият брой на дипломираните студенти по специалностите след средно 

образование и общо за магистърските програми по структурни звена е посочен на табл. 

19. 

 

 

Таблица 19. Брой дипломирани студенти към 1 април 2017 г. 

 

Основно 

звено 
Специалност и образователно-квалификационна степен 

 

15/16 

 

16/17 

АФ Зооинженерство - бакалавър 65 10 

Екология и опазване на околната среда - бакалавър 35 24 

Агрономство - бакалавър 44 48 
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Аграрно инженерство - бакалавър 16 6 

Рибовъдство и аквакултура - бакалавър 6 9 

Магистърски програми 60 64 

ВМФ Ветеринарна медицина  26 44 

Магистърски програми 0 21 

МФ Медицина - магистър 115 96 

Лекарски асистент - бакалавър 0 0 

Медицинска рехабилитация и ерготерапия - бакалавър 0 0 

Социални дейности - бакалавър 39 54 

Социални дейности - магистър 9 15 

Управление на здравни грижи - бакалавър 17 2 

Управление на здравни грижи - магистър 10 20 

Медицинска сестра - бакалавър 45 42 

Акушерка - бакалавър 20 19 

ПФ Социална педагогика - бакалавър 85 8 

Предучилищна  и начална училищна педагогика - бакалавър 45 16 

Начална училищна педагогика с чужд език - бакалавър 19 4 

Специална педагогика - бакалавър 22 7 

Педагогика на обучението по  информационни технологии - бакалавър 0 0 

Магистърски програми 126 58 

СФ Аграрна икономика - бакалавър 40 32 

Регионална икономика - бакалавър 41 27 

Бизнесикономика - бакалавър 52 34 

Магистърски програми 33 13 

Филиал- 

Хасково 

Медицинска сестра - бакалавър 21 24 

Акушерка - бакалавър 17 19 

ФТТ - 

Ямбол 

Дизайн, технологии и мениджмън на модната индустрия - бакалавър 6 11 

Автотранспортна и земеделска техника - бакалавър 12 40 

Автоматика и компютърни системи - бакалавър 0 0 

Автоматика, информатика и управляваща техника - бакалавър 7 22 

Технология на храните - бакалавър 21 12 

Топло- и газоснабдяване - бакалавър 18 13 

  Електротехника - бакалавър 5 22 

Магистърски програми 81 64 

МК - 

Стара 

Загора 

Медицински лаборант - професионален бакалавър 21 0 

Рехабилитатор - професионален бакалавър 29 3 

Гериатрични грижи - професионален бакалавър 0 0 

ОБЩО: 1208 903 
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Обезпеченост с преподавателски състав 

Учебният процес е обезпечен с необходимия хабилитиран преподавателски 

състав на основен трудов договор, като се предприемат конкретни управленски мерки за 

подобряване на неговата възрастова структура. За обучението на студентите в отделните 

професионални направления се осигурява преподавателски състав с необходимия 

профил и квалификация, съответващи 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 висшите училища да разполагат с академичен 

състав на основен трудов договор, който по всяка специалност следва да 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”.  

Основен приоритет на ректорско и деканско/директорско ръководства е 

осигуряване на учебния процес с преподаватели и повишаване качеството на обучение. 

Създадени са благоприятни условия за научно израстване, професионално развитие на 

академичния състав и привличане на нови преподавателски кадри, където е необходимо. 

На преподавателският състав са осигурени възможности за вътрешно институционална 

мобилност и условия за академично израстване. 

Академичният състав на ТрУ се състои от 669 преподаватели, в т.ч. 81 на 

граждански договор (табл. 20). Количественият анализ на преподавателския състав за 

отделните специалности показва, че се наблюдава стремеж за всяка от специалностите 

над 70 % от лекционните курсове по специалността да се водят от хабилитирани 

преподаватели на ОТД. 

 

Таблица 20. Брой преподаватели, обезпечаващи учебния процес в ТрУ 

 
 

3.4. УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Тракийският университет осъществява учебната дейност, съгласно изискванията 

на Закона за висше образование, Правилника за устройство, дейност и управление на 

университета и Правилата за учебна дейност.  

Университетската комисия по учебна дейност регулярно и при възникнала 

необходимост провежда заседания, на които се разискват въпроси касаещи учебния 

процес. Зам.-деканите/директорите активно участват при решаването на въпроси и 

своевременно реагират на възникнали проблеми, свързани с учебната дейност. 

 

Звено 
профе-
сори  

в т.ч. 

на 

ОТД 

доцен
-ти 

в т.ч. 

на 

ОТД 

главни 

асистен

-ти  

в т.ч. 
на ОТД 

асистен
-ти 

в т.ч. 

на 

ОТД 

без 
акаде-

мична 

длъж-
ност 

в т.ч. на 

основен 

ТД 

Общо 

препо-
давате

-ли 

в т.ч. 
преп. на 

граждан-

ски 
договор 

АФ 20 19 40 35 13 13 17 17 1 

 

91 1 

ВМФ 20 20 35 35 14 14 31 31 

  

100 0 

МФ 37 28 55 42 9 6 107 54 8 6 216 8 

ПФ 17 9 20 17 6 4 17 17 3 
 

63 13 

СФ 13 12 12 12 7 7 10 10 15 10 57 6 

ФТТ 9 1 35 24 6 5 15 15 11 1 76 21 

МК 5 2 8 1 

  

1 

 

24 11 38 15 

ФХ 2 2 4 2 
    

22 7 28 17 

 общо 123 93 209 168 55 49 198 144 84 35 669 81 
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Решенията се вземат с консенсус, независимо за кое структурно звено се касае.  

Обучението на студентите се извършва съгласно учебна документация, която 

включва: квалификационна характеристика; учебен план – редовно и задочно обучение; 

учебни програми по изучаваните дисциплини – редовно и задочно обучение; академичен 

ежегоден календарен план на учебния процес – редовно и задочно обучение; 

семестриален разпис – редовно и задочно обучение. Учебната документация в ТрУ е 

разработена и съответства на изискванията на съвременно учебно съдържание по 

обучаваните специалности. Това е предпоставка за успешно овладяване на знания, 

умения и навици, необходими за бъдеща професионална реализация. 

Създадена е организация за разработване и одобрение на учебната документация 

за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение. Тя е обхваната 

и от Процедурата 751_PR_1_Управление на учебната дейност по системата за качество 

ISO 9001-2008 (http://www.unisz-iso.org/). Учебната документация се обсъжда от 

Комисиите по учебна дейност към звената и се предлага за приемане от 

факултетните/директорски съвети и за утвърждаване от АС. През отчетният период са 

извършени актуализации не само на учебни планове и квалификационни характеристики 

(табл. 21), но и на учебни програми, за голяма част от специалностите на ТрУ. 

Действащата учебна документация се актуализира основно при промяна в 

нормативните документи, издавани от МОН, по предложение на ръководствата на 

звената или учебните комисии по специалности, катедрени колективи или водещите на 

дисциплини, по препоръка на одитори (външни или вътрешни), потребители на кадри и 

постоянните комисии на НАОА, както и по предоставени резултати от анкети със 

студентите. 

Актуализацията на учебните планове в специалностите, по които се води 

обучение в Аграрния факултет, е насочена към оптимизиране съотношението между 

задължителни и избираеми дисциплини, промяна курса на изучаване с оглед 

надграждане на придобитите знания и умения, промяна статута или хорариума на някои 

дисплини и т.н. 

Новите Държавни изисквания за придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация 

„ветеринарен лекар“ по специалността „Ветеринарна медицина“, приети с 

постановление на МС № 17 от 28 януари 2016 г., наложиха промени в учебния план на 

специалност „Ветеринарна медицина“. Освен промени в задължителните дисциплини, в 

учебния план са направени промени и в избираемите дисциплини, като са включени три 

нови: „Хирургия на екзотичните животни“, „Помощни репродуктивни технологии при 

продуктивните животни“ и „Наследствени болести при домашните животни“. 

Нов учебен план е утвърден и за специалност „Лекарски асистент”, съгласно ЕДИ 

приети през месец април на 2016 г., като са адаптирани и учебните планове за студентите 

от І и ІІ курс.  

При специалност „Медицина” са променени избираеми дисциплини, съгласно 

препоръките на Акредитационната комисия на НАОА.  

За специалност „Медицинска сестра” е утвърден учебен план съгласно 

Постановление № 86 от 15.04.2016 г. Увеличени са часовете по дисциплините 

„Анестезиология и интензивно лечение“ и „Сестрински грижи в анестезиологията и 

интензивното лечение“.  

 

 

 

Таблица 21. Учебна документация утвърдена на Академичен съвет 

 

http://www.unisz-iso.org/
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Учебна документация 
Академичен 

съвет 

Актуализация на учебен план на специалност „Педагогика на обучението 

по информационни технологии“, ОКС „Бакалавър“ в Педагогически 

факултет. 

Протокол 

№2/03.02.2016 г. 

Актуализиране на учебни планове и квалификационна характеристики за 

специалностите „Рехабилитатор“ и „Медицински лаборант“ в 

Медицински колеж. 

Протокол 

№4/05.04.2016 г. 

1. Актуализиране на учебен план и квалификационна характеристика на 

специалност „Гериатрични грижи“  в Медицински колеж. 

2. Актуализиране на учебни планове на специалности в ОКС “Бакалавър“ 

на Стопански факултет. 

3. Актуализиране на учебна документация за ОКС „Магистър“ във 

Факултет „Техника и технологии“. 

4. Актуализация на квалификационните характеристики и учебни планове 

за специалностите от ОКС „Бакалавър“ в Аграрен факултет. 

5. Актуализиране на учебни планове за специалности „Лекарски асистент“ 

и „Медицинска сестра“ – ОКС „Бакалавър“ в Медицински факултет. 

Протокол 

№6/29.06.2016 г. 

1. Актуализиране на учебна документация за ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“ в Педагогически факултет -  актуализация на учебни планове 

на ОКС „Бакалавър“, за специалностите „Социална педагогика“, 

„Специална педагогика“, „ПНУП“, „НУПЧЕ“ и  ОКС „Магистър“ за 

магистърска програма „НУП: Информационни и комуникационни 

технологии в началното училище“. 

2.  Актуализиране на учебна документация за ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“ във ФТТ – Актуализиран  учебен план за ОКС „Магистър“ 

след ОКС „Бакалавър“ от сродни специалности на специалност „АТЗТ“ със 

срок на обучение една година, редовно и задочно обучение. 

Актуализиран учебен план за ОКС „Магистър“ след ОКС „Бакалавър“  или 

„Магистър“  за други професионални направления на специалност „АТЗТ“ 

със срок на обучение две години, редовно и задочно обучение. 

Актуализиран учебен план за ОКС „Бакалавър“  на специалност „АТЗТ“ 

със срок на обучение четири години, редовно и задочно обучение. 

Протокол 

№7/14.09.2016 г. 

1. Утвърждаване на квалификационна характеристика на специалност 

„Лекарски асистент“, ОКС „Бакалавър“ в МФ. 

2. Утвърждаване на квалификационни характеристики и  учебни планове 

за ОКС „Магистър“ в професионално направление 5.1. Машинно 

инженерство във ФТТ. 

Протокол 

№8/26.10.2016 г. 

1. Актуализация на учебни планове на специалности „Акушерка“ и 

„Социални дейности“, ОКС „Бакалавър“ в МФ. 

2. Утвърждаване на квалификационни характеристики и учебни планове 

за ОКС „Магистър“ в професионално направление 5.1. Машинно 

инженерство – ФТТ 

Протокол 

№9/14.12.2016 г. 

Утвърждаване на учебен план на специалност „Ветеринарна медицина“ в 

съответствие с единните държавни изисквания от 2016 г. във ВМФ. 

Утвърждаване на промяна в учебен план на ОКС „Магистър“ след висше 

образование във ВМФ. 

Протокол 
№10/25.01.2017 г. 

 

Промяна в посока редуциране списъкът на избираемите дисциплини е извършена 

за специалност „Акушерка”, като са отпаднали дисциплините „Психофизическа 

подготовка на бременна за раждане”, „Превенция на рисковите фактори при бременната” 

и „Социална офталмология”. В учебния план са включени нови дисциплини, насочени 

към усвояване на актуални професионални компетенции в пряка връзка с 

практикуването на професията, а именно „Медицинска документация – нормативна 
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уредба, изготвяне и съхранение“, „Кърменето като първостепенна стратегия на 

здравните грижи“, „Ефективни комуникации в акушерската професия“, „Акушерски 

грижи в първичната здравна помощ“. 

Въведени са нови задължителни дисциплини при специалност „Социални 

дейности”, ОКС „Бакалавър“ като „Клинична психология в социалната работа” и 

„Специална психология”. Дисциплините „Обща и възрастова психология” и 

„Медицинска психология” са преминали в пакета избираеми дисциплини. 

Актуализацията на учебните планове в професионално направление (ПН) 

„Педагогика“ е насочена към намаляване на аудиторната заетост на студентите и е 

основно за сметка на оптимизация на избираемите и задължителните дисциплини. 

Актуализирани са учебните планове на: ОКС „Бакалавър“ – специалност „Социална 

педагогика“ (редовно и задочно обучение) и ОКС „Магистър“ – специалност НУПИКТ 

в началното училище. 

Учебните планове в професионално направление „Икономика“ се актуализират 

ежегодно и касаят частични корекции във връзка със заглавията на някои профилиращи 

дисциплини, както и с промяна на водещите преподаватели по тях. Предложени за 

периода са една нова задължителна дисциплина, две нови избираеми и две нови 

факултативни дисциплини с оглед разширяване възможността на студентите за по-добър 

избор, като тази тенденция през следващите години ще продължи. 

Направена е актуализация на учебните планове за ОКС „Магистър“ в ПН 

„Електротехника, електроника и автоматика“ за всички специалности: 

„Електротехника“, „Автоматика и компютърни системи“; „Информационни и 

комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация“; „Информационни 

и комуникационни технологии в образованието“; „Мултимедийни и компютърни 

системи и услуги“.  

Актуализации са утвърдени в учебният план за ОКС „Бакалавър“ в ПН „Машинно 

инженерство“ за специалност „Автотранспортна и земеделска техника“. Разработени са 

учебни планове и квалификационни характеристики за 6 нови специалности в ОКС 

„Магистър” от професионално направление „Машинно инженерство“, а именно: 

„Индустриално инженерство“, „Автотехническа експертиза“, „Организация и 

управление на транспорта“, „Моден и текстилен дизайн и технологии“, „Дизайн и 

технологии на кожени изделия“, и „Организация и управление на шевна фирма“. 

Утвърждаването на актуализиран учебен план и квалификационна 

характеристика на специалност „Гериатрични грижи“ беше продиктувано от 

препоръките на Акредитационната комисия на НАОА. 

Като цяло, смятаме че учебната дейност в университета е добре организирана и 

учебната база непрекъснато се обновява и подобрява. 

Необходимо е да продължи актуализирането на учебните програми, съобразени с 

потребителите на завършилите студенти. В тази връзка следва да продължи 

осъвременяването на учебните планове и квалификационните характеристики на 

отделните специалности в тясна връзка с бизнеса. Студентите трябва да придобият 

такива навици и умения, чрез които по-бързо ще се адаптират на работните си места. 

Това предполага анализът на учебните планове и програми да продължи и да се намери 

баланса между теоретичната и практическа подготовка, с акцент на последната. 

 

 

3.5. ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

 

Основната цел на Центъра за кариерно развитие (ЦКР) е осигуряване на 
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висококачествени услуги на студентите в областта на кариерното консултиране и 

развитие с цел подпомагане на прехода им от образование към успешна професионална 

реализация.  

ЦКР работи по следните основни направления: информиране, кариерно 

консултиране, обучение и квалификация за кариерно развитие, стажантски програми,  

работа с работодатели и взаимодействие академична общност – студенти (кандидат-

студенти) – работодатели. ЦКР информира студентите за свободни работни места, 

стажантски програми и теденциите на пазара на труда; провежда индивидуално 

консултиране за планиране и развитие на кариерата, подпомага процесите на намиране 

и задържане на работа; обучава в умения за създаване на лично портфолио, представяне 

на интервю и подготовка на документи за кандидатстване, провежда тренинги за 

развитие на преносими умения; организира срещи на студентите с представители на 

бизнеса и кариерни дни. ЦКР ефективно партнира на работодателите при осигуряването 

им с кадри като създава канализиран и бърз достъп на информация до студенти и 

преподаватели, предоставя информация за изявени студенти; подпомага процесите на 

подбор по предварително зададени от работодателя критерии, насочва и подготвя 

студентите при кандидатстване, организира фирмени представяния в университета.  

Екипът на ЦКР се състои от ръководител и кариерен консултант, сертифицирани 

по Международна програма за фасилитатори по кариерно развитие (GCDF). 

През изминалата година в ЦКР са извършени следните основни дейности: 

Кариерно консултиране на студенти 

През отчетният период в ЦКР е провеждано индивидуално консултиране на 

студенти за бъдещата им професионална реализация – планиране и развитие на 

кариерата.  

На всички желаещи е оказано съдействие при подготовка на документи за 

кандидатстване за обявените от Център за кариерно развитие стажове и работни позиции, 

включително по Европейски програми. 

Обявяване на свободни работни места 

През 2016 г. са обявени 82 налични работни позиции чрез следните обяви: 

1. Профи Кредит България - кредитен консултант; 

2. Марпекс Агро ЕООД - продажба на специализирана техника в животновъдството; 

3. AGIS Healthcare Recruitment специалисти: офталмолози; кардиолози; гастро-

ентеролози; анестезиолози; гинеколози; ревматолози; рентгенолози и други; 

4. „Мегадент“ - частна зъболекарска лаборатория – медицинска сестра; 

5. „Градус – 1“ ООД - зооинженери, ветеринарни лекари; 

6. ПроКредит Банк (България) ЕАД - по Програма „Млад банкер“; 

7. First Online Solutions - комуникиране с международни клиенти по телефон и 

имейл; 

8. Управител на свиневъдна ферма - район Габрово; 

9. Тракер Юро Консултинг ЕООД - изисква медицинско образование или 

удостоверение за придобита професионална квалификация в сферата на 

медицинското обслужване; 

10. „Пилко” ЕООД, част от структурата на АМЕТА Холдинг - технолог на месо и 

месни продукти; 

11. „Пилко” ЕООД, част от структурата на АМЕТА Холдинг - специалист качествен 

контрол; 

12. Свободни работни места 07.04.2016  - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 

13. Служител в офис с турски или немски език; 

14. Свободни работни места 18.04.2016  - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 
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15. Агроконсулт Инженеринг ЕООД - консултантска дейност (зооинженер или 

ветеринарен лекар); 

16. Свободни работни места 04.05.2016  - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 

17. Свободни работни места 14.05.2016  - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 

18. ЕТ „Нели Колева 65” - продажби и работа с клиенти; 

19. Свободни работни места 06.06.2016  - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 

20. Свободни работни места 20.06.2016  - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 

21. „Градус“ ООД - всички дейности свързани с отглеждане на животни – почистване, 

хранене, проследяване на здравословно състояние, участие в развъдни дейности; 

22. Свободни работни места 04.07.2016  - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 

23. Свободни работни места 18.07.2016  - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 

24. „Дженеръс Ауто”, един от водещите дилъри на General Motors Southeast Europe - 

стажант - технически сътрудник; 

25. Свободни работни места 01.08.2016  - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 

26. Свободни работни места 16.08.2016  - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 

27. Адеко България - диетолог (смески за животни); 

28. Свободни работни места 19.09.2016  - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 

29. Свободни работни места 10.10.2016  - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 

30. Mеждународната търсачка за хотели Триваго; 

31. Про-агро ЕООД - предлага работа на студенти по „Ветеринарна медицина“; 

32. Свободни работни места 01.11.2016 - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 

33. Свободни работни места 07.11.2016 - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 

34. АЯКС 1 ЕООД - Зооинженер; 

35. Адеко България - Специалист по хранене (смески за животни); 

36. Свободни работни места 17.11.2016 - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 

37. Продавач-консултант за електронен магазин;  

38. Свободни работни места 05.12.2016 - Дирекция „Бюро по труда” гр. Стара Загора; 

39. ЗП Тодор Узунов - Участие в контрола на производствения процес – мениджмънт 

на интензивно млекопроизводство, хранене, репродукция, селекция. 

През 2016 г. бяха организирирани срещи на ръководството на ФТТ, 

преподаватели и студенти с  представители на ръководствата на фирми „Унибел“ ООД, 

Язаки България ЕООД, ЕЛОПАР ООД, Мебели „Виденов“, „Амета Холдинг” АД, „Белла 

България“ АД при ТП - гр. Ямбол. 

Позициите са обявени на интернет страницата на ЦКР, меню „Работни места и 

стажантски програми; Работни места”. На всеки от кандидатите за конкретна позиция е 

предложена възможността да получи допълнителна информация и съдействие от 

кариерния консултант на ЦКР при подготовката за кандидатстване – създаване на 

автобиография, мотивационно писмо и явяване на интервю.  

Обявяване на стажантски програми 

През 2016 г. са обявени следните стажантски програми: 

1. ERASMUS+ Internship Program Countryside Quality – The Agricultural Company 

Barnstädt, 

Информацията за стажа е публикувана на интернет страницата на ЦКР, меню 

Стажантски програми;  

2. СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА EASY,  

Информацията за стажа е публикувана на интернет страницата на ЦКР, меню 

Стажантски програми; 

3. ПроКредит Банк (България) ЕАД , 

Информацията за стажа е публикувана на интернет страницата на ЦКР, меню 

Стажантски програми; 
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4. Централизирана кампания за студентски стажове в държавната администрация за 

2016 г., 

Информацията за стажа е публикувана на интернет страницата на ЦКР, меню 

Стажантски програми; 

5. На портала http://staj.government.bg са публикувани 1130 стажантски позиции за 

летните стажове по Програмата за студентски стажове в държавната администрация; 

6. Mеждународна търсачка за хотели Триваго – http://www.trivago.bg/jobs, 

Желаещите могат да подават молби за кандидатстване директно през сайтa онлайн; 

7. Про-агро ЕООД - фирмата предлага стаж на студенти по „Ветеринарна 

медицина“; 

8. Летни студентски стажове в Германия, 

Информацията за стажа е публикувана на интернет страницата на ЦКР, меню 

Стажантски програми; 

9. Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на 

международна програма на DBU,  

Информацията за стажа е публикувана на интернет страницата на ЦКР, меню 

Стажантски програми; 

10. Летни студентски стажове в Германия, Информационен бюлетин; 

Immatrikulationsbescheinigung 2017. 

Кариерният консултант е бил на разположение на всички студенти, които са 

пожелалали допълнителна информация за обявените стажове. 

Обявяване на стипендии и конкурси, събития 

Обявени са следните стипендии, конкурси, събития:  

1. Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на 

международна програма на DBU, Информация за стипендията е публикувана на 

интернет страницата на ЦКР, меню Стипендии и конкурси; 

2. Стипендия за студенти, които работят, за да финансират следването си - 

SYMPTOMA https://www.symptoma.com/en/scholarship; 

3. Среща с работодатели на Бюрото по труда  на 29.03.2016 г. /вторник/, от 10.00 

часа в спортна зала „Иван Вазов”, информацията е публикувана на интернет 

страницата на ЦКР, меню събития и инициативи; 

4. Информационна среща на „Бюро по труда” със студенти на Тракийски 

университет. На 08.11.2016 г. от 14.00 часа в зала 9 на Тракийски университет е 

проведена среща на служители на Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора със 

студенти, на която са информирани относно предлаганите услуги в бюрото по труда, 

актуалните към деня свободни работни места, необходими документи за регистрация, 

възможностите за работа в чужбина (EURES); 

5.  „Заедно в час” в рамките на инициативата “Мениджър за един ден”, организирана 

от Джуниър Ачийвмънт България на 17.11.2016 г.  

http://zaednovchas.bg/manager-for-a-day/; 

6. Информационна среща на „Бюро по труда” със студенти на Тракийски 

университет. На 05.12.2016 г. от 10.00 часа във фоайето на Тракийски университет е 

проведена среща на служители на Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора със 

студенти, на която те са информирани относно предлаганите услуги в бюрото по 

труда, актуалните към деня свободни работни места, необходими документи за 

регистрация, възможностите за работа в чужбина (EURES). 

Работа с работодатели (фирми, институции, организации) 

За изминалата година ЦКР осъществи контакт с 42 работодатели работещи в 

сферата на медицината, земеделието – земеделски производители, търговци на 

http://staj.government.bg/
http://www.trivago.bg/jobs
http://uni-sz.bg/kc/wp-content/uploads/kc/file/DBU_info_MOE_2016_short.doc
http://uni-sz.bg/kc/wp-content/uploads/kc/file/DBU_info_MOE_2016_short.doc
http://uni-sz.bg/kc/wp-content/uploads/kc/file/informacionen%20biuletin(1).pdf
http://uni-sz.bg/kc/wp-content/uploads/kc/file/informacionen%20biuletin(1).pdf
http://uni-sz.bg/kc/wp-content/uploads/kc/file/Immatrikulationsbescheinigung2017.pdf
http://uni-sz.bg/kc/wp-content/uploads/kc/file/DBU_info_MOE_2016_short.doc
http://uni-sz.bg/kc/wp-content/uploads/kc/file/DBU_info_MOE_2016_short.doc
https://www.symptoma.com/en/scholarship
http://uni-sz.bg/kc/wp-content/uploads/kc/file/New%20Microsoft%20Word%20Document(11).doc
http://zaednovchas.bg/manager-for-a-day/
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селкостопанска техника и/или земеделска продукция и др., и разпространи 

информацията, която те предоставиха.  

Презентации, обучение и сертификация 

„Марпекс Агро“ ЕООД и Националният център за професионално обучение и 

компетентност, презентираха своята дейност пред студенти от Аграрен факултет. 

Перманентно се предлага обучение на студентите за подготовка за 

кандидатстване за работа. Обучението се публикува на сайта на ТрУ, страницата на ЦКР, 

меню актуално, Обучения. 

Организиране и участия в събития и инициативи 

1. Ежемесечно сътрудничество с Дирекция ”Бюро по труда” – Стара Загора 

Служителите на Дирекцията са провеждали на територията на Ректорат - 

Тракийски университет, информационни срещи всеки първи вторник от месеца, относно 

предлаганите услуги в бюрото по труда, актуалните към деня свободни работни места, 

необходими документи за регистрация, възможностите за работа в чужбина (EURES). 

2. Ден на отворените врати на Тракийски университет 

По инициатива на Центъра за кариерно развитие на 26.02.2016 г., в централната 

сграда на университета, Студентски град, Ректорат, зала 3А беше проведен Ден на 

отворените врати на университета. Целта на това събитие беше да се запознаят 

средношколците с възможностите, които предоставя Тракийския университет за 

продължаване на образованието им, за по-нататъшно кариерно развитие и успешна 

бъдеща професионална реализация. Присъстваха над 120 ученици предимно от 

Старозагорски училища, но също и от други градове в Южна и Северна България. Денят 

на отворените врати премина при наличието на силен интерес от страна на учениците – 

бъдещи кандидат-студенти. Те се срещнаха с ректорското и деканските ръководства, 

получиха информационни и рекламни материали за ТрУ и посетиха интересуващите ги 

факултети. 

3. Ден на кариерата 

Денят на кариерата е една от активностите на екипа на ЦКР, чрез която се 

осигуряват ежегодни срещи на бизнеса със студентите на територията на университета. 

По инициатива на Центъра за кариерно развитие с подкрепата на Национален център за 

професионално обучение и компетентност на 18.04.2016 г. в сградата на Ректората за 

втора поредна година се проведе Ден на кариерата. В него взеха участие 13 национални 

и регионални фирми и бизнес организации, а именно: Доверие, Ориндж БГ, Про Кредит 

Банк, Алианц, NBAF – Сливен, Бюрото по труда, NN, Агроконсулт инженеринг ЕООД, 

Експрес Банк, НЦПОК, Марпекс агро ЕООД, Амета холдинг АД, БОНМИКС ЕООД. 

Желаещите да получат интересуващата ги информация студенти се срещнаха с 

представителите на фирмите и можеха да зададат всички интересуващи ги въпроси. 

4. Участие в Национална среща на университетските центрове за кариерно 

консултиране и развитие в страната  

Кариерният консултант при ЦКР на ТрУ участва в среща – дискусия на тема: 

„Кариерно консултиране в 21 век – споделяне на практики, възможности и идеи“.  Тя се 

проведе в гр. Свищов на 10.11.2016 г.  

Mаркетинг 

През целият отчетен период са разпространявани рекламно-информационни 

материали за ЦКР на хартиен носител и по електронен път. 

Администриране 

1. Водене на текуща кореспонденция:  

1.1. Получаване, разглеждане и организиране на входяща поща, 
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1.2. Осигуряване на изходяща кореспонденция, в това число: писма по електронна поща 

до студенти, преподаватели, съобщения по Интернет и телефон, относно информиране 

за свободни позиции, стажантски програми, събития – над 100; 

2. Отразяване на информацията в сайта на университета - текущо. 

Ресурсен център 

През м. януари всяка година се прави проучване на интернет ресурсите за 

кариерно консултиране и оценка, и консултиране за кандидатстването за работа. 

Ресурсите на ЦКР се актуализират с новостите в съответната област. 

Други дейности 

1. Участие в проучване сред студенти 

ЦКР участва в  провеждането на Европейска анкета за качество на обучението и 

професионална реализация, Trendence Graduate Barometer 2016, съвместно с над 850 

университета в Европа и Тrendence Institut. 

2. Подготовка на информация от ТрУ във връзка с одит от Сметната палата 

„Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование“. 

3. Информация за доклад по САНК относно професионалната реализация на 

студентите от Тракийския университет. 

Обобщена информация за дейностите на ЦКР е представена в табл. 22. 

Таблица 22. Резултати от дейността на Центъра за кариерно развитие при 

Тракийски университет – Стара Загора, по направления 

 
Индикатори на основната дейност Брой 

Основно направление „Консултиране” 

Индивидуално консултиране  17 

Посредничество при кандидатстване по Европейски програми 3 

Насочване към работодател. Съдействие при подготовка на документи за кандидатстване 15 

Основно направление „Информиране” 

Обявени стажантски програми 10 

Обявени свободни работни места 82 

Обявени  конкурси 1 

Обявени стипендии 2 

Обявени събития 3 

Основно направление „Връзка с работодатели” 

Организиране на фирмени презентации 2 

Събития с участие на работодатели 3 

Посредничество при обявяване на  работни позиции и стажантски програми 42 

Други дейности 

Участие в проучвания сред студенти и работодатели 1 

Участие в проекти и подготовка на информация от общоуниверситетско значение 3 

Организиране и участие в събития и инициативи 4 

Общо  183 
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4. СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ 

ЖИВОТ 

4.1. СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

В изпълнение на чл. 43 на Закона за висшето образование, Тракийски университет 

провежда следдипломно обучение на специалисти от различни професионални 

направления с цел осигуряване съответствие между потребностите на пазара на труда и 

равнището на професионалната им компетентност, както и стимулиране на тяхното 

професионално и кариерно развитие. 

Университетът е акредитиран за обучение в 6 области на висшето образование по 

15 професионални направления, което е предпоставка за голямо разнообразие и 

специфика на следдипломното обучение в структурните звена.  

Следдипломното обучение в ТрУ се извършва в следните основни направления: 

1. Придобиване на специалност в системата на здравеопазването (съгласно 

Наредба № 1/22.01.2015 г. вкл. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 

2015 г. ДВ, бр. 7 от 2015 г.). Обучението се провежда в МФ. 

2. Придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС) на 

педагогически специалисти (съгласно Наредба № 5/29.12.1996 г., отменена с Наредба 

№ 12/ 01.09.2016 г. на МОН, считано от 27.09.2016 г.). Обучението се провежда в 

ДИПКУ. 

3. Едногодишна професионално-педагогическа специализация на педагогически 

специалисти (съгласно Наредба № 5/29.12.1996 г., отменена с Наредба № 12/ 01.09.2016 

г. на МОН, считано от 27.09.2016 г. и съгласно чл. 60 на Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на 

МОН). Обучението се провежда в ПФ и ДИПКУ. 

4. Придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител” 

(съгласно ПМС № 162/1997 г., отменено с ПМС № 289/7.11.2016 г. считано от началото 

на учебна 2017/18 г.). Обучението се провежда в ПФ, ДИПКУ и ФТТ. 

5. Придобиване на нова (допълнителна) професионална квалификация на 

педагогически специалисти (съгласно Наредба № 5/29.12.1996 г., отменена с Наредба 

№ 12/ 01.09.2016 г. на МОН, считано от 27.09.2016 г.). Обучението се провежда в ПФ и 

ДИПКУ.  

6. Придобиване на професионална квалификация „Инструктор за обучение на 

водачи на МПС” (съгласно Наредба № 37/2.08.2002 г. на Министъра на транспорта и 

съобщенията). Обучението се провежда във ФТТ. 

7. Придобиване на квалификация „Провеждане изпити на кандидати за 

управление на МПС” (съгласно Наредба № 37/2.08.2002 г. на Министъра на транспорта 

и съобщенията). Обучението се провежда във ФТТ. 

8. Актуализиране и обогатяване на придобита професионална квалификация  

8.1. специализации (≥6 месеца). Обучението се провежда в АФ, ВМФ, МФ, ФТТ, 

Ректорат; 

8.2. курсове (≤ 6 месеца). Обучението се провежда в АФ, ВМФ, ДИПКУ, МФ, ПФ, 

ФТТ, Ректорат. 

9. Езикови курсове 

9.1. Английски език ниво „В1”. Обучението се провежда в Ректорат. 

9.2. Английски език ниво „В2”. Обучението се провежда в Ректорат. 

9.3. Разговорен английски език. Обучението се провежда в Ректорат. 

10. Център за професионално обучение (ЦПО) към Тракийски университет 

(съгласно Закона за професионалното образование и обучение). Обучението се провежда 

във ФТТ по 29 професии. 
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11. Семинари, практикуми, тренинги  

В табл. 23. е представена обобщена информация за проведените обучения в 

структурните звена на ТрУ. 

 

Таблица 23. Брой проведени обучения в различни форми на СДК в 

Тракийски университет и брой специализанти и курсисти през периода 01.01. 2016 

– 31.01. 2017 г. 

 
 

Звено 

 
Индивидуални 

специализации 

 

ПКС 

 
Групови  

специализации 

 
Индивидуални 

курсове 

 

Групови 

курсове 

Общо 

Форми СДК/ 

Курсисти и 

специализанти 

АФ 0 0 0 68 20 / 323 88 / 391 

ВМФ 89 0 0 109 16 / 125 214 / 323 

МФ 243 0 0 11 13 / 49 267 / 303 

ПФ 0 0 13 / 302 0 9 / 187 22 / 489 

СФ 0 0 0 0 0 0 

ФТТ 41 0 0 0 56 /1287 97 / 1328 

МК 0 0 0 0 0 0 

ДИПКУ 0 1011 13 / 143 0 79 / 1216 1103 / 2370 

Филиал - 

Хасково 

 

0 0 0 0 

 

0 

 

0 

Ректорат 0 0 0 2 8 / 124 10 /126 

ОБЩО 373 1011 26 / 445 190 201 / 3311 1801 / 5330 

 

В АФ най-голям интерес е регистриран към 15 програми за курсове за СДО за 

специалисти от професионални направления „Животновъдство“ и „Растениевъдство“, 

като обучението е провеждано в индивидуални и групови форми. 

Във ВМФ следдипломната квалификация (СДК) се провежда в тясна връзка с 

БАБХ и браншовите организации. През отчетният период са проведени и три изнесени 

обучения на ветеринарни лекари по актуални проблеми от практиката съвместно с НССЗ 

и Областните дирекции на БАБХ в областите Враца, Плевен и Габрово. Друг 

положителен момент от СДК във ВМФ е обучението на чуждестранни граждани. В 

момента продължава обучението по специализирани програми за СДК на ветеринарни 

лекари от Гърция, Кипър и Република Македония. 

Интересът към следдипломното обучение в МФ е голям. Факултетът има 

многогодишни традиции при организирането и провеждането му в две основни 

направления – обучение за придобиване на специалност и продължаващо обучение. МФ 

регистрира и провежда обучение за придобиване на специалност от правоспособни 

медицински специалисти от професионални направления „Медицина” и „Здравни 

грижи”. Продължаващото обучение се провежда под формата на курсове по обявен план-

разписание.  

ПФ провежда голям брой специализации на педагогически кадри за придобиване 

на допълнителна професионална квалификация, както и обучение за придобиване на 

професионална квалификация „Учител” на специалисти с висше образование от всички 

професионални направления. 

ДИПКУ е един от центровете в страната за обучение и присъждане на 

професионално-квалификационни степени на педагогическите специалисти.  

Въвеждането на национален образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на педагогическите специалисти дава голяма възможност за 

развитие и обогатяване на формите на следдипломното обучение в ПФ и ДИПКУ. 
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ФТТ продължава да провежда следдипломно обучение в различни форми 

съгласно спецификата на акредитираните професионални направления във факултета. 

Нови възможности за разширяване дейността в СДО дава лицензирания ЦПО. 

През 2016 г. Ректорското ръководство насочи вниманието и организира обучения 

за повишаване езиковата квалификация на академичните преподаватели.  

Особено голям интерес имаше към курса „Интензивен курс по английски език с 

гост-лектори от „Transform English Academy (ТЕА)“ - САЩ проведен в периода 25-

29.07.2016 г. В курса се включиха 70 академични преподаватели в 6 групи с различно 

ниво на владеене на езика. Обучението премина при много голяма активност и 

ежедневно участие в занятията на всички участници. Резултатите от анкетата, направена 

след приключването на курса, информират за удовлетвореност на участниците и висока 

оценка за учебните материали и методиката на преподаване. Ректорското ръководство е 

готово да приеме и организира повторно подобно обучение, в случай на предложение. 

През отчетната 2016 г. бяха публикувани нови нормативни документи, които 

регламентират следдипломното обучение в някои професионални направления, а 

именно: 

- Наредба № 1/22.01.2015 г., изменена и допълнена 27.10.2015 г., издадена от 

Министерство на здравеопазването, въведе промени в условията и реда за провеждане 

обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и 

финансирането му. Тази Наредба засегна организацията на следдипломното обучение в 

МФ. Измененията бяха въведени своевременно и Правилата за следдипломно обучение 

в МФ бяха актуализирани; 

- Наредба № 12/1.09.2016 г. на Министъра на образованието, за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически 

специалисти. Тази Наредба засяга следдипломното обучение в ПФ и ДИПКУ; 

- ПМС № 289/7.11.2016 г., с което бе приета  Наредба за държавните изисквания за 

придобиване на професионална квалификация „Учител”. Това Постановление засяга 

следдипломното обучение в ПФ, ДИПКУ и ФТТ. 

Във връзка с измененията в нормативната база и подготовката на Тракийски 

университет за предстояща институционална акредитация, е необходимо да продължава 

работата за актуализиране на правилата за следдипломно обучение и учебната 

документация във всички структурни звена. 

Постигнатите резултати потвърждават тенденцията, Тракийски университет да 

се утвърждава като регионален и национален център, както в обучението на студенти в 

ОКС „Професионален бакалавър”, „Бакалавър” и „Магистър”, така и в обучение за 

следдипломна квалификация и продължаващо обучение на специалисти от 

професионалните направления, по които са получени акредитации. 

И за напред трябва да продължи работата за поддържане и развитие на 

тенденцията във всички структурни звена на университета да се провежда следдипломно 

обучение. 

 

4.2. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И 

КОМПЕТЕНТНОСТ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

 

НЦПОК е структура към Ректората на Тракийски Университет - гр. Стара Загора. 

Той е първоприемник на Консултантската служба към Тракийски университет с всички 

нейни активи и извършва спомагателна дейност чрез експертна помощ в областта на 

земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Центърът осъществява дейността 

си в рамките на държавната аграрна политика, като предоставя на земеделските 

производители и преработватели специализирани съвети, консултации, актуална 
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информация и подпомага повишаването на професионалната им компетентност 

(обучение през целия живот), за постигане на ефективно и конкурентно земеделие и 

хранително-вкусова промишленост в съответствие с утвърдените от Европейския съюз 

стандарти. Осъществява дейността си, като изпълнява предвидените в проекта дейности 

за изграждане на устойчива структура, постигаща финансови резултати посредством 

учебни, експертни и консултантски практики в направление животновъдство. 

Представлява модел за звено с елементи на самофинансиране и самоиздръжка, чрез 

предлагане на услуги и сключване на договори с държавни и частни потребители 

(отделни лица, фермери, организации, фирми и др.). В структурата на центъра са 

обособени четири оперативни звена. 

Дейността на звената, обособени към центъра, през отчетния период се изразява 

в следното: 

Звено „Консултантски услуги“ 

Подписани са рамкови консултантски договори с административна такса от 200 

лв. без ДДС. На базата на тези договори консултантите от НЦПОК „Америка за 

България“ извършват предварително договорени услуги в различни направления като: 

репродукция, подология, лабораторни изследвания, обучения и др. Сключени са 

следните договори: 

1. Консултантски договор с Агрохит Инвест ЕООД – гр. Русе № 245Р/21.11.16 г. 

2. Консултантски договор с  ЕТ Деляна - Ангел Маслинков – гр. Сливен № 

219Р/4.8.16 г. 

3. Консултантски договор с КОУС къмпани ЕООД – гр. Карнобат № 96Р/1.4.16 г. 

4. Консултантски договор с  Левал ЕООД – гр. Добрич № 66Р/17.03.16 г. 

5. Консултантски договор със ЗП Нелка Костова – с. Каспичан № 67Р/17.03.16 г. 

6. Консултантски договор с Елви ООД – с. Велковци № 68Р17.03.16 г. 

7. Консултантски договор с ЧЗП Румян Тодоров № 65Р/17.03.16 г. 

8. Консултантски договор с ЕТ Еко - Стоян Георгиев - Зоя Джанкова – гр. София № 

56Р/22.02.16 г. 

9. Консултантски договор със ЗП Иван Тодоров Балов – с. Смирненски № 

50Р/19.02.16 г.  

10. Консултантски договор с Агроира ЕООД – гр. Монтана  № 51Р/19.02.16 г. 

11. Консултантски договор със ЗП Николай Узунов – гр. Сливен № 040Р/8.02.16 г. 

12. Консултантски договор със ЗП Тодор Узунов – с. Венец № 041Р/8.02.16 г.  

13. Консултантски договор със ЗП Галин Гавов – гр. Сливен  № 005Р/6.01.16 г. 

14. Консултантски договор със ЕТ Елдорадо 3 - Танчо Енев – гр. Карнобат № 

007Р/07.01.16 г. 

Звено „Производствени практики и повишаване на квалификацията” 

 Разработен е курс за следдипломна квалификация на тема: Основни проблеми по 

опазване на околната среда в земеделието. Курсът е разработен в съответствие с 

изискванията на Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ и 

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“; 

 Разработен е курс за следдипломна квалификация на тема: Хуманно отношение 

към животните (Мярка 14). Курсът е разработен в съответствие с изискванията по мярка 

14, която се очаква да стартира през 2017 г. 

Проведени семинарни занятия и обучения 

 По инициатива на НЦПОК „Америка за България“ в гр. Стара Загора на 20.05.2016 

г. се проведе семинар на тема „Репродуктивен мениджмънт в млечното говедовъдство“ 

с участие на лектори от Държавния университет в Айова, САЩ. 

 Инициирано от НЦПОК „Америка за България“ в гр. Стара Загора на 27.04.2016 

г. се проведе семинар на тема: „Хранене на различни видове овце“. 
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 По инициатива на НЦПОК „Америка за България“ заедно с подкрепата на 

SCHAUMANN и Фирма Бонмикс се проведе тридневно обучение на 7 селскостопански 

производители в Австрия. Целта на обучението беше запознаването на българските 

фермери с начина на приготвяне на груби фуражи и с добрите практики в млечното 

говедовъдство. 

 Национален център за професионално обучение и компетентност „Америка за 

България“ участва със собствен щанд като привлечена инвестиция от фирма „Марпекс 

Агро“  в 25-то издание на международната селскостопанска изложба АГРА-2016.  

 По инициатива на НЦПОК „Америка за България“ се проведе семинар на тема 

„Профилактика и грижи за копитата на едри преживни животни” в гр. Русе.   

 Инициирано от НЦПОК „Америка за България“ се проведе семинар на тема 

„Профилактика и грижи за копитата на едри преживни животни” в добричкото село 

Сенокос.  

 По инициатива на НЦПОК „Америка за България“ в гр. Монтана се състоя форум 

между Националния център за професионално обучение и компетентност „Америка за 

България“ и фермери от област Монтана на тема: „Профилактика и грижи за копитата на 

едри преживни животни”. 

Звено „Аграрни политики, анализи и проучвания в аграрния сектор” 

Анкетирани са фермери на базата на разработена анкетна карта за нагласите и 

тенденциите в сектор млечно говедовъдство. Анкетите са проведени в различни области 

в цялата страна с цел реално отчитане на състоянието и тенденциите в сектора. Общият 

брой на анкетираните е 120 селскостопански производители. 

Други дейности 

• Разработена е интернет страница на Национален център за професионално 

обучение и компетентност „Америка за България“; 

• Разработен е софтуер за нуждите на НЦПОК „Америка за България“, линк към база 

данни за фермери - http://ncpok.uni-sz.bg/app/. 

Общият генериран приход от дейността на НЦПОК (на всички звена) до 

31.12.2016 г. е в размер на 49865 лв. 

Броят на индикаторите в обобщен вид по звена е отразен на табл. 24. 

 

Таблица 24. Качествени индикатори по звена 

 
Индикатор  Брой  

Звено „Консултантски услуги“ 

Фермери подписали консултантски договори 15 

Лабораторни проби изследвани 1529 

Ферми с подобрени резултати 10 

Фермери увеличили добива на мляко след консултации от НЦПОК 14 

Ферми подобрили репродуктивния мениджмънт след консултации от НЦПОК 18 

Звено „Производствени практики и повишаване на квалификацията” 

Разработени следдипломни обучения 2 

Фермери участвали в платени обучения 14 

Проведени обучения- семинари  с общ брой участници 67 селскостопански производителя 8 

Звено „Кариерно развитие 

Млади професионалисти започнали работa със съдействието на НЦПОК 9 

Студенти започнали практика във аграрния сектор 3 

Звено „Аграрни политики, анализи и проучвания в аграрния сектор” 

Анкетирани фермери на базата на разработена анкетна карта за нагласите и тенденциите в 

сектор млечно говедовъдство 

120 

Други дейности 

Разработена интернет страница на НЦПОК 1 

http://ncpok.uni-sz.bg/app/
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Разработен софтуер за нуждите на НЦПОК „ Америка за България“ линк към база данни за 

фермери http://ncpok.uni-sz.bg/app/ 

1 

Общ генериран приход от дейността на НЦПОК до 31.12.2016 г. 49865 лв. 

 

Създадените отлични контакти с Посолството на САЩ и фондация „Америка за 

България” са предпоставка НЦПОК да задълбочи своята дейност в сферата на 

обучението през целия живот. 

 

5. СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ И РАБОТА СЪС СТУДЕНТИТЕ 

 

5.1. СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ 

 

Социално-битовите въпроси на студентите се уреждат с Наредба за условията и 

реда за ползване на общежитията и столовете. В изпълнение на Наредбата със заповед 

на Ректора и по предложение на Студентския съвет ежегодно се назначава комисия по 

социално-битовите въпроси. Председател на комисията е зам.-ректора по учебната 

дейност. 

Социално-битовата комисия на студентите от университета включва 

представители от всички факултети и колежа на територията на гр. Стара Загора. 

Общият брой на местата в студентските общежития през отчетния период са 1493, 

като от тях - стопанисвани от ЕАД „Студентски столове и общежития” на територията 

на гр. Стара Загора са 1277 легла и съответно 189 от ДИПКУ (табл. 25).  

 

Таблица 25. Наличен леглови фонд на студентски общежития 

 

Студентско общежитие № 2015/16 уч. г. 2016/17 уч. г. 

Студентско общежитие (ДИПКУ) 1 189 189 

Студентско обжежитие 2 188 188 

Студентско обжежитие 3 А 199 199 

Студентско обжежитие 3 Б 214 214 

Студентско обжежитие 5 102 102 

Студентско обжежитие 6 102 102 

Студентско обжежитие 7 108 108 

Студентско обжежитие 8 364 391 

Общо 1466 1493 

 

Броят на подадените заявления от български и чуждестранни студенти, 

докторанти и специализанти за уч. 2016/17 г. е общо 1271. Видно е (табл. 26), че броят 

им значително е намалял в сравнение с предходната 15/16 учебна година. Това наложи 

комисията да вземе решение да не се настаняват студенти в бл. № 7 на територията на 

Студентски град и трите етажа на Студентско общежитие - бл. 3, а свободните легла да 

се използват за настаняване на свободен наем от ЕАД „ССО“. 

 

Таблица 26. Брой постъпили и удовлетворени заявления 

 

Заявления (брой) 2015/16 уч. г. 2016/17 уч. г. 

Стара Загора 

Постъпили  1415 1271 

Удоволетворени  1415 1271 

ФТТ - Ямбол и Филиал - Хасково 

Постъпили  280 312 
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Удоволетворени  280 312 

Общо за ТрУ 1695 1583 

 

Цените на наемите за легло за един месец са 65 лв. за отоплителен и 60 лв. за 

неотоплителен сезон и са определени със Заповед на Изпълнителния директор на ЕАД 

„Студентски столове и общежития”. 

 Ежегодно във всички общежития са провеждани Общи събрания на живущите и 

са избрани домови съвети. 

 В заключение следва да отбележим, че при разпределението на леглата и 

настаняването в общежитията са спазени всички нормативни изисквания и няма 

неправомерно настанени. 

 Храненето на студентите се осъществява от два стола – един в града, намиращ се 

в непосредствена близост до МФ и друг на територията на Студентски град. И двата 

стола предлагат обяд и вечеря. Качеството на храната е добро и няма оплаквания. От тази 

година и двата стола работят целодневно. 

Социално-битовата комисия работи много добре, взискателно и справедливо. 

Същата оценка може да се даде и на домовите съвети.  Комисията и домовите съвети 

работят в синхрон с ръководството на „Студентски столове и общежития“ клон Стара 

Загора. 
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5.2. СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ 

 

Стипендии по ПМС №90/2000 г. 

През отчетният период - учебна 2015/2016 и 2016/2017 г. стипендиите в ТрУ се 

отпускаха при условията и реда на ПМС № 90/2000 г. на учащите се в редовна форма на 

обучение. Средствата за студентските стипендии се одобряват и отпускат всяка 

календарна година с бюджета на университета. 

В ТрУ е създадена процедура за отпускане на стипендии, която включва следните 

етапи : 

1. Със заповед на Ректора всяка учебна година се определя Комисия по стипендиите, като 

в нейния състав са включени студенти, предложени от Студентския съвет. Задачите на 

Комисията са да определя и утвърждава необходимите документи за кандидатстване, 

както и да конкретизира условията свързани с критериите за тяхното отпускане, а 

именно: „среден семестриален успех” и „средномесечен доход на член от семейството”, 

като успехът не може да бъде по-нисък от 4.00. Трябва да се посочи, че в своята дейност 

през отчетния период Комисията винаги се е ръководела от един основен принцип – 

отпускане на максимален брой стипендии и удовлетворяване на възможно най-висок 

процент от желаещите да получат стипендия при максимална прозрачност и 

обективност. 

2. Приемане на документи – задължително се извършва в предварително посочени 

срокове, които се определят със заповед на Ректора на Университета. През последните 

години значително се оптимизира и разшири организацията по приемане на документи с 

откриването на приемен пункт в Морфоблока на Медицинския факултет. 

3. Обработване на постъпилите документи и разглеждането им от Комисията. Следва 

обявяване на резултатите под формата на класиране. Класирането се извършва 

поотделно за всяко от структурните звена на университета до изчерпване на отпуснатия 

брой стипендии. Изплащането на стипендиите се осъществява безкасово чрез банка 

Unicredit Bulbank, като задължително се дава време на всеки студент да провери данните, 

с които участва в класирането, с цел своевременно коригиране на евентуални технически 

грешки. 

През отчетният период бяха отпуснати и т.нар. социални стипендии, които са без 

класиране и без ограничителни условия. Такива стипендии получават следните 

категории студенти: несемейни студенти без двама родители, студенти с трайни 

увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания, студенти с един жив 

родител с трайни увреждания, студентки с деца до 6 годишна възраст на детето и 

студенти-бащи с деца до 6 год., когато майката не е студентка, починала е или 

родителските права са предоставени на бащата-студент.  

Наред със студентските стипендии, от държавната субсидия на Университета се 

изплащат и стипендиите на докторантите. Те са с фиксиран размер 450 лв. и се отнасят 

само за 3 годишния срок на редовна форма на обучение. С Постановление № 177 от 

07.08.2012 г. е въведена разпоредба на докторантите да се изплаща еднократна стипендия 

в размер на 1000 лв. в следните случаи : 

а/ при положително решение за готовността за защита пред научно жури в рамките на 

тригодишния срок на обучение; 

б/ при успешна защита на дисертационния труд в срок до 1 година след изтичане на 

тригодишния срок на обучение. 

От началото на отчетният период, т.е. от 2015 г. до този момент в Тракийския 

университет бяха изплатени 12 еднократни стипендии на докторанти в размер на 1000 

лв. едната. 
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В табл. 27 са посочени данни за отпуснатите стипендии в периода от 2015 учебна 

година насам. Съпоставени с броя на подадените документи общо за периода те 

представляват около 90 % удовлетвореност на молбите. През отчетния период в ТрУ бяха 

раздадени общо 2579 броя студентски стипендии. 

 

Таблица 27. Брой подадени документи и брой отпуснати стипендии в ТрУ за 

периода от 2015 г. до края на зимния семестър на уч. 2016/2017 г. 

 

Показател  2015/2016  г. 2016/2017 г. 
Общо за 

отчетния период 

Брой подадени документи 1657 933 2590 

Брой отпуснати стипендии 1387 (84 %) 737 (100 %) 2124 

Брой стипендии на студенти в 

неравностойно положение 
259 196 455 

 

В табл. 28 са посочени данни за броят на докторантите в ТрУ, които  получават 

стипендия през периода 2015-2017 г.  

 

Таблица 28. Брой на действащите докторанти в ТрУ, получили стипендия за 

периода от 2015/2016 г. до 30.01.2017 г. 

 

Година 2015/2016 г. 2016/2017 г. 

Брой докторанти 46 40 

 

През отчетният период 2015-2016 и 2016-2017 г. със заповед на Ректора в ТрУ 

бяха отпуснати 31 броя награди в размер на всяка по 200 лв. за принос и активно участие 

в спортната, художествено-творческата и др. дейности на университета, също и 17 броя 

еднократни помощи на крайно нуждаещи се студенти, също в размер на 200 лв. 

 

Стипендии по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 

В Тракийският университет се извършват дейности по изпълнението на 

процедура на проект „Студентски стипендии”. През отчетният период проектът стартира 

по новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ . 
Според условията на проекта „стипендии за успех“ се присъждат само на студенти 

от приоритетните професионални направления,  които се обучават в редовна форма на 

обучение, имащи успех не по-нисък от 4.00 и нямащи условни изпити. Размерът на 

месечната стипендия за успех е 120 лв. и се отпуска за 5 месеца. 

За „стипендия за специални постижения“ могат да кандидатстват студенти, 

обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат 

разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите 

дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, 

културата и спорта, които са положили успешно всички изпити по учебен план и 

средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00. 

По Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, 

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, в Тракийки университет не се усвояват единични бройки за 

„стипендии по успех“ от приоритетните професионални направления, докато за 



 63 

„стипендии за специални постижения“ през последните два семестъра се усвояват около 

60 % от определената квота за университета. 

„Стипендии за специални постижения“ могат да бъдат от същата или от друга 

област на висше образование, в която се обучават студентите. Разработките и дейностите 

могат да бъдат само от предходния или текущия семестър. Студентът може да получи до 

3 „стипендии за специални постижения“ на семестър, всяка по 200 лв.  

Общо за отчетният период по проекта са изплатени 596400 лв. за „стипендии за 

успех“ и 80000 лв. за „стипендия за специални постижения“ (табл. 29). Както се вижда 

от таблицата, обхватът на студентите, получаващи „стипендия за специални 

постижения“, се разширява поради промяна на правилата. 

Преподавателите и служителите от университета имат възможност да ангажират 

студенти в дейности, извън учебния план. Студентът има право да кандидатства за 

„стипендии за специални постижения“, в случай че разработката/дейността не е 

получила финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова 

схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска 

програма. 

Ръководството на университета обсъжда някои нови възможности за ангажиране 

на студентите в университетски дейности, извън учебния план, като: 

• Представяне на кандидатстудентска информация пред ученици от средното 

образование, които могат да бъдат потенциални кандидати за университета; 

• Участие в кандидатстудентска борса; 

• Консултиране на студентите при получаване на стипендии по ПМС № 90; 

• Участие като анкетьори, например в проуване на студентското мнение за 

качеството на преподаване; 

• Грижа за пациенти и животни; 

• Озеленяване, облагородяване и др. 

Университетското ръководство остава на разположение за обсъждане и на други 

предложения, относно дейности, извън учебния план, с цел да се разшири достъпа на 

студенти до кандидатстване за „стипендии за специални постижения“ с цел по-пълното 

им усвояване. 

 

Таблица 29. Европейски стипендии за студентите в редовна форма на 

обучение 

 

Учебна  

година 
Семестър 

Брой  

стипендии 

за успех 

Изплатени суми за 

стипендии, лв. 

Брой  

специални 

стипендии 

Изплатени суми 

за награди, лв. 

2015/16 
Зимен 601 209160 84 16800 

Летен 359 215400 146 29200 

2016/17 
Зимен 297 171840 170 34000 

Летен предстои    

   1257 596400.00 400 80000.00 

 

През изтеклият период квотата за „стипендии за специални постижения“ за летен 

семестър на 2015/16 г. беше 266, от които усвоени – 146. За зимен семестър на 2016/17 г. 

при квота 269 стипендии, са усвоени 170. 

Този проект дава широки възможности и стимули за участие на студентите в 

научноизследователската дейност на катедрите, участия в различни дейности на 

университета и на Студентския съвет, явяване на състезания, конференции и т. н. Това 

са само част от изискванията за кандидатстване за получаване на „стипендия за 

специални постижения“. Необходимо е също както ръководството на университета, така 
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и ръководствата на звената, съвместно със Студентския съвет, да организират ежегодно 

конференции с участието на студенти, което е една от добрите възможности да се 

кандидатства за „стипендии за специални постижения“. 

 

5.3. РАБОТА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 

 

 5.3.1. Активности на Студентски съвет на национално и регионално ниво 

през 2016 г.  
 

Студентският съвет (СС) участва активно в мероприятията на НПСС чрез 

участията в Зимен университет през м. март и Летен университет – през м. август. 

Представители на Студентския съвет се включиха в организацията на събитието 

„Студент на годината“ на национално ниво съвместно с НПСС, както и в следните 

инициативи: 

1. Практична конференция - университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас;  

2. Участие в Зимен университет – Март;  

3. Да изчистим България за един ден – Април; 

4. Участие в Летен университет – Август.  

Работните комисии на СС изготвиха няколко становища с национално значение, 

които бяха изпратени до НПСС по проблемите на студентската общност в България и по 

въпроси на висшето образование на национално и регионално ниво. 

 

5.3.2. Активности на Студентски съвет в административната дейност и 

организирани мероприяния в ТрУ 
 

Студентският съвет се включи много отговорно в мероприятията и 

административните дейности на университета. Особено интензивна работа беше 

извършена в Комисиите за студентски стипендии и социално-битовите в ТрУ.  

Инспектирани бяха общежитията и студентските столове, за качеството на 

храната в тях и условията за хранене. В последствие беше проведена среща между 

Ректора и директора на ССО за условията на Общежитията и Студентските столове, 

както и за подобряването им. 

Студентският съвет взе участие в провеждането на Деня на отворените врати в 

Тракийски университет, в Дните на отворените врати в Аграрен факултет, 

Педагогически факултeт, Стопански факултет и др. Проведен беше Ден на студентското 

самоуправление в ПФ. 

Вътрешно организационната дейност на СС беше насочена към по-ефективно 

разпределение на дейността между членовете на СС на ТрУ. Изработени бяха рекламни 

материали на СС и бяха закупени материални активи за дейността на студентската 

организация. Проведени бяха избори за попълване състава на СС и Факултетните СС. 

Представителите на Студентския съвет дейно организираха студентского 

участие в инициативата „Да изчистим България за един ден“, както и в церемонията по 

окриване на учебната година на Тракийски университет и по структурни звена. 

Проведени бяха множество кампании съвместно с АСМБ - Стара Загора: ден на 

редките заболявания, антихив кампания, ден за борба с диабета и др. 

Проведени бяха няколко кампании и измервания на кръвна захар, съвместно с 

болница „Тракия“, в центъра на гр. Стара Загора - пред сградата на Общинска 

администрация.  
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5.3.3. Активности на Студентски съвет в организиране на 

научноизследователска дейност на студентите 
 

През изминалата 2016 г. представители на СС на ТрУ се включиха активно в 

Научно-практическа конференция организирана от университет „проф д-р Асен 

Златаров“ – гр. Бургас. 

Със съдействието на СС студенти участваха в различни научни форуми и 

конференции, в страната и чужбина. В направление "Аграрни науки и ветеринарна 

медицина", Националното представителство на студентските съвети отличи като най-

изявен студент на България Радина Василева, специалност „Ветеринарна медицина“ в 

Тракийски университет, за участие в: Международна научна конференция „Традиция и 

съвременност във ветеринарната медицина”, преобладаване, диагностика и лечение на 

кисти на яйчниците при млечни крави, провела се в гр. София; 18-ти Международен 

Ветеринарно-медицински студентски научен изследователски конгрес - Използването на 

хормонални и ултразвукови прегледи за определяне на броя на плодовете на местните 

кози, провел се в гр. Истанбул. Също така взе участие в семинар „Иновации в 

дерматологията”- гр. Стара Загора, и професионални рискове за здравето сред 

ветеринарните лекари - Втори македонски конгрес по трудово здраве с международно 

участие, провел се в гр. Скопие. Радина Василева е носител на именната стипендия 

„Акад. Дончо Костов” на фондация „Еврика” за 2016 г. 

Беше проведена информационна кампания за запознаване на студентите с 

програмите Еразъм+. Студенти от ПФ участваха в Международен студентски конгрес 

“Teacher education in transition to knowledge society” в университет Малтепе – Истанбул. 

 

5.4. СТУДЕНТСКА ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ 

 

През отчетният период активно работиха форми на художествена самодейност, 

организирани и финансирани с активното участие на Студентски съвет. 

Обновен беше съставът на вокално-инструменталния състав „Макрофагос”, 

обогатен беше репертоарът на студентския фолклорен танцов състав „Траки”. 

Продължиха изявите на камерната хорова формация и театралното студио. Студентският 

съвет и художествените ръководители на студентските формации усилено извършваха 

дейности по популяризиране на формите на студентската художествена дейност.  

Групите за латино, бални и модерни танци, изпълнители от камерната вокална 

формация създадоха репертоар, който беше включен в чествания и мероприятия на 

университета, структурните звена и града. 

За втора поредна година танцова формация „Тракийско цвете“ – Филиал - Хасково 

взе участие в Благотворителен танцов фолклорен фестивал в подкрепа на засегнатите от 

муковисцидоза в България – в гр. Димитровград. 

Ректорът на Тракийски университет удостои с грамоти за активна художествена 

дейност за 2016 г. по повод студентския празник, студентите: 

 Жана Колева - ПФ, за отлично представяне на XVI-ти Национален фолклорен 

конкурс 2016 г., гр. Стара Загора и за активно участие в събития, организирани от 

Тракийски университет; 

Александрина Василева-Иванова - МФ, за участие на Световно първенство по 

латино-американски танци за сениьори 1 (до 45 години) на Световната танцова спортна 

федерация (WDSF), 2015 г. в Salou, Spain; 

Жанет Вълчева - Педагогически факултет, финалист в международен турнир по 

спортни танци Бургас (Burgas Cup) - 2016 в категория сениьори 1 латино-американски 

танци към WDSF. 
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Продължиха интензивна спортно-състезателна дейност студентските отбори по 

футбол, волейбол, ръгби, хокей на трева и ориентиране. Ректорът на Тракийски 

университет удостои с грамоти за активна спортна дейност за 2016 г. по случай 8 

декември изявени студенти-спортисти на ТрУ. 

 

 Лекоатлетически дисциплини 

Национален шампионат 15 – 16 юни 2016 г. в гр. София:  

 Борислав Тонев, СФ – 1 място в щафетното бягане на 4 х 400 м, 2 място в 

дисциплината 200 м гладко бягане и 3-то място в дисциплината 100 м гладко 

бягане. 

Национална студентска универсиада 11 юни 2016 г. в гр. Русе: 

 Антония Митева, СФ – в дисциплина висок скок второ място. 

 Ивана Филипова, ВМФ – бронзов медал в дисциплината тласкане на гюле.  

 Велин Коваленко, МК – 2 място в дисциплината 400 м гладко бягане.  

 Тодор Тодоров, СФ – бронзов медал в дисциплината хвърляне на копие. 

  В отборното класиране на спринт студентския отбор на ТрУ - мъже са трети, а 

студентския отбор на ТрУ - жени – на трето място  

 В отборното класиране на хвърляне - женския отбор се класира на трето място.  

 

 ММА 

Николай Дамянов Енински, СФ – Балкански шампион в категория до 84 кг. 

 

 Ръгби 

Държавното първенство  юни 2016 г. в гр. Ихтиман – Студентски отбор на ТрУ, УСК 

„Тракия” – жени, 2-ро място;  

Купа България 2016 г. в гр. София - Студентски отбор на ТрУ, УСК „Тракия” - жени 4-

то място.  

 

 Хокей на трева 

Държавно първенство в зала 12-13 март 2016 г. СОК „Камчия”: 

Студентски отбор на ТрУ, УСК „Тракия”- жени 6-то място;   

Студентски отбор на ТрУ, УСК „Тракия”- мъже 10-то място.   

Държавно първенство 23 октомври 2016 г. гр. Пловдив: 

Студентски отбор на ТрУ, УСК „Тракия”- жени 4-ти  в група „Б”.  

Студентско първенство в зала ноември 2016 г. в гр. София:  

Студентски отбор на ТрУ, УСК „Тракия” - жени се класира 3-ти.   

 

 Плуване 

Студентско първенство 2016 г. в гр. София:  

Студентски отбор на ТрУ - ТрУ се класира 10-ти.  

 Магдалена Стойнова – ВМФ, 2 курс в дисциплината 50 м бруст зае 4-то място. 

 

Проведени бяха 8-мо декемврийски и майски вътрешни спортни турнири в ТрУ. 

Проведоха се състезания по футбол, канадска борба, дартс, силов трибой, футбол и 

волейбол. За първи път бяха включени и състезания по плуване и бадминтон. 

Победителите бяха награждавани от Ректора на ТрУ, декани и други представители на 

ръководствата на университета и структурните звена. 
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В състезанията от вътрешния спортен календар пролет-лято 2015/2016 учебна 

година на Тракийски университет се проведоха състезания по: футбол за “Купата на 

Ректора“ – мъже, плажен волейбол – мъже и жени, баскетбол – мъже и жени, теглене на 

въже – смесени отбори, повдигане от тилен лег – мъже, бадминтон – мъже и жени. 

В комуникация с общинска администрация се осигуряват общински зали за 

тренировки на представителните отбори на университета, активно подкрепяни от СС. 

 

6. СЕКТОР „КАЧЕСТВО И АКРЕДИТАЦИЯ“ 

 

6.1. АКРЕДИТАЦИИ  
 

През отчетният период по процедури за програмна акредитация на 

професионални направления и специалности от регулираните професии, за изпълнение 

на препоръките в рамките на следакредитационния период и за изменение на капацитета 

бяха извършени следните дейности, посочени в табл. 30. 

Редица докторски програми получиха поредна акредитация, други бяха 

акредитирани за първи път (табл. 31), като: 

• Професионално направление 4.3 Биологически науки – Зоология, Ботаника; 

• Професионално направление 5.1 Машинно инженерство - Механизация и 

електрификация на растениевъдството, Двигатели с вътрешно горене, 

Технология на шевното производство; 

• Професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика - 

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране 

(по отрасли), Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление (по отрасли). 

 

 



Таблица 30. Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии в Тракийски 

университет 

 

Ш
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направление/ 

Регулирана професия 

Дата на 
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Оценка на 

акредитация 
ОКС 

Утвърден 

от НАОА 

капацитет 

Извършени дейности 

  

Тракийски университет 19.07.2012 6 г. 9.27 

Професионален 

бакалавър, 

Бакалавър, 

Магистър, 

Доктор 

8465 

Депозиран е доклад за изпълнение на 

препоръките в рамките на 

четиригодишния следакредитационен 

период и доклад по прилагането на 

вътрешната система за оценяване и 

поддържане на качеството на обучение - 

м. 09.2016 г. 

1.2. Педагогика 27.10.2015 5 г. 8.83 

Бакалавър 850 Получена е програмна акредитация и е 

увеличен капацитетът на ПН - за ОКС 

„Бакалавър“ от 800 на 850 и за ОКС 

„Магистър“ от 200 на 250. 

Депозиран е доклад  за изменение на 

определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 от ЗВО 

капацитет на професионално направление 

– м. 02.2016 г. 

Магистър 250 

3.8. Икономика 21.12.2016 5 г. 8.38 
Бакалавър 950 

Получена е програмна акредитация. 
Магистър 100 

4.3. Биологически науки 06.06.2016 6 г. 9.09 

Бакалавър 400 Подаден е доклад за програмна 

акредитация, получена е акредитация и е 

увеличен капацитетът на 

професионалното направление - за ОКС 

„Бакалавър“ от 320 на 400, заОКС 

„Магистър“ - от 40 на 90. 

Магистър 90 

5.1. Машинно инженерство 17.01.2013 5 г. 8.22 
Бакалавър 300 Депозирани са доклади за изпълнение на 

препоръките в рамките на тригодишния 

следакредитационен период - м.03.2016 г.  

Магистър 120 

5.2. 17.01.2013 5 г. 8.17 Бакалавър 320 
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Електротехника, 

електроника и автоматика 
Магистър 160 

Утвърдени са доклади на ПК за САНК, 

относно САНК по изпълнение на 

препоръките от предходната процедура 

м. 05.2016 г. 

Депозирани са доклади за програмна 

акредитация – м. 01.2017 г. 

5.4. Енергетика 10.01.2013 5 г. 8.44 
Бакалавър 200 

Магистър 60 

5.12. Хранителни технологии 10.01.2013 5 г. 8.47 
Бакалавър 200 

Магистър 60 

5.13. Общо инженерство 10.12.2010 6 г. Много добра 
Бакалавър 

Магистър 
120 

Подаден е доклад за програмна 

акредитация. Очаква се утвърждаване на 

доклад от Постоянната комисия за  

програмна акредитация. 

6.3. Животновъдство 22.10.2015 6 г. 9.66 

Бакалавър 1040 Получена е програмна акредитация и е 

изменен капацитетът професионалното 

направление за ОКС „Магистър“ от 80 на 

280. 
Магистър 280 

6.4. Ветеринарна медицина 14.07.2016 3 г. Положителна 
Магистър, 

задочно 
100 Получена е програмна акредитация. 

7.4. 

Обществено здраве 

сп. Медицинска 

рехабилитация и 

ерготерапия 

20.12.2016 4 г. 6.86 Бакалавър 100 Получена е програмна акредитация. 

сп. Управление на 

здравните грижи 
07.07.2016 г. 5 г. 8.48 

Бакалавър 40 
Получена е програмна акредитация 

Магистър 40 

7.5. 

Здравни грижи 

сп. Медицинска сестра - 

МФ 
3.10.2013 5 г. 8.13 Бакалавър 200 

Депозирани са доклади за изпълнение на 

препоръките в рамките на тригодишния 

следакредитационен период м. 12.2016 г.  сп. Акушерка- МФ 3.10.2013 5 г. 8.29 Бакалавър 100 

сп. Рехабилитатор 09.06.2011 6 г. Много добра Проф. бакалавър 120 Депозирани са доклади за програмна 

акредитация - м. 06.2016 г. сп. Медицински лаборант 09.06.2011 6 г. Много добра Проф. бакалавър 90 

сп. Гериатрични грижи 16.05.2016 3 г. 4.74 
Професионален 

бакалавър 
60 

Получена е програмна акредитация.  

Подадена е доклад за програма от мерки 

м. 06.2016 г. 

 

 
 



Таблица 31 . Получени програмни акредитации за обучение в образователна и 

научна степен „доктор“ в периода 15.12.2015 до 13.03.2017 г. 

 
Професионално 

направление 
Научна специалност / Докторска програма 

Акредитация 

валидна до 

Оценка от 

акредитации 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

6.3 Животновъдство Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване 24.03.2022 9.56 

4.3 Биологически науки Генетика 07.03.2022 9.39 

4.3 Биологически науки Биохимия 07.03.2022  9.47 

4.3 Биологически науки Микробиология 07.03.2022  9.53 

4.3 Биологически науки Физиология на животните и човека 07.03.2022  9.46 

4.3 Биологически науки Морфология 07.03.2021 8.97 

4.3 Биологически науки Екология и опазване на екосистемите 07.03.2022  9.26 

4.3 Биологически науки Зоология 07.03.2021 8.90 

4.3 Биологически науки Ботаника 06.06.2021 8.74 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

3.2. Психология Медицинска психология 25.11.2021 8.77 

4.3 Биологически науки Микробиология 27.12.2021 8.70 

7.1 Медицина Патологоанатомия и цитопатология 07.07.2021 8.92 

7.1 Медицина Анатомия, хистология и цитология 07.07.2021 8.95 

7.1 Медицина Епидемиология 23.06.2021 8.26 

7.1 Медицина Офталмология 01.12.2021 8.49 

7.1 Медицина Съдова хирургия 01.12.2022 9.03 

7.1 Медицина 
Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията 
12.01.2022 8.42 

7.1 Медицина Фармакология 01.12.2021 8.53 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика 09.02.2021 8.95 

1.2 Педагогика Специална педагогика 09.02.2022 9.07 

1.3 Педагогика на 

обучението по…. 
Методика на обучението по математика 09.02.2021 8.87 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

3.7 Администрация и 

управление 

Организация и управление на производството (селско 

стопанство) 
15.12.2021  8.31 

3.8 Икономика 
Народно стопанство (регионална икономика и история на 

народното стопанство)    
15.12.2021 8.34 

3.8 Икономика Икономика и управление (селско стопанство) 15.12.2021 8.45 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

5.1 Машинно 

инженерство 
Механизация и електрификация на растениевъдството    02.12.2021  8.30 

5.1 Машинно 

инженерство 
Двигатели с вътрешно горене 02.12.2021  8.32 

5.1 Машинно 

инженерство 
Технология на шевното производство 02.12.2021  8.38 

5.1 Машинно 

инженерство 

Художествено оформяне и моделиране на текстилни и 

шивашки изделия, облекла и обувки  
02.12.2021  8.33 

5.2 Електротехника, 

електроника и 

автоматика 

Автоматизация на инженерния труд и системи за 

автоматизирано проектиране (по отрасли)     
02.12.2021  8.38 

5.2 Електротехника, 

електроника и 

автоматика 

Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление (по отрасли) 
02.12.2021  8.42 

5.12 Хранителни 

технологии 

Технология на животинските и растителните мазнини, 

сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-

козметичните препарати  

29.01.2021 8.88 

5.12 Хранителни 

технологии 
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви    29.01.2021  8.85 

 

През отчетния период Тракийският университет разкри, чрез подаване на 

уведомителни доклади до съответната Постоянна комисия по област на висшето 

образование за изпълнението на изискванията на чл. 17, ал. 2, т. 2 от Закона за висшето 

образование, нови програми за образователно-квалификационна степен “Магистър” след 
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висше образование в рамките на акредитирани професионални направления. 

Новоразкритите специалности са посочени в табл. 32. 

 

Таблица 32. Новоразкрити магистърски програми в Тракийски университет 

 

Професионално 

направление 

Наименование на магистърската 

програма 

Форма на 

обучение 

Решение на 

Академичен съвет 

на ТрУ 

5.1. Машинно 

инженерство 

Индустриално инженерство 
редовна 

задочна 
№ 8/26.10.2016 г. 

Автотехническа експертиза 
редовна 

задочна 
№ 8/26.10.2016 г. 

Организация и управление на 

транспорта 

редовна 

задочна 
№ 8/26.10.2016 г. 

Организация и управление на 

шевна фирма 

редовна 

задочна 
№ 9/14.12.2016 г. 

Дизайн и технология на кожени 

изделия 

редовна 

задочна 
№ 9/14.12.2016 г. 

Моден и текстилен дизайн и 

технологии 

редовна 

задочна 
№ 9/14.12.2016 г. 

6.1. Растениевъдство 

Агроекология и растителна защита 
редовна 

задочна 
№ 36/10.06.2015 г. 

Консултантска дейност, 

разработване и управление на 

проекти в растениевъдството 

редовна 

задочна 
№ 37/08.07.2015 г. 

6.3. Животновъдство 

Консултантска дейност, 

разработване и управление на 

проекти в животновъдството 

редовна 

задочна 
№ 37/08.07.2015 г. 

 

6.2. СТУДЕНТСКА ОЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕ 

 

Главен елемент от качеството на обучение е проучването на „Студентската 

оценка за качеството на преподаване”. Проучването се извършва най-малко веднъж за 

учебна година, според изискванията на ЗВО чл. 6, ал. 4 и е регламентирано в „Правила и 

процедури за проучване на студентската оценка за качеството на преподаване”.  

Анкетната карта за проучване на студентското мнение за качеството на 

преподаване съдържа следните модули: 

- Оценки за групата на компетентните качества на преподавателите:  

• Представя учебното съдържание от различни научни гледища; 

• Подкрепя с примери от практиката учебното съдържание; 

• Преподава знания, необходими за бъдещата ми работа. 

- Оценки за групата на педагогическите качества на преподавателите и качества 

свързани с преподаването на конкретната дисциплина: 

• Създава творческа атмосфера в час и стимулира самостоятелното мислене 

на студентите; 

• Преподава учебния материал ясно и достъпно; 

• В учебната работа проявява такт и зачитане мнението и личността на 

студентите. 

На студентите е предложена петстепенна скала за оценяване. Средните и 

комплексни оценки за групите качества се приравняват към вербалната скала, възприета 

за атестацията на преподавателите, като включват: 

• Провеждане и присъствие на учебните занятия, 

http://www.uni-sz.bg/sites/userfiles/6/file/Proceduri-studentsko_prouchvane.doc
http://www.uni-sz.bg/sites/userfiles/6/file/Proceduri-studentsko_prouchvane.doc
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• Динамика на интереса на студентите към преподаваните дисциплини, 

• Посещаемост на занятията, 

• Данни за оценяващите студенти (форма на обучение, успех, възраст, пол и 

др.). 

 

Комплексна оценката се оформя на базата на оценката по всички показатели.  

Всеки преподавател получава справка за резултатите от студентската оценка и 

може да я ползва като коректив в бъдещата си работа. Обобщените данни се предоставят 

на ръководствата на основните звена, както и на ректорското ръководство на ТрУ.  

Проучването на студентското мнение за качеството на преподаване за отчетния 

период е проведено с общо 249 студенти. 

 

По успех и пол обхванатите в изследването студенти са разпределени както 

следва: 

По успех (в %):    Отличен  8.92 

 Мн.добър 32.05 

 Добър 49.67 

 Среден 9.03 

   

По пол (в %):   Жени 54.21 

 Мъже 44.87 
 (*Сборът може да е различен от 100, тъй като съществува процент студенти неотговорили на част от въпросите.) 

 

В резултат на проучването са формирани 85 комплексни оценки за 46 щатни и 

хонорувани преподаватели (голяма част от преподавателите са получили комплексни 

оценки по повече от една дисциплина). 

Обобщените резултати от всички етапи на провеждането на проучването 

показват, че: 

 Голяма част от преподавателите получават много добра оценка според 

студентските мнения и тази тенденция се запазва (табл. 33);  

 

Таблица 33. Процентно разпределение на комплексните оценки според 

студентското мнение по години (%) 

 

Вербална комплексна 

оценка 
Учебна 2015/16 година 

Много добра 84.91 

Добра 13.85 

Незадоволителна 1.25 

 

 Като цяло студентите оценяват по-високо компетентността на преподавателите, 

а по-ниско - педагогическите им качества (фиг. 9); 
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Фиг. 9. Сравнителна графика на средните комплексни оценки 

 

 
 

 Около 86 % от преподавателите провеждат редовно учебните си занятия (табл. 

34);  

  

Таблица 34. Провеждане на учебните занятия от преподавателите в 

различните структурни звена – в % * 

 

Преподавателите провеждат редовно Учебна 2015/16 година 

Всички занятия 86.04 

Повече от половината занятия 10.26 

По-малко от половината занятия  1.38 

Не 1.31 
* Сборът по колони може да е различен от 100, тъй като съществува процент студенти неотговорили на част от 

въпросите. 

 

 По-голямата част от асистентите присъстват на упражненията през цялото 

време на занятията (табл. 35);  

 

Таблица 35. Присъствие на асистентите по време на занятия, %*  

 

Асистентът присъства Учебна 2015/16 година 

През цялото време 86.59 

Периодично 7.25 

В началото и в края на 

упражнението 
2.87 

* Сборът по колони може да е различен от 100, тъй като съществува процент студенти неотговорили на част от 

въпросите. 

 

 За около 52 % от всички анкетирани студенти интересът към преподаваните 

дисциплини се е повишил в резултат на обучението (табл. 36); 
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Таблица 36. Динамика на интереса към изучаваните дисциплини, %* 

  

Посока на промяна на 

интереса 
Учебна 2015/16 година 

Повиши се 52.23 

Запази се същия 39.58 

Понижи се 7.40 
 * Сборът по колони може да е различен от 100, тъй като съществува процент студенти неотговорили на част 

от въпросите. 

 

 За периода около 55 % от студентите са посещавали всички учебни занятия 

(табл. 37).  

 

 Таблица 37. Посещаемост на занятията – в %*  

 

Студентите посещават занятията Учебна 2015/16 година 

Всички 54.58 

Повече от половината 36 

По-малко от половината 6.77 

Не  1.48 
* Сборът по колони може да е различен от 100, тъй като съществува процент студенти неотговорили на част 

от въпросите. 

 

С решение на Академичният съвет от 30.03.2005 г. пълен достъп до всички крайни 

резултати се разрешава на Ректора на университета – за всички преподаватели, на 

деканите/директорите на факултети, колежа и филиала – за преподавателите от 

съответното структурно звено, което ръководят.  

На атестационните комисии комплексната оценка за преподавателите се 

представя в превърнат вид по вербалната скала: много добра (при комплексни оценки 

5.00 – 3.66); добра (при комплексни оценки 3.65 – 2.33); и незадоволителна (при 

комплексни оценки до 2.32). 

Значим компонент на изхода на системата за качество е възможността за обратна 

връзка от преподавателите и от факултетните ръководства към ръководството на 

университета и сектор „Качество и акредитация” както за яснотата и прецизността на 

системата, така и за предприетите мерки за управление на качеството на обучение. 

 
6.3. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

 

Вътрешни одити 

През отчетният период е извършена проверката на дейностите по учебния процес 

във всички структурни звена на ТрУ, както следва: 

1. Документ от учебната документация 

 Учебен план за всяка специалност; 

 Учебна програма за всяка дисциплина; 

 Квалификационна характеристика за всяка специалност; 

 График за провеждане на учебния процес; 

 Главна книга за всяка специалност. 

2. Посещаемост на практически упражнения 

 Посетено занятие по дисциплина; 

 Занятието се провежда по графика на учебния процес; 
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 Присъствие на преподавателя; 

 Специалност; 

 Курс и група; 

 Брой студенти по списък; 

 Брой присъстващи студенти на упражнението; 

 Мотиви за неприсъствие на студентите. 

 

Резултатите от проверката на дейностите по учебния процес, показват че учебната 

документация е налична и е достъпна за заинтересованите лица. Занятията се провеждат 

според графика на учебния процес и преподавателите присъстват и осъществяват 

дейността си по преподаване на учебния материал. 

 

Обучение на отговорниците по качеството 

През м. юни 2016 г. в ТрУ е проведено обучение на отговорниците по качеството 

в структурните звена на университета. Обучението беше осъществено от доц. д-р Силвия 

Цветанска – европейски експерт по качеството на обучение и ръководител „Качество“ на 

СУ „Кл. Охридски“. 

 В обучението беше включен и тренинг по проблемите на качеството. 

 

Дейности за привеждане на системата за качество към изискванията на 

критериите на НАОА  

За учебната 2016/2017 година НАОА провежда процедури за институционална и 

за програмни акредитации по нови критерии. В тях са визирани такива аспекти от 

академичната дейност, които не са били обект на внимание при акредитациите по старите 

критерии. Част от новите критерии изискват да се разработят нови правилници, други – 

да се осъществят коригиращи действия, а трети – да се направят промени в 

съществуващата организация за планиране, осъществяване и контрол върху 

академичната дейност.  

В резултат на извършените прегледи върху системата за качество Ректорското 

ръководство взе следните решения: 

• да се организират и осъществят дейности за привеждане на системата за качество 

в съответствие с новите критерии за акредитация от НАОА; 

• при планиране на вътрешните одити да се вземат под внимание промените в 

критериите за институционална и за програмни акредитации, в това число и 

промените в критериите за акредитация на докторските програми; 

• да се осъществят проверки за хода на изпълнение на взетите решения и 

готовността на университета за предстоящата институционална акредитация. 

За привеждане на Вътрешната институционална система за качество в 

съответствие с новите критерии на НАОА са извършени дейности в проблемните области 

по критерии, посочени в табл. 38.  

 

Резултати от надзорните одити на СУК 

През 2016 и 2017 г. се осъществиха първият и вторият надзорен одит по ISO 

9001:2008. Целите на одитите бяха да се потвърди, че системата за управление на 

качеството продължава да е в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008. 

и да се даде оценка за ефикасността на СУК. 

Одитите обхващаха: Ректорат, Аграрен факултет, Педагогически факултет, 

Стопански факултет, Факултет „Техника и технологии“, Филиал – Хасково и 

Медицински колеж – Стара Загора. Обекти на надзорните одити са дейностите и 
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процесите в областта на висшето образование, следдипломна квалификация и научни 

изследвания в хуманитарни, социални и приложни науки с крайни продукти:  
• Квалифициран персонал с образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“ 

и „Магистър“;  
• Присъждане на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор 

на науките“;  
• Резултати от научни изследвания, лабораторни изследвания и развойна дейност.  
 

Таблица 38. Дейности във връзка с критериалната система на НАОА 

 
Критерии 

на НАОА 
Проблемни области 

1.1.2. 1. Разработване на механизми във вътрешната институционална система за 

качество на ТрУ за контрол на академичната дейност, в това число и върху изготвянето 

и одобряването на учебната документация (учебни планове и програми).  

2. Планиране на вътрешни одити за оценка качеството на учебните програми, вкл. 

и на докторските.  

1.1.4. 1. Обвързване функциите на етична комисия с качеството на академичното 

единство:  

- Актуализиране на Етичен кодекс за академичното единство;  

- Актуализиране на правилата и процедурите за санкциониране и предотвратяване 

на изпитни измами и плагиатство; 

- Актуализиране на правилата и процедурите за проверка на оригиналността и 

автентичността на дипломни и дисертационни работи. 

2.1.2  

 

1. Контрол върху процедурите за одобряване и прилагане на учебната 

документация: 

- Актуализиране на стандартите за разработването на документацията (общ 

учебен план за всяка програма, включително и на докторските, разработване на 

индивидуалният учебен план, шаблони за структурата на индивидуалния план 

и учебните програми). 

- Актуализиране на процедурите за участие на студентите и докторантите при 

подготовката и одобряването на учебния план и учебните програми.  

- Документиране участието на потребители на кадри, професионални 

организации др. заинтересовани страни в подготовката на учебните планове и 

учебни програми.  

- Усъвършенстване технологията за разработване и одобрение на учебните 

програми, включително и докторските.   

2.1.3  

 

1. Контрол върху процедурите за проучване за потенциални работни места на 

завършилите студенти и докторанти.  

2.1.5  

 

1. Контрол на процедурите за документиране на мобилностите в страната или чужбина 

на студенти и на докторанти - осигурена съвместимост на програмите с такива от  други 

висши училища у нас и в чужбина за  мобилност на докторантите. 

2.1.6 1. Контрол върху процедурите за разработване и оценяване на документацията за 

учебните (докторските) програми. 

3.1.4 1. Контрол при отразяване в документацията на извършените дейности за оценка 

и атестиране на докторантите. 

2. Контрол върху процедурите за усъвършенстване на критериите за оценяване 

постиженията на докторантите. 

3.1.5 1. Контрол върху процедурите за актуализиране на правилата и усъвършенстване 

дейността на комисията за разглеждане на жалбите на студенти и на докторанти. 

(Комисия на факултетно или институционално ниво вкл. Контролен съвет) 

4.1.3 1. Контрол върху процедурите за документиране  договорите за мобилност на 

докторанти. 

2. Контрол върху процедурите за  подпомагане участието на докторантите в 

научни форуми.  

6.1.4 1. Контрол върху процедурите за разработване и усъвършенстване на правилата 

за стимулиране на НИД на докторантите и публикуването на резултати от 

изследванията в реномирани международни издания. 
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7.1. 1. Усъвършенстване управлението на информацията свързана с обучението на 

докторантите. 

2. Актуализиране на процедурите за установяване удовлетвореността на 

докторантите от преподавателите и административното обслужване, от качеството на 

обучение в докторската програма. 

3. Усъвършенстване на процедурите за периодично оценяване и самооценяване 

състоянието на учебните и на докторските програми.  

4. Документиране реализацията на завършилите докторанти - тип организации за 

реализиране. 

5. Анкетиране на работодатели на завършили докторанти за удовлетвореността 

им от подготовката на докторантите. Анализиране на анкетите. 

6. Огласяване на резултатите, свързани с управление на качеството на обучението 

в докторската програма и необходимостта от промяна.  

8.1.1 1. Публикуване на достъпна информация за приети документи и учебна 

документация за различни програми (вкл. докторски) – прием, учебен план, 

изследователски тематики и др. 

2. Усъвършенстване на процедурите за устойчиво публикуване на информацията за 

възможностите и постиженията в областта на докторската програма.  

3. Разработване на предписания и списък с научни издания на обучаващото звено 

или на университета за публикации на докторантите.  

4. Документиране на иновационните изследвания по докторската програма на 

преподавателите осигуряващи обучението в докторската програма. 

9.1.1. 1. Усъвършенстване на процедурите за обновяване на документацията по 

учебните програми (вкл. докторските).  

2. Усъвършенстване на процедурите за вътрешна оценка на учебните програми в 

обучаващата катедра. 

9.1.2 1. Усъвършенстване на процедурите и разширяване на практиките в ТрУ за планиране 

изпълнението на дейностите по повишаване качеството на учебните програми (вкл. 

докторските). 

2. Усъвършенстване на процедурите за планиране на дейности за вътрешно катедрено 

обсъждане на учебните програми (вкл. докторските).  

 

Констатации за съответствието на СУК с изискванията на стандарта ISO 

9001:2008: 

1. В Тракийски университет - Стара Загора протичащите процеси са 

класифицирани в три групи: управленски, основни и спомагателни. Посочените процеси 

са документирани в НК и в съответните процедури, на които е направено позоваване в 

съответния раздел на НК, в последователността, в която се осъществяват, като са 

определени връзките с другите процеси.  

2. От обхвата на СУК в Тракийски университет - гр. Ст. Загора е изключена 

клауза 7.5.2. от ISO 9001:2008, тъй като не се налага потвърждаване на процеси. 

3. Системата за управление на Тракийски Университет - Стара Загора е 

документирана в Наръчник по качеството (издание 1, в сила от 14.09.2011 г.), процедури 

и работни инструкции.   

4. Ръководството на университета демонстрира своята ангажираност към 

поддържането и подобряването на СУК. Фокусиране на вниманието към изискванията 

на заинтересованите страни е осъзната потребност от страна на ръководството и това е 

демонстрирано при проведените разговори и интервюта.  

5. Политиката по качество е подходяща за целите на организацията, 

конкретна за предлаганите услуги. Съдържа ангажимент за непрекъснато подобряване, 

осигурява рамка за набелязване и преглед на целите по качеството.   

6. Прегледът на политиката за адекватност е извършен по време на прегледа 

от ръководството. 

7. Документите с външен произход, определени като необходими за 

функционирането на системата, се управляват от доц. Таня Танева - главен   секретар на 
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ТрУ и Отговорник по нормативно-технически документи /НТД/, съгласно заповед на 

ректора № 817/ 25.04.2013 г.  

8. Поддържа се електронен регистър, който автоматично се обновява, 

(последна актуализация на 17.02.2016 г.).  

9. Наличен е 4.2.3_ОD_2.1 - Общ списък на актуалното състояние на 

нормативните документи с външен произход. 

10. За управлението на процеса Вътрешен одит е документирана процедура 

8.2.2_PR_1 „Вътрешен одит на СУК”. В нея са регламентирани изисквания, свързани с 

планирането на вътрешните одити в годишни програми, както и изисквания, свързани с 

подготовката, провеждането и документирането на конкретните одити, а също и 

правилата за осигуряване на безпристрастност/независимост, обективност и 

компетентност на лицата, провеждащи вътрешните одити.  

11. Планираните вътрешни одити се осъществяват по график. 

12. За отстраняването на установени несъответствия, както по време на 

протичане на основните процеси, така и при останалите две групи процеси, е 

документирана процедура 8.5.2_PR_1 „Коригиращи действия”, определяща 

изискванията както за закриване на самите несъответствия, с позоваване на 

документирана процедура 8.3.0_PR_1 „Управление на несъответствия”, така също и за 

отстраняване на причините за несъответствията и недопускане на тяхното повторение. 

По подобен начин са регламентирани изисквания за управление на процеса за 

предприемане на действия за елиминиране на потенциални несъответствия, като реда е 

описан в документирана процедура 8.5.3_PR_1 „Превантивни действия”. През 

одитираният период не са предприемани коригиращи и превантивни действия. 

Оценка за ефикасността на СУК 

1. Системата за управление на качеството на Тракийски университет 

функционира ефикасно и е в съответствие с изискванията на ISO  9001:2008. Обхватът 

на сертификация, разписан в Наръчника на системата, отговаря на дейностите, 

извършвани от университета.  

2. На този етап от развитие на системата по качество подобряването на СУК 

се осъществява в резултат на закриване на несъответствия, констатирани по време на 

проведени вътрешни и външни одити.   

Предприети са мерки за подобряване и въз основа на направените анализи на 

процесите от прегледа на ръководството. 

 

6.4. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ В РЕЙТИНГОВАТА КЛАСАЦИЯ НА 

ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ 

 

Според класацията на Рейтинговата система на висшите училища в България за 

2016 г. Тракийският университет заема първо място с професионално направление 

„Животновъдство”, второ място с професионалните направления „Ветеринарна 

медицина” и „Педагогика”, трето място с професионалните направления „Биологически 

науки“, „Обществено здраве”, „Растениевъдство“, „Социални дейности“, „Здравни 

грижи“ и „Хранителни технологии“. Групите индикатори от Рейтинговата система на 

висшите училища в България за 2016 г. са посочени в табл. 39. 

 



Таблица 39. Обобщени резултати за професионалните направления в Тракийски университет по групи индикатори от 

Рейтинговата система на висшите училища в България за 2016 г. 
 

Индикатори от Рейтинговата 
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Програмна акредитация n/a 8.84 9.68 8.17 8.44 9.66 8.19 7.00 8.22 7.58 n/a 8.80 8.24 8.83 n/a 9.21 9.28 8.47 

Специалности за обучение 

на бакалаври 
n/a 1.00 0.00 3.00 1.00 2.00 6.00 3.00 2.00 0.00 n/a 2.00 1.00 4.00 n/a 1.00 1.00 1.00 

Специалности за обучение 

на магистри  
n/a 3.00 3.00 6.00 1.00 15.00 0.00 9.00 2.00 1.00 n/a 1.00 2.00 12.00 n/a 7.00 2.00 1.00 

Регулирани специалности n/a 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 1.00 n/a 1.00 0.00 0.00 n/a 0.00 0.00 0.00 

Дипломирани студенти n/a 53.18 75.92 57.78 69.41 40.76 85.56 57.82 78.26 75.21 n/a 93.89 64.29 89.13 n/a 49.21 76.13 75.20 

Международна мобилност n/a 8.85 24.86 3.70 0.00 12.10 21.08 2.69 0.00 14.98 n/a 0.00 0.00 0.00 n/a 0.00 0.00 0.00 

Оценка на възможностите 

за мобилност 
n/a 7.61 8.66 9.01 9.65 7.16 8.05 8.54 8.91 7.86 n/a 9.11 8.65 7.92 n/a 5.67 7.98 8.45 

Удовлетвореност от 

учебния процес  
n/a 7.19 8.53 9.37 9.61 7.83 8.51 8.71 9.12 8.02 n/a 9.54 8.72 8.03 n/a 7.09 8.68 8.97 

Теоретична подготовка n/a 7.69 8.86 9.49 9.61 7.91 8.67 8.91 9.09 8.21 n/a 9.53 8.79 8.06 n/a 7.33 8.91 9.14 

Практическа подготовка n/a 6.89 8.43 9.13 9.52 7.82 8.42 8.41 9.07 7.56 n/a 9.53 8.21 7.84 n/a 6.43 8.61 8.89 

Преподаване n/a 7.41 8.57 9.42 9.70 7.93 8.55 8.90 9.24 8.40 n/a 9.55 9.23 8.33 n/a 7.74 8.67 9.05 

Оценяване n/a 6.35 8.01 9.48 9.59 7.52 8.29 8.53 9.06 7.78 n/a 9.58 8.60 7.72 n/a 6.62 8.36 8.65 

Участие в стажове n/a 62.07 66.96 64.29 73.68 65.08 85.14 40.00 74.42 77.78 n/a 95.83 70.37 43.24 n/a 53.19 80.00 81.82 

Подкрепа за участие в стажове n/a 7.13 8.50 8.92 9.35 7.68 8.71 8.32 9.31 7.85 n/a 9.29 8.17 7.65 n/a 5.94 8.44 9.35 

Избор на стажанти  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00 2.40 14.86 n/a n/a n/a 18.62 n/a n/a 13.04 n/a 

Интензивност на обучението n/a 26.38 29.60 26.59 19.97 28.98 31.05 32.05 25.09 43.00 n/a 27.46 20.56 25.92 n/a 25.62 30.62 27.32 

Брой студенти в направление n/a 316.00 909.00 291.00 109.00 713.00 809.00 1068.00 287.00 633.00 n/a 106.00 124.00 1099.00 n/a 428.00 244.00 133.00 

Индекс на цитируемост по 

научна област (Scopus) 
n/a 11.00 9.00 6.00 6.00 9.00 0.00 1.00 6.00 12.00 n/a 11.00 6.00 0.00 n/a 11.00 0.00 11.00 
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Индекс на цитируемост без 

автоцитирания по научна 

област (Scopus) 

n/a 10.00 8.00 6.00 6.00 8.00 0.00 0.00 6.00 11.00 n/a 9.00 6.00 0.00 n/a 9.00 0.00 10.00 

Индекс на цитируемост по 

научна област (Web of 

Science) 
n/a 10.00 8.00 2.00 1.00 7.00 2.00 0.00 2.00 12.00 n/a 6.00 2.00 0.00 n/a 1.00 0.00 3.00 

Среден брой цитирания на 

документ  (Scopus) 
n/a 1.79 1.53 6.65 4.91 1.53 0.00 0.67 6.65 2.75 n/a 2.77 6.65 0.00 n/a 2.58 0.00 2.77 

Среден брой цитирания на 

документ (Web of Science) 
n/a 4.07 1.95 5.90 5.00 1.61 2.29 0.00 0.70 3.07 n/a 2.55 4.64 0.00 n/a 1.00 0.00 2.00 

Документи, цитирани поне 

веднъж (Scopus)  
n/a 156.00 121.00 14.00 24.00 121.00 0.00 1.00 14.00 105.00 n/a 79.00 14.00 0.00 n/a 93.00 0.00 102.00 

Документи, цитирани поне 

веднъж (Web of Science) 
n/a 41.00 57.00 3.00 1.00 63.00 7.00 0.00 5.00 73.00 n/a 24.00 7.00 0.00 n/a 1.00 0.00 4.00 

Документи, цитирани поне 

веднъж на студент (Scopus)  
n/a 0.69 0.17 0.05 0.24 0.24 0.00 0.01 0.05 0.20 n/a 0.76 0.14 0.00 n/a 0.31 0.00 0.79 

Документи, цитирани поне 

веднъж на студент (Web of 

Science)  
n/a 0.18 0.08 0.01 0.01 0.13 0.01 0.00 0.02 0.14 n/a 0.23 0.07 0.00 n/a 0.01 0.00 0.03 

Статии в научни списания 

(Scopus) 
n/a 320.00 268.00 18.00 19.00 268.00 1.00 3.00 18.00 177.00 n/a 145.00 18.00 0.00 n/a 165.00 0.00 175.00 

Статии в научни списания 

(Web of Science) 
n/a 53.00 98.00 5.00 1.00 120.00 8.00 0.00 10.00 87.00 n/a 30.00 14.00 0.00 n/a 1.00 0.00 8.00 

Статии в научни списания 

на студент  (Scopus)  
n/a 1.42 0.37 0.07 0.19 0.54 0.01 0.01 0.06 0.33 n/a 1.39 0.18 0.00 n/a 0.54 0.00 1.36 

Статии в научни списания 

на студент (Web of Science)  
n/a 0.23 0.14 0.02 0.01 0.24 0.01 0.00 0.04 0.16 n/a 0.29 0.14 0.00 n/a 0.01 0.00 0.06 

Индекс на повишаване на 

ефективността (Scopus) 
n/a -0.07 -0.04 0.30 0.11 -0.04 0.00 0.06 0.30 -0.05 n/a 0.01 0.30 n/a n/a -0.08 n/a -0.05 

Индекс на повишаване на 

ефективността (Web of 

Science) 
n/a 0.15 0.04 0.18 n/a 0.08 0.19 n/a n/a 0.00 n/a -0.08 n/a n/a n/a n/a n/a 0.08 

Участие на студенти в НИД n/a 44.83 49.11 57.14 39.47 31.75 47.79 39.09 53.49 54.63 n/a 50.00 37.04 37.84 n/a 25.53 53.33 40.91 

Подкрепа за участие на 

студенти в НИД 
n/a 7.39 8.20 9.06 9.75 7.65 8.34 8.51 8.82 8.03 n/a 8.96 8.63 8.31 n/a 6.09 8.36 8.63 

Докторски програми в 

професионалното направление 
n/a 15.00 13.00 2.00 0.00 9.00 0.00 2.00 4.00 30.00 n/a 1.00 3.00 2.00 n/a 3.00 1.00 2.00 
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Съотношение докторанти 

към студенти 
n/a 3.16 1.32 0.00 0.00 0.84 0.00 0.66 0.00 5.37 n/a 3.77 0.00 1.27 n/a 0.00 0.82 0.00 

Удовлетвореност от 

учебната среда 
n/a 6.94 8.15 9.20 9.63 7.16 8.05 8.81 9.05 7.50 n/a 8.43 8.29 7.52 n/a 6.41 7.50 8.69 

Оценка на материалната база n/a 6.78 8.14 9.19 9.66 6.78 7.88 9.08 9.03 6.96 n/a 7.68 8.64 7.21 n/a 6.53 7.20 8.37 

Учебен график n/a 7.34 7.89 9.02 9.53 7.45 7.90 8.37 8.98 8.26 n/a 8.92 8.35 7.36 n/a 5.95 7.18 8.70 

Оценка на библиотечния фонд n/a 6.38 8.19 9.40 9.75 7.23 8.30 8.64 9.13 7.48 n/a 9.26 7.35 7.97 n/a 6.07 8.08 9.21 

Стипендии n/a 250.23 149.79 192.98 315.34 109.63 151.30 232.26 237.88 309.80 n/a 199.05 332.54 204.78 n/a 150.14 253.11 264.38 

Удовлетвореност от социално-

битовите и административни 

услуги 
n/a 6.77 7.77 8.92 9.57 7.05 7.89 8.13 8.77 7.03 n/a 8.66 8.05 6.95 n/a 5.97 7.56 8.43 

Удовлетвореност от 

социално-битовите условия 
n/a 7.09 8.57 9.07 9.52 7.37 8.13 8.68 8.92 7.35 n/a 8.97 8.21 7.54 n/a 5.94 7.41 8.74 

Оценка на администрацията за 

социално-битовите условия 
n/a 4.75 5.73 6.07 6.37 4.94 5.44 5.81 5.97 4.92 n/a 6.01 5.49 5.05 n/a 3.98 4.97 5.85 

Оценка на студентите за 

административното 

обслужване 
n/a 7.83 7.41 9.38 9.87 7.52 7.94 7.87 8.99 7.28 n/a 9.35 8.93 6.87 n/a 6.95 8.27 8.78 

Самооценка на 

администрацията за социално-

битовите и административни 

услуги 

n/a 4.95 5.40 6.16 6.48 4.97 5.38 5.58 5.99 4.89 n/a 6.12 5.73 4.91 n/a 4.29 5.24 5.87 

Самооценка на 

администрацията във ВУ 
n/a 5.15 5.06 6.26 6.58 5.00 5.31 5.34 6.01 4.86 n/a 6.23 5.97 4.77 n/a 4.59 5.51 5.89 

Подкрепа за кариерното 

развитие 
n/a 4.18 6.29 7.86 9.21 5.30 7.04 7.13 8.02 5.62 n/a 6.86 6.22 5.41 n/a 4.13 6.53 7.11 

Среден успех от дипломата за 

завършено средно 

образование 
n/a 4.47 5.15 4.48 4.15 4.31 4.97 4.61 4.32 5.47 n/a 5.35 4.17 4.78 n/a 4.47 4.69 4.69 

Чуждестранни студенти n/a 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 1.24 0.37 0.00 33.18 n/a 10.38 0.00 0.09 n/a 0.70 0.41 0.00 

Престиж сред студентите n/a 4.83 n/a 1.14 0.18 n/a 2.73 0.77 2.47 3.47 n/a 3.20 0.86 3.51 n/a 6.50 0.43 1.01 

Първи избор n/a 44.83 90.18 83.93 94.74 61.90 68.27 70.91 91.86 62.96 n/a 75.00 48.15 67.57 n/a 59.57 48.89 84.09 

Удовлетвореност от избора n/a 68.97 99.11 91.07 97.37 53.97 83.13 86.36 89.53 85.19 n/a 87.50 81.48 79.28 n/a 57.45 82.22 88.64 

Престиж сред работодатели  n/a 6.11 77.84 4.06 2.34 n/a 10.26 1.06 3.39 8.20 n/a 10.21 3.09 7.28 n/a 23.88 7.69 17.97 

Престиж сред 

преподавателите 
n/a 16.71 n/a 0.86 1.94 n/a 0.48 3.01 0.38 0.40 n/a 0.77 1.00 1.93 n/a 33.20 6.11 n/a 

Безработица сред 

завършилите 
n/a -5.00 -2.96 -1.20 -6.67 -4.97 -2.76 -4.54 -3.66 -0.03 n/a -1.49 -2.20 -3.68 n/a -4.63 -3.70 -8.10 
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Приложение на придобитото 

висше образование и 

реализация по призвание 
n/a 34.90 72.45 29.49 34.48 33.11 87.06 23.20 41.67 94.87 n/a 88.52 8.16 80.53 n/a 33.33 49.74 12.68 

Приложение на придобитото 

висше образование 
n/a 34.90 72.45 29.49 34.48 33.11 87.06 23.20 41.67 94.87 n/a 88.52 8.16 80.53 n/a 33.33 49.74 12.68 

Принос към 

осигурителната система 
n/a 72.14 79.14 80.41 87.14 78.07 77.97 78.81 80.00 77.38 n/a 91.27 73.61 88.92 n/a 76.95 78.99 69.81 

Осигурителен доход на 

завършилите 
n/a 855.10 766.97 909.16 975.32 804.99 717.61 774.96 759.74 1230.04 n/a 930.30 837.82 781.88 n/a 843.90 729.35 633.86 

Облагаем доход на 

завършилите 
n/a 786.43 715.07 898.85 1031.46 882.53 626.24 709.36 669.78 1176.22 n/a 889.51 783.87 720.33 n/a 812.65 673.30 528.03 

Съотношение на 

осигурителния доход на 

завършилите спрямо средната 

заплата за областта  

n/a 0.98 0.90 1.16 1.25 0.96 0.93 0.87 0.95 1.59 n/a 1.16 0.88 0.94 n/a 0.98 0.83 0.87 

Привлекателност на ВУ за 

кандидат-студентите в 

областта 
n/a 41.14 13.42 3.09 2.75 27.77 25.83 38.58 8.36 16.75 n/a 13.21 62.90 30.48 n/a 32.01 45.90 1.50 

Привлекателност на ВУ за 

кандидат-студентите в 

региона 
n/a 47.78 22.55 39.86 30.28 35.62 47.22 45.22 33.45 29.23 n/a 20.75 70.16 45.68 n/a 42.52 54.51 53.38 

Регионална реализация n/a 33.21 17.94 56.70 52.86 38.92 34.06 42.24 37.22 39.02 n/a 73.36 27.78 58.56 n/a 36.02 47.47 47.17 

Регионална реализация на 

позиция за висше образование 
n/a 41.94 54.26 23.64 24.32 26.06 91.28 22.61 25.37 96.64 n/a 88.10 0.00 82.62 n/a 28.00 53.28 16.00 

Безработица сред 

завършилите спрямо средната 

за региона на висшето 

училище (съотношение) 

n/a 2.10 3.55 8.73 1.58 2.11 3.80 2.31 2.87 10.00 n/a 7.04 4.77 2.85 n/a 2.27 2.84 1.30 

Безработица сред 

завършилите спрямо средната 

за региона на висшето 

училище (разлика) 

n/a 5.50 7.54 9.30 3.83 5.53 7.74 5.96 6.84 10.47 n/a 9.01 8.30 6.82 n/a 5.87 6.80 2.40 

Регионална значимост n/a 37.93 4.46 41.07 65.79 20.63 18.07 39.09 39.53 12.04 n/a 16.67 22.22 41.44 n/a 25.53 28.89 43.18 

Добих увереност, че ще 

успея в живота 
n/a 7.66 8.87 9.13 9.53 7.61 9.29 8.67 9.19 8.57 n/a 8.75 9.19 8.79 n/a 7.32 8.58 9.23 

Създадох важни контакти и 

приятелства 
n/a 8.64 9.37 9.21 9.58 8.92 9.53 9.24 9.44 9.02 n/a 9.58 9.36 9.09 n/a 8.55 9.00 9.77 
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Какво ново в рейтинговата система? 

Новостите могат да бъдат обобщени така: 

1. Изключване на съществували индикатори – тези индикатори информацията, за 

които се базира на субективна оценка (информация, събирана чрез анкетно проучване). 

2. Включване на нови индикатори - например в група „Престиж“ – индикаторите 

бяха 5, а сега са 2 (среден успех от дипломата за средно образование и чуждестранни 

студенти); в група „Реализация на пазара на труда“ и „Регионална значимост“ – са 

включени четири нови индикатора: „Безработица сред завършилите спрямо средната за 

региона“, „Регионална реализация за позиция с висше образование“, „Привлекателност 

на ВУ за кандидат-студентите в областта“ и „Привлекателност на ВУ за кандидат-

студентите в региона“; в група „Учебен процес“ е включен нов индикатор „Дипломирани 

студенти“; 

3. Преструктуриране тежестта на отделните групи, напр. „Реализация“ е с тежест 

40%. 

 

Резултати от рейтинговата система – констатации и обобщения 

Данни с броят на позициите, които заемат професионалните направления в ТрУ, 

са представени на табл. 40, а динамиката на заетите престижни места – в табл. 41. 

 

Таблица 40. Позиция на ТрУ по брой заети престижни места в класацията  

 

Място 

№ 

Брой места Относителен дял – заето престижно място  

2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

1 1 2 11 22 

2 2 1 20 20 

3 6 5 54 36 

4 1 1 8 16 

5 3 2 21 14 

6 - 1 - 6 

7 1 1 5 5 

8 - - - - 

9 - 1 - 3 

14 1 - 2 - 

15 - 1 - 1 

Всичко 121 123 

 

Според класацията на  Рейтинговата система на висшите училища в България за 

2015 г. Тракийския университет заемаше две първи места с професионалните 

направления „Ветеринарна медицина” и „Животновъдство”, второ място с 

професионално направление „Хранителни технологии”, трето място с професионални 

направления „Биологически науки“, „Енергетика“, „Здравни грижи“, „Педагогика“ и 

„Растениевъдство“ и т.н.  

 

 Обобщение: Незначително отстъпление от позициите по брой заети престижни 

места в класацията в сравнение с 2015 г. (121/123). 
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Таблица 41. Динамика на заетите престижни места в класацията 

 

Професионално 

направление 

Място  Брой точки  Динамика 

2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г.  

Животновъдство 1 1 51 45 Запазва същото място  

Ветеринарна медицина 2 1 58 57 Отстъпва с едно място 

Педагогика 2 3 53 51 Напредва с едно място 

Биологически науки 3 3 51 48 Запазва същото място 

Здравни грижи 3 3 53 54 Запазва същото място 

Обществено здраве 3 4 62 61 Напредва с едно място 

Растениевъдство 3 3 49 47 Запазва същото място 

Социални дейности 3 5 49 44 Напредва с две места 

Хранителни технологии 3 2 39 43 Отстъпва с едно място 

Енергетика 4 3 45 51 Отстъпва с едно място 

Електротехника 5 7 52 49 Напредва с две места 

Медицина 5 5 68 65 Запазва същото място 

Общо инженерство 5 9 47 43 Напредва с четири места 

Машинно инженерство 7 6 47 47 Отстъпва с едно място 

Икономика 14 15 41 39 Напредва с едно място 

  

Обобщение: Установява се положителна тенденция за завоюване на престижни 

места в класацията (Запазени позиции – 4 професионални направления; Отстъпление с 

едно място – 4; Напредване с едно място – 3; Напредване с две места – 2; Напредване с 

четири места - 1). Същата тенденция се установява и за броя на получените точки: 2016 

г. – 765 точки; 2015 г. – 744 точки. 

 

Какви изводи могат да се направят относно управление на рейтинга за 

университета? 

Изводите могат да бъдат обобщени по следния начин:  

Първи извод. Тъй като индикаторите условно могат да се диференцират на два 

типа: Първи тип – устойчиви индикатори – информацията за тях обхваща 5 годишен 

период; Втори тип – бързи индикатори – информацията за тях се променя всяка година, 

изводът е: Управлението на рейтинга да постави акцент върху бързите индикатори с 

голямо тегло. Например: „Дипломирани студенти“ (тежест 1); 

Втори извод. Тъй като индикаторите обхващат различни обекти – едните са само 

за професионалното направление, а другите – за цялото ВУ, изводът е: При управлението 

на рейтинга да се обърне внимание на онези индикатори, които са общи за ВУ и влияят 

върху всяко професионално направление. Например, всички индикатори от групата 

„Реализация на пазара на труда“ и „Регионална значимост“ са за съответното 

професионално направление, докато индикаторите от групата „Учебна среда“ са за 

цялото ВУ. Подобна е картината и с индикатора „Ползваемост на библиотечния фонд“ – 

(стойност на индикатора за ТрУ - 5.23, а за другите ВУ стойностите по този индикатор 

са над 10); 

Трети извод. Тъй като тежестта на различните индикатори е различна, е по-добре 

акцент при управлението на рейтинга да се постави върху онези индикатори, които 

имат по-големи тегла. Например тези, които са с тегло над 3:  

• Програмна акредитация – 15 %; 

• Безработица сред завършилите – 12 %; 

• Осигурителен доход на завършилите – 10 %; 
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• Приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание – 

7%; 

• Индекс на  цитируемост  по научна област WEB of science  – 5 %; 

• Институционална акредитация – 5 %; 

• Принос към осигурителната система – 3 %; 

• Съотношение за осигурителния доход на завършилите спрямо средната 

заплата за областта – 3 % 

• Докторски програми в професионално направление – 2.8 %; 

Четвърти извод. Промените в информацията по различните  професионални 

направления  бързо и коректно да се представят на университетската администрация 

за отразяване в информационната система. Например: Увеличаването на учебната 

площ (в ПФ е отразено навреме и по този индикатор факултетът е в челните позиции на 

класацията - пред СУ). 

В заключение може да се посочи, че управлението на рейтинга по различните 

професионални направления придобива конкретни измерения. Анализът трябва да се 

прави в контекста на специфичните условия на всяко структурно звено и професионално 

направление. 

 

7. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И АКАДЕМИЧНО 

РАЗВИТИЕ 

7.1. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

През първата година от мандата, ръководството на ТрУ положи усилия да следва 

целите, заложени в Мандатната програма за развитие на ТрУ – 2015-2019, като 

насърчаваше развиването на научни изследвания, свързани с иновативни дейности в 

областта на животновъдството и растениевъдството, ветеринарната медицина, 

здравеопазването, аграрната икономика и екология, образованието и квалификацията на 

педагогическите кадри, техниката и съвременните технологии. 

Организацията, управлението и финансирането на научноизследователската 

дейност в Тракийски университет се определят главно от два нормативни документа: 

Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана 

от висшите училища и научните организации, издаден от министерство на образованието 

и науката, обн. ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г., който включва критерии и показатели за 

оценка на цялостната научноизследователска дейност, осъществявана от организациите 

и Наредба № 3 от 27 ноември 2015 г. на МОН. Условията и редът за разпределение и 

разходване на средствата от целевата субсидия на републиканския бюджет са съобразени 

с тези нормативни документи и вътрешните Правила за условията и реда за планиране, 

разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от Държавния бюджет за 

присъщата на Тракийски университет научна  дейност, които бяха коригирани и са в силa 

от началото на 2016 г. Средствата за научни проекти от целевата субсидия за научна 

дейност на Тракийски университет за 2016 г. бяха разпределени както следва: 

а/ до 25 % за финансиране на проекти на университетско ниво. С цел подпомагане 

изграждането на научната инфраструктура и създаване на възможности за 

научноизследователска работа и развитие на младите учени и докторантите, 

Централната научноизследователска комисия взе решение субсидията за 

общоуниверситетски проекти да бъде разпределена за финансиране на инфраструктурни 

проекти, свързани с осъвременяване оборудването на лаборатории, в които се провеждат 

качествени и конкурентноспособни научни изследвания; 

б/ до 5 % за проекти за провеждане или участие в научни форуми – конференции, 

симпозиуми, семинари и други прояви.  
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в/ 70 % се предоставят за разпределение по структурните звена. 

Утвърдена от АС беше критериална система за оценка за 2016 г., по която да се 

оценят проектите. След проведеният конкурс за научноизследователски проекти 2016 г. 

и обявяване класирането на одобрените научни проекти, в 10 дневен срок бяха сключени 

70 договора по проектите за 2016 г. На университетско ниво бяха одобрени 13 

Общоуниверситетски проекта, от които: 6 Инфраструктурни, 1 проект за финансиране 

на научна периодика и 6 проекта за дофинансиране на научни форуми, проведени в 

Тракийски университет.  

Съгласно процентното разпределение целевата субсидия за научна дейност на 

Тракийски университет в размер на 416868 лева, беше разпределена както следва: 401503 

лв. за финансиране на проекти по сключени договори през 2016 г., като 283141 лв. за 

научноизследователски проекти в структурните звена, 98303 лв. за общоуниверситетски 

инфраструктурни проекти и 20059 лв. за проекти за дофинансиране на научни форуми. 

Комисията по НИД контролира приходите и разходите на средствата, отпуснати целево 

от Държавния бюджет за научна дейност, чрез „Единни критерии за наблюдение, оценка 

и отчитане на резултатите от научните проекти” и ежегодно въз основа на отчетите на 

структурните звена отчита пред МОН разпределението и усвояването на тези средства.  

За пръв път годишният отчет за предходната година, който се представя в МОН в 

срок до 31 март на текущата година е изготвен в съответствие с тези критерии и включва 

наукометрични показатели за оценка на научната дейност на ТрУ. Според тези 

показатели годишната оценка на Тракийски университет е 6.54 при минимално 

необходима 2.00 за получаване на 100 % субсидия за научна дейност според Наредбата.  

Комисията по НИД контролира и оценява цялостната научноизследователска 

дейност на ТрУ като ежегодно до края на м. март предоставя пред МОН за всяко от 

структурните си звена информация на електронен носител за предходната календарна 

година, съгласно чл. 13 от Правилника за наблюдение и оценка на 

научноизследователската дейност, който включва критерии и показатели за оценка на 

цялостната научноизследователска дейност, осъществявана от организациите. 

Съобразно този нормативен документ бяха направени корекции в Правилата за НИД в 

ТрУ и подготвен годишния отчет за цялостната научна дейност на Тракийски 

университет. 

Най-честият проблем, с който се сблъскваме ежегодно при изпълнение на 

финансираните от целевата субсидия проекти е свързан със ЗОП. Поради спазването на 

сложната и продължителна процедура по закупуването и доставянето на консумативи и 

техника се забавя работата на научните колективи най-малко с 6 месеца, което налага 

удължаване сроковете за финализиране на проектите. 

 

7.1.1. Публикационна дейност 
 

През изтеклият отчетен период са публикувани 427 научни статии и 14 броя 

отпечатани монографии в България и чужбина (фиг. 10). 
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Фигура 10. Публикационна активност 

 

 
 

Добър показател е фактът, че от тях 124 са публикувани в издания с импакт фактор 

(Web of Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS) (табл. 42, фиг. 11). От тях тези с импакт фактор 

по данни от Web of Sciencе са 64 (фиг. 12). 

 

Фигура 11. Усреднен спрямо щатния изследователски състав h-индекс по 

данни на SCOPUS 

 

 
 

  

АФ ВМФ МФ ПФ СФ ФТТ ДИПКУ МК Фил. 

Xaсково

1.19

2.75

1.84

0
0.21 0.085 0 0

0.33

h-индекс
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Фигура 12. Публикации, публикувани в издания с импакт фактор по данни 

от (Web of Sciencе) 

 

 
 

Данните показват, че значително се е повишило качеството на научната 

продукция. Доказателство за това са броят цитати на научни публикации на 

изследователския състав, появили се в научната литература през отчетната година – 2465 

(с 51 % повече сравнено с предходната година), от които 888 са в издания с импакт 

фактор (Web of Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS) (табл. 42, фиг. 13). 

 

Фигура 13. Брой цитати на научни публикации 

 

 
 

Отчита се високо участие на преподавателите в научни форуми - 311, като 46 е 

броят на статии в сборници от научни конференции, представени в Conference 

Proceedings в Thomson Reuters и/или SCOPUS. Ръководствата на отделните структурни 

звена насърчаваха тези участия както в страната, така и в чужбина посредством 

финансово подпомагане и командироване. На практика на нито един преподавател не е 

отказана подкрепа за участие в научно мероприятие.  
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Таблица 42. Критериална система за оценка на НИД на Тракийски университет 
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7.1.2. Проведени научни форуми 

За изтеклата 2016 г. година Тракийски университет и неговите основни 

структурни звена бяха организатори и домакини на различни научни форуми:  

 

Брой проведени международни конференции и семинари  

АФ – 1 

1. Научна Конференция с международно участие „Актуални проблеми и 

хоризонти пред аграрното образование, наука и бизнес“, 12-13 май, 2016 г. Аграрен 

факултет при Тракийски университет, Стара Загора, България. 

МФ – 1 

1. Научен форум: „2nd  Trakia Medical Days”- 03.11.2016 г. – 05.11.2016 г. 

СФ – 3 

1. Международно обучение: „Could networking be a way to empower social 

enterprises in Serbia?“ – 07.10.2016 г., Белград, Сърбия; 

2. Работна среща: „Model of cooperation between Commercial and Academic 

partners” – 27.06.2016 г., Пирот, Сърбия; 

3. Обучителни семинари с междунардно участие: „Design of cooperative 

networking in rural areas“ (LEADER, PO, cooperatives and family farms) – 11, 

12, 25, 31.05.2016 г., Стара Загора, България. 

ФТТ – 2 

1. XXV Международна научна конференция „Мениджмънт и качество“ за млади 

учени, 11-12.05.2016 г.; 

2. ICTTE International Conference on Technics, Technologies and Education, Faculty 

of Technics and Technologies, October 17-18. 2016. 

ДИПКУ – 1 

1. XVI Национален педагогически форум с международно участие на тема: 

„Стратегии, политики, практики в условията на образователна реформа“, който се 

проведе на 22.06.2016 г. в Стара Загора. 

 

Брой проведени национални конференции и семинари - 2 

АФ – 2 

1. Семинар на тема „Модерни технологии при отглеждане на говеда и овце. 

Управление на торовите маси“ – 27.10 2016, гр. Нова Загора – лектор доц. д-р Ваня 

Димова; 

2. Семинар на тема „Нови технологични решения в оборудването на малки 

млечни ферми“ – 02 .12 2016, гр. Видин – лектор доц. д-р Ваня Димова. 

 

7.2. НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ 
Обучението на студентите, докторантите и специализантите в ТрУ се 

осъществява от научно-преподавателски състав с необходимия профил и квалификация. 

Във всички звена е осигурен изискваният нормативен минимум от хабилитирани 

преподаватели на ОТД, които водят аудиторните и практическите занятия. При 

необходимост се обявяват конкурси за заемане на академични длъжности, спазвайки 

Закона за развитие на академичния състав в Република България, правилникът за 

приложението му и създадения Правилник за приложение на този закон в ТрУ (ПРАС). 

С цел поддържане на благоприятна възрастовата структура на академичния състав 

и имайки предвид ежегодното влизане в пенсионна възраст, кадровата стратегия на 

ръководството на ТрУ е насочена към непрекъснато обновяване и подмладяване на 

преподавателските кадри, както и към подготовка на бъдещи хабилитирани лица. В ТрУ 

са създадени условия за научно израстване на академичния състав на ОТД и привличане 
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на млади научно-преподавателски кадри. Политиките на ръководството на ТрУ за 

развитие на академичния състав са представени в Мандатната програма за развитие 

на ТрУ – 2015-2019 г. Ръководството на ТрУ полага перманентни усилия за развитие на 

академичния състав на университета като: 

1. Стимулира ангажираността на хабилитирания академичен състав към 

професионалното израстване на асистентския състав. 

2. Атестационната комисия, чрез своите периодични атестации прави 

препоръки за академичното израстване на  научно-преподавателския състав. 

3. Има утвърдена политика на устойчиво научно развитие, която може да бъде 

разгледана в няколко направления: 

- развитие на системата за обновяване на научно-преподавателските кадри чрез 

подготовка на докторанти в съответното направление. Стимулиране на изявени студенти 

и специализанти към продължаване на образованието в акредитираните програми за 

придобиване на ОНС ,,доктор”;  

- стимулиране на асистентския състав към зачисляване в докторантура на 

самостоятелна подготовка;  

- редовно обявяване на конкурси за хабилитирани преподаватели и за асистенти, с 

оглед качествено обслужване на учебните дисциплини, според академичните стандарти; 

- подпомагане издаването на монографични трудове, учебници и учебни помагала 

за обучението на студентите, разработени от членове на академичния състав на ТрУ, чрез 

включването им в издателския план на ,,Академично издателство на ТрУ”; 

- развитие на система от инструменти за мотивация на академичния състав, чрез 

допълнително материално възнаграждение и други видове поощрения; 

- стимулиране на академичния състав за публикуване на научни статии в списания 

с импакт фактор и в реферирани научни списания;  

- стимулиране участието на академичния състав в международната дейност (по 

програма Еразъм+ и др.) и интензифициране на разнообразните форми на 

сътрудничество с цел осигуряване достъпа към европейските и международните научни 

и образователни програми, създаване на условия за развитие на академичния състав; 

- повишаване квалификацията на академичния състав в областта на съвременните 

информационни технологии; 

- организация специализации на преподавателите, стажове на студентите и 

докторантите; 

- привличане на чуждестранни специалисти и учени към научноизследователската 

и образователната дейност на ТрУ. 

Следвайки тази политика на устойчиво научно развитие в ТрУ за учебната 

2015/2016 г. обучението на студентите, специализантите и докторантите се извършва от 

573 преподаватели на основен трудов договор, от които 274 хабилитирани 

преподаватели (99 професори и 175 доценти) и 262 асистенти (табл. 43). Относителният 

дял на хабилитираните преподаватели на ОТД от научно-преподавателския състав е 47.8 

%. Средната възраст на научно-преподавателския състав е 49.8 години. Въпреки, че се е 

запазила приблизително същата средна възраст на хабилитираните преподаватели 55 г. 

спрямо 2013 год. се наблюдава добре изразена тенденция към нарастване състава на 

хабилитираните преподаватели във възрастовата граница до 50 год. Така например, 

докато през 2013 г. не е имало нито един професор на възраст под 50 години, то този 

брой за 2016 г. е 5. Същото се отнася за доцентите - съответно 53 доцента на възраст под 

50 години за 2016 г. спрямо 29 за 2012 г.  
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Таблица 43. Основни показатели за акедемичния състав на Тракийски университет 
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Това може да се обясни от една страна с влизането в сила на Закона за развитие 

на академичния състав и Правилата за приложението му в Тракийски университет, 

според които условията за хабилитиране на академичния състав са по-облекчени. От 

друга страна през последните години в резултат на участието на Тракийски университет 

в национални и международни проекти беше осъвременено оборудването на много от 

научните лаборатории и бяха подобрени условията за научноизследователска дейност. 

Тези са причите, поради които се наблюдава и значително повишение броят на 

преподавателите с научни степени: „доктор“ – 338 за 2016 г. спрямо 202 за 2012 г. и 

„доктор на науките“ – 38 за 2016 г. спрямо 23 за 2012 г. 

За отчетния период са проведени успешно 51 конкурса за придобиване на 

академични длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ като съотношението 

между отделните длъжности е почти уравновесено. В табл. 44 са представени броят на 

преподавателите, на които са присъдени  академични длъжности по звена, като най-

голям е броят в МФ - 29.  

 

Таблица 44. Присъдени академични длъжности през 2016 г.  

 

Факултет Главен 

асистент 

Доцент Професор 

Аграрен факултет 7 2 1 

Ветеринарномедицински факултет 1 2 1 

Медицински факултет 6 10 13 

Педагогически факултет - 1 - 

Стопански факултет 1 - - 

Факултет „Техника и технологии“ 3 2 - 

Медицински колеж - - 1 

Общо за ТрУ 18 17 16 

 

За отчетният период са защитени 40 дисертации за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“, като в МФ те са най-голям брой – 18 (табл. 

45). В настоящият момент в Тракийски университет със статус „докторант“ са 36 

редовни, 7 задочни и 48 на самостоятелна подготовка. През 2016 г. няма защитени 

дисертации за придобиване на научната степен “доктор на науките”, но се надяваме, че 

и направеното повишение на заплащането за научни степени, ще стимулира 

изработването и защитата на дисертации за научната степен “доктор на науките”.  

 

Таблица 45. Придобили ОНС „Доктор“ през 2016 г. 

 

Факултет Брой 

Аграрен факултет 5 

Ветеринарномедицински факултет 7 

Медицински факултет 18 

Педагогически факултет 6 

Стопански факултет 4 

Общо за ТрУ 40 

 

Картината на записване в докторантура показва, че за отчетния период са 

записани в докторантура общо 25 докторанти, от които редовна форма 9, задочна 2 и 

самостоятелна 14 (табл. 46). Големият брой докторанти на самостоятелна подготовка 

показва значително повишение активността на преподавателите и може да бъде обяснен 
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с необходимостта от докторска дисертация като условие за заемане на  академичната 

длъжност “главен асистент” и запазване на щатната длъжност “асистент”.  

 

Таблица 46. Записани в докторантура през 2016 г. 

 

Факултет Общ брой 
Форма на обучение 

редовна задочна самостоятелна 

Аграрен факултет 7 2 - 5 

Ветеринарномедицински 

факултет 

1 1 - - 

Медицински факултет 14 5 1 8 

Педагогически факултет 2 - 1 1 

Стопански факултет 1 1 - - 

Общо за ТрУ 25 9 2 14 

 

8. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

 

8.1. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

 

Тракийският университет продължава да провежда политика на разширяване и 

задълбочаване на международните си контакти чрез подписаните  нови  или  подновени  

международни договори. Във връзка с новите дейности по програма „Еразъм+“ със 

страни извън ЕС и Европа се наблюдава повишен интерес към сътрудничество със 

страни като Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Япония, САЩ, Р Корея и др. В резултат 

на осъществени контакти бяха подписани нови договори за двустранно сътрудничество 

и за сътрудничество по програма “Еразъм+“ в областта на научно-изследователската и 

учебната дейност и развитието на кадрите (табл. 47).  

 

Таблица 47. Международни договори и споразумения през 2015-16 година 

Договори  за 

сътрудничество Чуждестранен университет, факултет, колеж Държава 
Срок на 

договора 

На ниво Тракийски Университет 

 1.1. Витебский  Гос. Мед. университет, Витебскь Беларус 2016 - 2021 

 1.2. Беларуский Гос. Аграрный Техн. у-т, Минск Беларус 2016 - 2021 

 1.3. Карагандински икономически у-т, Караганда Казахстан 2015 - 2020 

 1.4. Инха университет, Инхеон Р Корея 2017 - 2022 

 1.5. Гос. академия вет. медицина - Казань Русия 2016 - 2021 

 1.6. Щатски университет  - Айова,  САЩ 2006 - 2018 

 1.7. Wisconsin-Madison University  САЩ 2015 - 2018 

 1.8. INRA - Нац. и-т за изследвания в с. стопанство Франция 2016 - 2021 

 1.9. National Institute of Radiological Sciences Япония 2008 - 2021 

На ниво Факултет  

2.1  АФ  Щатски университет Айова,  Аграрен колеж  САЩ 2006 - 2018 

2.2 ВМФ Гос. академия вет. медицина - Казань Русия 2016 - 2021 

2.3 МФ National Institute of Radiological Sciences Япония 2008 - 2021 

2.5 ПФ Бердянски Държ. Педагогически у-т, Бердянск Украйна 2016 - 2021 
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8.2. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

 

 Програма „Еразъм+“ в ТрУ за 2015-2016 академична година - КД 103 – 

Образователна мобилност във висшето образование /мобилности между 

програмни държави/ 

 

Основните цели, които си поставя Тракийски университет (ТрУ) за реализиране 

на дейностите по програма „Еразъм+“ са тясно свързани с приоритетите, заложени в 

стратегията на университета за повишаване на качеството и интернационализация на 

образователния и научноизследователски процеси, от една страна, и стриктното спазване 

на принципите, заложени в подписаната Университетска Харта „Еразъм+“ за периода 

2014-2021, от друга. Тракийският университет участва в дейностите по програма Еразъм 

още от самото й начало в България и с всяка изминала година се надгражда постигнатото. 

Общият брой реализирани изходящи мобилности за академичната 2015-2016 

година е 141 участници, в това число: 67 СМ с цел практика и 10 СМ с цел обучение; 22 

ПМ с цел преподаване и 42 МП с цел обучение (табл. 48). Повишен интерес към 

изходящите мобилностите по програма „Еразъм+“ от страна на студентите и 

преподавателите, по-голям брой реализирани студентски мобилности и мобилности на 

административния персонал в сравнение с планираните и реализираните през 

предходните години, повече привлечени и усвоени средства, установяване на нови 

контакти с висши училища и други организации, търсене на нови и ефективни форми за 

информираност за участие в дейностите, както и за разпространение на придобитите 

положителен опит и добри практики, реализирани студентски и преподавателски 

входящи мобилности в повече образователни направления - ето това е резултатът за 

изминалата 2015-2016 академична година от много добрата съвместна работа на 

координаторите по програмата в ТрУ на университетско и факултетно ниво, съвместно 

със Студентски съвет и Центъра за кариерно развитие. Една от нашите главни задачи 

беше и продължава да бъде балансираното планиране на броя мобилности на база 

анализа от предходните години. 

При сключването на двустранните договори се стараем да покрием почти всички 

образователни направления и да предоставим на студентите и преподавателите по-

големи възможности за реализиране на мобилност на официалните за ЕС езици. През 

тази академична година новите двустранни договори са 27, а общият брой вече е 108. 

Най-голям е интересът за мобилности с английски език, а предпочитани дестинации са 

Германия, Турция, Португалия, Италия, Унгария, Словакия, Чехия, Великобритания, 

Франция и др. Най-голям интерес за реализиране на мобилности с цел практика има от 

страна на студентите в направления ветеринарна медицина, медицина, предучилищно 

образование, рехабилитация и аграрни науки. И през тази година отчитаме повишен 

интерес от страна на младите преподаватели от всички звена за реализиране на 

мобилност с цел обучение. Разработването и разширяването на броя на учебните 

програми на английски език за привличане на чуждестранни студенти в ТрУ е важна 

предпоставка за сключване на двустранните договори и за реализирането на студентски 

мобилности. За съжаление, макар и минимален, се отчита известен спад в броя на 

студентските мобилности с цел обучение в сравнение със студентските мобилности с цел 

практика. Основната причина за това, според нас, е все още съществуващата разлика в 

учебните планове и програми в университетите от ЕС и изискванията на българското 

законодателство в областта на висшето образование, особено при регулираните 

специалности, каквито са „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“. 
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Таблица 48. КД 103 – Образователна мобилност във висшето образование /мобилности между програмни държави  за 2015-2016 

академична година/ 

 
 

 
 

Основно 

звено 

 

Общо 

договори 

/ 2014-2020 / 

 

Нови 

договори 

/2015- 2016 / 

Реализирани СМ 

обучение 

Реализирани СМ 

практика 

Реализирани  ПМ 

преподаване 

Реализирани ПМ 

обучение 

Заминали приети заминали приети заминали приети заминали приети 

1. АФ 10 3 - - 4 - 2  9  

2. ВМФ 20 8 3 2 20 - 5 1 7  

3. МФ 19 3 4 - 21 3 3 1 7 2 

4. ПФ 15 5 - - 13 - 7 1 4 1 

5. СФ 11 2 2 2 2 - 3 - 1 2 

6. ФТТ 11 2 1 - 3 - 2 2 7 - 

7. МК 6 2 - - 4 2 - - 7 3 

8. ФХ - - - - - - - - - - 

9. 
Общи за 

ТрУ 
16 2  

 Общ брой 108 27 10 4 67 5 22 5 42 8 

 
СМ – студентска мобилност 

ПМ – преподавателска мобилност 
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Връзката между образованието, натрупаните практически умения и реализацията 

на пазара на труда на завършващите студенти предопределя големия интерес от страна 

на нашите студенти към мобилностите с цел практика. Езиковите компетенции вече не 

са основна бариера за участие в мобилностите, но се работи за повишаване на нивото на 

езиковите познания на заминаващите студенти. ТрУ се старае да осигури нормални 

условия за обучение, преподаване и участие в различните дейности по програмата за 

всички студенти и преподаватели, включително и за тези в неравностойно положение, 

но в зависимост от спецификата и изискванията на съответните специалности. 

Тракийският университет работи непрекъснато за подобряване на организацията на 

учебния процес чрез внедряване на натрупания положителен опит от реализираните 

преподавателски мобилности, за разширяване на международните контакти и 

увеличаване участието в съвместни образователни и научни проекти. ТрУ гарантира 

пълно признаване на реално осъществен период на мобилност, улеснява и подпомага 

студентите при практическото организиране на мобилността. Всички заминаващи 

студенти получават Студентска харта Еразъм и обстойно се запознават с правата и 

отговорностите, посочени в нея. Обръща се особено внимание при изготвянето на 

Learning Agreement-а и на Training Agreement-a на заминаващите студенти с помощта на 

факултетните координатори и Еразъм офиса при Ректората. Много полезна е помощта 

на бившите Еразъм студенти. Пожелание на Еразъм студентите се издава европейско 

дипломно приложение. Няма проблеми с академичното признаване на периодите на 

обучение и практика в чужбина и на получените кредити. Ако има такива, те са само по 

отделни дисциплини като формалната причина е непълното съответствие на учебните 

програми.  

Традиционни са работните срещи на Еразъм координаторите, на които се 

представят новостите и се обменят идеи и добри практики за по-добра организация на 

работата по програмата в ТрУ. Провеждането на информационни дни по основните звена 

се оказват предпочитана и успешна форма за реализиране на информационната политика 

по отношение на програмата. В края на септември 2016 г. беше организиран вътрешно-

университетски информационно-обучителен семинар за ръководните кадри в ТрУ по 

програмата, присъстваха ректорското ръководство, деканските/директорските 

ръководства, координаторите и експертите по програмата към основните звена, 

представители на СС, преподаватели и студенти, участници в различни проекти и 

мобилности за ТрУ. Основната цел беше да се запознаят ръководствата на структурните 

звена с новата програма на ЕК „Еразъм+” и видовете централизирани и 

децентрализирани дейности, с постигнатото през изминалите програмни периоди и с 

това, което ни предстои да осъществим и да подобрим като администриране и 

реализиране, за да повишим качеството на дейността по програмата в ТрУ. На семинара 

бяха представени успешни проекти по различните ключови дейности на програма 

„Еразъм+“. При закриването на семинара всички участници се обединиха около оценката 

за неговата навременност и полезност и подчертаха необходимостта от периодичното 

провеждане през годината на вътрешно-университетски информационни събития по 

програмата като темите на информационно-обучителните срещи да бъдат съобразявани 

със съответната целева група. Своевременното актуализиране на информацията на 

Интернет-страницата на университета осигурява бързо и своевременно разпространение 

на възможностите за академичен обмен. Като добра практика отчитаме и това, че 

преподавателите представят своите впечатления от реализирани мобилности на 

специални информационни срещи по звена и катедри. Участието в преподавателска 

мобилност е много добра възможност, особено за младите преподаватели, за 

разширяване на контактите и включване в бъдещи съвместни проекти за разработване на 

учебни програми и научни изследвания. Традиционни се превръщат срещите на 
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пристигащите студенти с факултетните ръководства и Студентски съвет. При 

подготовката на заминаващите преподаватели се работи и за провеждане от тяхна страна 

на реклама на място. Срещите на пристигащите преподаватели с факултетните 

ръководства са неизменна част от тяхната програмата. За реклама и привличане на 

чуждестранни студенти и преподаватели са отпечатани нови рекламни материали и 

брошури. 

 

 Програма „Еразъм+“ в ТрУ за 2016-2017 академична година - КД 103 – 

Образователна мобилност във висшето образование /мобилности между 

програмни държави/ 

 

ТрУ кандидатства всяка академична година за КД 103 на програма „Еразъм+”  

„Проект за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между 

Програмните държави” по Ключова дейност 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА 

ГРАЖДАНИ” (табл. 49). Подават се формулярите за кандидатстване, а след сключването 

на договора се провеждат дейностите по договора, като се организират селекции за 

студентски и преподавателски мобилности. На края на всеки договорен период, ТрУ 

изготвя отчетите пред ЦЧРЧ, като същевременно издава брошури и подготвя 

селекционните процедури за следващата година. 

От септември 2016 г. започна реализирането на мобилностите по новия договор с 

ЦРЧР за 2016-2017 г. Към декември 2016 г. има започнали мобилности по Проект за 

мобилност на  обща стойност 332736.00 евро: 

-  24 студентски мобилности с цел обучение и практика. По договора с ЦРЧР 

общата сума отпусната на ТрУ за финансиране на студентските мобилности до края на 

септември 2017 г. е 239341.00 евро; 

- 17 мобилности на преподавателски и непреподавателски състав. По 

договора с ЦРЧР общата сума отпусната на ТрУ за финансиране на тези мобилности до 

края на септември 2017 г. е 54995.00 евро. 

 

Таблица 49. Програма “ЕРАЗЪМ+” в ТрУ - КД 103 – Образователна 

мобилност във висшето образование Договори за мобилност между Програмни 

държави  

 

Приемаща 

държава 
Приемаща институция 

За основни звена на 

Тракийски университет 

Австрия - AT 
„BOKV” Bulgarian School Abroad ”Dunav” 

Linz 
Педагогически факултет 

Австрия - AT 
UNIV. APPLIED SC. FOR HEALTH PROFESSIONS 

Linz                                

Медицински колеж 

Медицински факултет 

Белгия - BE 
HAUTE ECOLE NAMUROISE  

Namur                                                      
Медицински факултет 

Германия - DE 
TECHNISCHE UNIVERSTAT 

Dresden                                                      
Медицински факултет 

Германия - DE 
FACHHOCHSCHULE WEIHENSTEPHAN  

Freising                                                      
Стопански факултет 

Германия - DE 
TECHNISCHE UNIVERSTAT  

Munich                                               

Аграрен факултет 

Стопански факултет  

Германия - DE 
HOCHSCHULE BREMERHAVEN 

Bremerhaven                           
Аграрен факултет 

Германия - DE 
TIERARZTLICHE HOCHSHULE  
Hannover                                     

Вет. медицински факултет 

Германия - DE JUSTUS LIEBIG UNIVERSITAT  Вет. медицински факултет 
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Giessen                                            

Германия - DE 
Agricultural company AU  

Barnstadt                                          

Аграрен факултет 

Вет. медицински факултет 

Германия - DE 
JULIUS-MAXIMILIANS UNIVERSITY 

Wurzburg                                   
Медицински факултет 

Германия - DE 
VIA BERUFSFACHSCHULE 

Berlin                                   
Медицински колеж 

Германия - DE 
Diakonissenhaus am Stadtpark 

Kaiserslautern                          
Медицински колеж 

Германия -DE 
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES  
Schmalkalden                            

Ф-т „Техника и технологии” 

Гърция - EL 
AGRICULTURAL UNIVERSITY  

Athens                                                          
Аграрен факултет 

Гърция - EL 
Aristotle University 

Thessaloniki                                               
Вет. медицински факултет 

Гърция - EL 
DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE 

Komotini                                 
Стопански факултет 

Гърция - EL 
TECHNOLOGICAL INSTITUTE  

Piraeus                                                         

Факултет „Техника и 

технологии” 

Испания - ES 
UNIVERSIDAD DE LEON   

Leon                                                      
Стопански факултет 

Испания - ES 
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 

Madrid                                                        
Вет. медицински факултет 

Испания - ES 
UNIVERSITY OF CORDOBA 

Cordoba                                                       
Вет. медицински факултет 

Испания - ES 
Private Bulgarian School Abroad „Azbukarcheta” 

Madrid 
Педагогически факултет 

Испания - ES 
Private Bulgarian School Abroad „Hristo Botev” 

Madrid 
Педагогически факултет 

Испания - ES 
Private Bulgarian School Abroad „Sv. Ivan Rilski” 

Valencia 
Педагогически факултет 

Испания - ES 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Elche                                                                         

Аграрен факултет 

Стопански факултет 

Италия - IT 
UNIVERSITA di PISA  

Pisa 
Вет. медицински факултет 

Италия - IT 
UNIVERSITA „Niccolo Cusano” 

Rome                                                  
МФ, ПФ, СФ, ФТТ 

Италия - IT 
Private Bulgarian School Abroad „SS Cirillo e 

Metodio” 

Rome 

Педагогически факултет 

Италия - IT 
PeR. Il Parco dell’Energia Rinnovabile 

Guardea                                           
Аграрен факултет 

Италия - IT 
UNIVERSITA di Messina 

Messina                                                      
Стопански факултет 

 

Кипър - CY 
UNIVERSITY OF NICOSIA 

Nicosia                                                           
Медицински факултет 

Македония - МК „St. Kliment Ohridski” University  

 Bitola                                                          
АФ, ВМФ, МФ, ПФ, СФ, ФТТ 

Македония - МК „GOCE DELCHEV” University  

 Stip                                                              
МФ, МК, ПФ 

Македония - МК SS. Cyril and Methodius University 

Skopje                                          
Вет. медицински факултет 

Латвия - LV 
UNIVERSITY OF LATVIA – MED. COLLEGE 

Jurmala                                                    
Медицински колеж 

Литва - LT 
UTENOS KOLEGIJA 

Utena                                         
Медицински колеж 
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Обединено 

кралство -  UK 
Bulgarian  Shkolo Ltd 

London 
Педагогически факултет 

Полша - PL 
POZNAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 

Poznan                                                 
АФ, ВМФ, СФ, ФТТ 

Полша - PL 
PEDAGOGICAL UNIVERSITY  

Krarow                          

Медицински факултет 

Педагогически факултет 

Полша - PL 
AGH UNIVERSITY of Science and Technology  

Krarow                                         

Факултет „Техника и 

технологии” 

Полша - PL 
UNIVERSITY OF AGRICULTURE 

Krakow                               
Вет. медицински факултет 

Полша - PL 
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY 

Olsztyn                                               
Вет. медицински факултет 

Полша - PL 
MALOPOLSKA SCHOOL OF ECONOMICS 

Tarnow                                             

Стопански факултет 

Педагогически факултет 

Полша - PL 
WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 

Warszawa                                          

Аграрен факултет 

Вет. медицински факултет 

Полша - PL 
BIALYSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

Bialystok                                           

Факултет „Техника и 

технологии” 

Португалия - PT 
INSTITUTO POLITÉCNICO  

 Portalegre                                      
АФ, ВМФ, МФ, ПФ, СФ, ФТТ 

Португалия - PT 
INSTITUTO POLITÉCNICO  

 Santarém                                      
АФ, ВМФ, ПФ, МФ, СФ 

Португалия - PT 
CESPU- INSTITUTO POLITÉCNICO  

Porto                            
Медицински факултет 

Португалия - PT 
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 

Covilha                                                                

Факултет „Техника и 

технологии” 

Португалия - PT 
UNIVERSIDADE DE EVORA 

Evora                                                             
Вет. медицински факултет 

Румъния - RO 
University of Agronomic Sc. and Vet. Medicine 

Bucharest                                                   

Аграрен факултет 

Вет. медицински факултет 

Румъния - RO 
Oviduius University of Constanta       

Constanta   
Аграрен факултет 

Румъния - RO 
The „Gheorghe Asachi” Technical University 

Iasi                                                            

Факултет „Техника и 

технологии” 

Румъния - RO 
Oradea University - Oradea                      

Факултет „Техника и 

технологии” 

Румъния - RO 
University of Agricultural Sc. and Vet. Medicine 

Cluj-Napoka                                                                                                                    
Вет. медицински факултет 

Румъния - RO 
University of Medicine and Pharmacy 

Cluj-Napoka                                                  
Медицински факултет 

Словакия - SK 
UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE 

Kosice                                                         

 

Вет. медицински факултет 

Словакия - SK 
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA 

Kosice                                                         
Медицински факултет 

Словения - SI 
UNIVERSITY OF LJUBLJANA 

Ljubljana                                                    
Вет. медицински факултет 

Турция - TR 
ANKARA UNIVERSITY 

Ankara                                                         

Аграрен факултет 

Вет. медицински факултет 

Турция - TR 
ONSEKIZ MART UNIVERSITY 

Canakkale                                            

Аграрен факултет 

Медицински факултет 

Турция - TR 
TRAKYA UNIVERSITY  

Edirne                                                 

Медицински факултет  

Педагогически факултет 

Турция - TR 
ULUDAG UNIVERSITY 

Bursa   
АФ, ВМФ, МФ, СФ 

Турция - TR 
MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY  

Hatay  
АФ, МФ, МК  

Турция - TR 
NAMIK KEMAL UNIVERSITY 

Tekirdag 
АФ, МФ, СФ, ФТТ 
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Турция - TR 
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY   

Isparta                                                             
АФ, ВМФ, СФ 

Турция - TR 
ISTANBUL UNIVERSITY  

Istanbul                                            

АФ, ВМФ, ФТТ  

 

Турция - TR 
SABAHATTIN ZAIM UNIVERSITY 

Istanbul                 
Педагогически факултет 

Турция - TR 
ESENYURT UNIVERSITY 

Istanbul                                           
МФ, СФ, ФТТ 

Турция - TR 
MALTEPE UNIVERSITY 

Istanbul                                              
Педагогически факултет 

Турция - TR 
AFYON KOCATEPE UNIVERSITY 

Afyon                                                     
Вет. медицински факултет 

Турция - TR 
ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

Aydin                                                    

Аграрен факултет 

Вет. медицински факултет 

Турция - TR 
GAZI UNIVERSITY 

Ankara                                                    
Медицински факултет 

Турция - TR 
KIRKLARELI UNIVERSITY 

Kirklareli                                     

Стопански факултет 

Факултет „Техника и 

технологии” 

Турция - TR AKSARAY UNIVERSITY  
Aksaray                                              

Факултет „Техника и 

технологии” 

Турция - TR 
IGDIR UNIVERSITY 

Igdir     

Аграрен факултет 

Факултет „Техника и 

технологии” 

Турция - TR 
EGE UNIVERSITY 

Izmir                                                      
Медицински факултет 

Турция - TR 
IZMIR UNIVERSITY 

Izmir                                                    
Медицински факултет 

Турция - TR 
KATIP CELEBI UNIVERSITY 

Izmir                                                 

Аграрен факултет 

Медицински факултет 

Турция - TR 
MERSIN UNIVERSITY 

Yenisehir/Mersin                                 
Медицински факултет 

Турция - TR 
ORDU UNIVERSITY 

Ordu                                                    
Педагогически факултет 

Турция - TR 
ARTVIN CORUH UNIVERSITY  

Artvin                                               
Педагогически факултет 

Турция - TR 
MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY 

Burdur                                              
АФ, ВМФ, ПФ, МФ, СФ, ФТТ 

Турция - TR 
CUKUROVA UNIVERSITY 

Adana                                            
Вет. медицински факултет 

Унгария - HU 
UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE 

Budapest                                                     
Вет. медицински факултет 

Финландия - FI 
MIKKELI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

 Mikkeli                                    

Медицински факултет 

Медицински колеж 

Франция - FR 
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE - ONIRIS 

Nantes                                                                                     
Вет. медицински факултет 

Хърватия - CR 
UNIVERSITY OF ZAGREB 

Zagreb 

Педагогически факултет 

Вет. медицински факултет 

Чехия - CZ 
UNIVERSITY OF VET&PHARM. SCIENCES 

Brno                                                              
Вет. медицински факултет 

Чехия - CZ 
CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 

Praha                                                            
Стопански факултет 

Чехия - CZ 
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY  

Praha                                                  

Факултет „Техника и 

технологии” 

Чехия - CZ 
TECHNICAL UNIVERSITY  

Liberec                                                      

Факултет „Техника и 

технологии” 
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 ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” в ТрУ за 2015-2016 академична година - КД 107 – 

Образователна мобилност във висшето образование /мобилности между 

Програмни и Партниращи държави/  

 

През академичната 2015-2016 година работихме и по първия си спечелен проект 

по програма "Еразъм+” - международни измерения във висшето образование, който 

предостави нови възможности чрез реализиране на планираните мобилности да се 

разшири и задълбочи сътрудничеството между ТрУ и Щатският университет Айова, 

САЩ (Аграрен колеж и Колеж по ветеринарна медицина) и между ТрУ и Националният 

институт за радиологични науки, Чиба - Токио, Япония, които бяха наши основни 

партньори по проекта (табл. 50).  

 

Таблица 50. Програма “ЕРАЗЪМ+” в ТрУ - КД 107 – Образователна 

мобилност във висшето образование Договори за  мобилност между Програмни и 

Партниращи държави  

 

Приемаща 

държава 
Приемаща институция за основни звена на ТрУ 

Грузия - GE 
AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY 

Kutaisi                                                

Педагогически факултет 

Стопански факултет 

Факултет „Техника и 

технологии” 

Египет  - EG 
KAFRELSHEIKH UNIVERSITY 

Kafrelsheikh                                           

Факултет „Техника и 

технологии” 

Казахстан - KZ 
KORKYT ATA KYZYLORDA STATE UNIVERSITY 

Kyzylorda 

Факултет „Техника и 

технологии” 

Казахстан - KZ 
KARAGANDA ECONOMIC UNIVERSITY 

Karaganda 

Медицински факултет 

Стопански факултет 

Молдова - MD 
STATE AGRARIAN UNIVERSITY OF MOLDOVA 

Chisinau                                         
Вет. медицински факултет 

Русия - RU 
P.G. DEMIDOV YAROSLAVL STATE UNIVERSITY 

Yaroslavl                                           
МФ, ПФ, СФ 

Русия - RU 
SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY 

Rostov na Don                                                 

Стопански факултет 

Факултет „Техника и 

технологии” 

Русия - RU 
DON STATE TECHNICAK UNIVERSITY 

Rostov na Don                                   

Факултет „Техника и 

технологии” 

Русия - RU 
VLADIMIR STATE UNIVERSITY 

Vladimir                                                    
МФ, ПФ, СФ 

Русия - RU 
FEDERAL STATE ACADEMY OF VET. MEDICINE 

Kazan                                                   
Вет. медицински факултет 

Русия - RU 
BERDYANSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

Berdyansk           
Педагогически факултет 

Р Корея - Kr INHA UNIVERSITY - Incheon                                               АФ, СФ, ФТТ, МФ, ПФ 

САЩ - US IOWA STATE UNIVERSITY - Ames, Iowa                                         Аграрен факултет 

Украйна - UA 
P.T. UMAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY  

Uman                                               
Педагогически факултет 

Украйна - UA 
BERDYANSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY  

Berdyansk    
Педагогически факултет 

Украйна - UA 
UZHHOROD NATIONAL UNIVERSITY  

Uzhhorod                                           

Аграрен факултет 

Стопански факултет 

Япония - JP 
NAT. INSTITUTE OF  RADIOLOGICAL SCs-NIRS 

Chiba-Tokyo         
Медицински факултет 
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Тази нова дейност по програма „Еразъм+“ дава възможност за задълбочаване и 

разширяване на сътрудничеството между ТрУ и страните извън Европа и в други области 

на образованието и науката. 

 

9. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

 

9.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ В 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Тракийският университет се стреми да бъде една от водещите и най-изявени 

изследователски и образователни институции в България. Това предопределя 

динамиката на натрупаните изследвания през последните години, активната дейност по 

изграждане на мрежа от полезни контакти и взаимоотношения с водещи висши учебни 

заведения от съответните направления в страната и в чужбина, съчетани с отговорност 

към качеството и адекватността на предлаганата наука и образование. И през 2016 г. този 

опит намери адекватно приложение и в разработваните и изпълнявани проекти, 

финансирани чрез национални и Европейски финансови ресурси. Посоченото в 

Мандатната програма на Ректорското ръководство за 2015-2019 година категоризиране 

на научните проекти – фундаментални изследвания (теоретично ориентирани), 

стратегически-ориентирани проекти (със социо-икономически ефект), проекти с план за 

комерсиализация (таргет групи и потребители на научния продукт), намери ясно 

изражение във формираното портфолио от разработвани проекти, фокусирани върху 

приоритетните направления - наука, образование и инфраструктура (табл. 51). 

 

Таблица 51. Категоризация на проектната дейност в Тракийски университет 

 

Категория 1 Категория 2 Категория 3 

Фундаментални изследвания, 

провокирани от 

изследователски 

въпроси/хипотези 

Стратегически-

ориентирана наука, 

фокусирана върху 

обществено значим 

проблем 

Стратегически-

ориентирани научни 

изследвания с план за 

валоризация и конкретни 

целеви групи 

Добавена стойност в 

науката 

Добавена стойност в 

научната и практико-

приложната сфера 

Приложни изследвания 

Източник на финансиране – 

бюджетна субсидия, ФНИ, 

Европейски програми 

Източник на финансиране – 

НИФ, Структурни фондове, 

Европейски програми, 

донорски организации 

Източник на финансиране - 

Рамкови програми на 

Европейския съюз, и други 

Европейски и 

международни програми и 

фондове 

 

Постоянството в качеството и актуалността на изпълняваните проекти се базират 

върху ключови компоненти (фиг. 14) като: 

• Мултидисциплинарност на научните изследвания, реализирани в ефективно 

сътрудничество с водещи академични и неакадемични партньори от страната и 

чужбина; 

• Практико-приложност на научноизследователската дейност с фокус върху 

реалните потребности и ясно изразена добавена стойност и социален ефект; 

• Поддържане и развитие качеството на академичната среда; 
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• Активна политика за международно сътрудничество в научноизследователската 

и преподавателска област. 

Разработените и изпълняваните образователни и научноизследователски проекти 

представляват сериозен източник на контакти и последващи сътрудничества, както и 

възможност да се повиши качеството на професионалното изпълнение, включително 

публикационна и конферентна дейност, участие в научни организации и мрежи. 

Основните ползи (фиг. 14), произтичащи от проектната дейност могат да се 

обединят до следните: 

• Изграждане на научноизследователска мрежа и участие в съществуващи такива – 

участието в научни конференции, реализирането на качествени публикации 

съдържат като дейности съществен потенциал за развитието на подобни контакти. 

Конференциите са създадени за изграждане на мрежа от изследователи с близки 

интереси и области на компетенции, чието регулярно участие утвърждава 

подобни контакти и създава поле за нови сътрудничества и проекти. 

• Нова гледна точка, спрямо която да се свери изследователския интерес и идея, 

както и да се валидират постигнатите резултати. 

• Максимизиране на личния опит, както по отношение на представяне на научната 

работа и изследвания, така и във връзка с планиране на последващите 

колаборации и проекти. 

• Повишаване информираността относно научноизследователската и развойна 

дейност, развивана от младите изследователи. 

• Стимулиране на по-широк обществен интерес към научноизследователската 

дейност. 

 

Фигура 14. Ключови фактори и ползи от проектната дейност 

 

 

 

В дългосрочен аспект, проектната активност моделира ключови фактори като: 

• Информираност относно научноизследователската и развойна дейност на младите 

изследователи, както и да популяризира резултатите постигнати вследствие 

осъществяването й; 

• Интерес и подкрепа от страна на различни заинтересовани страни, които да 

допринесат за развитие на нови идеи и проблематика и да предизвикат дебатиране 

на последващи решения и нови теми, представляващи научен интерес; 

• Адекватно разпространение и валоризация на постигнатите резултати; 

• Стимулиране на по-широк обществен интерес към научноизследователската 

дейност и кариера. 
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9.2. ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНИ И 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ 

 

Основният портфейл от финансови ресурси, от които Тракийски университет 

може да се възползва се обособяват на публични – държавен бюджет, структурни 

фондове и Европейски програми, и частни – национални и международни донорски 

организации (фирми, асоциации, фондации). Източниците на финансиране могат да 

бъдат категоризирани в следните направления: 

 

 
 

Съществен стимул за кандидатстване по програмите на структурните фондове е 

концентрацията на публичните ресурси и инвестиции в научни организации със 

съществуващ капацитет в стратегически приоритети за повишаване на динамичността, 

резултатността и ефективността на образователната и научноизследователската дейност 

в полза на икономиката и обществото, чрез фокус върху: здраве и качество на живот; 

биотехнологии и екологично чисти храни; нови материали и технологии; енергийна 

ефективност и транспорт; информационни и комуникационни технологии. 

Международните проекти, създадени през този период, са в резултат от вече 

установени успешни взаимоотношения с представители на академичните среди и 

бизнеса, и представляват естествено продължение на вече реализирани в предходни 

периоди проекти. 

Налице е устойчива тенденция по отношение размера на разходите за 

научноизследователска дейност от страна на частния сектор. Добавената стойност 

науката, реализирана в Тракийски университет, е именно нейният потенциал за 

приложимост на изследванията и действителното й реализиране посредством ползватели 

от реалната икономика.  

През 2016 г. и в първите месеци на 2017 г. са подадени общо 45 проектни 

предложения (табл. 52). 

 

  

•Средствата  от  Държавния бюджет за финансиране на 
присъщата на Тракийски университет научна  дейност

Първи финансов 
източник

•Средствата от структурните фондове на Европейския съюз за 
целите на образованието и науката

Втори финансов 
източник

•Договори с национални и международни фирми
Трети финансов 

източник

•Финансиране по Рамкови програми на Европейския съюз и 
други Европейски и международни програми и фондове

Четвърти финансов 
източник
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Таблица 52. Подадени проектни предложения за периода на отчитане 

 

Финансираща програма 
Брой съставени 

проектни предложения 

Структурни фондове на ЕС – ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 

8 

Interreg Balkan Med Programme 2 

Договори с национални и международни фирми 19 

Рамкови програми на Европейския съюз – Хоризонт 2020, Еразъм+, 

COST 

6 

Национален иновационен фонд 2 

Фонд научни изследвания 8 

Общо 45 

 

Посочената статистика се основава на балансираното разпределение и активност 

на изследователите в Тракийски университет. Подадените проектни предложения са 

както тематично провокирани от приоритетните направления на Иновационната 

стратегия за интелигентна специализация за периода 2014-2020 г., така и създадени като 

естествено продължение на предходни проекти и вече създадени научни консорциуми. 

 

Конкретните теми на подадените проектни предложения за 2016 г. са както 

следва: 

Проектни предложения към структурни фондове на Европейския съюз: 

• Разработване на иновативни биотехнологични методи оптимизиращи процеса 

на стабилизиране на утайки от ГПСОВ и акваферми, обогатяване и 

използването им в земеделието - ОП „Иновации и конкурентноспособност“; 

• Развитие на капацитета и трансфер на знание в областта на 

предприемачеството в селските райони и бизнес модели за устойчиво развитие 

на Стопански факултет при Тракийски университет - ОП „Наука и образование 

за интелигентен растеж“; 

• Развитие потенциала и конкурентоспособността на докторанти, млади учени, 

студенти във Ветеринарномедицинските науки - ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“; 

• Модернизиране на висшето аграрно образование и наука чрез повишаване 

нивото на компетентност и интердисциплинарна подготовка на младите 

изследователи в Аграрен факултет при Тракийски университет - ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“; 

• Изграждане и развитие на Център за компетентност по растителна феномика 

за прецизно земеделие /ЦКРФПЗ/ - ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“; 

• Център за компетентност по идентификация и управление на взаимносвързани 

рискове за здравето на хората и животните - ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“; 

• Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии в 

сигурността - ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“; 

• Център за върхови постижения  в информатика и ИКТ  - ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. 

Проектни предложения подадени към Interreg Balkan Med Programme: 

• Save water through training; 

• A knowledge Alliance for Eco-Entrepreneurial Skills to Boost SMEs 

Competitiveness – SmecoMP. 
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Проектни предложения подадени по Рамкови програми на Европейския съюз – 

Хоризонт 2020, Еразъм+: 

• ThinkInSocial: European Alliance for stimulating and fostering social innovation 

and entrepreneurship in high education - Еразъм+; 

• „ALTERMED” Acupuncture and herbs: the most powerful tools of evidence -based 

alternative medicine – throwing more light on their mechanism of action and healing 

(acronym: ALTERMED) – RISE, H2020; 

• Diversity dialog: knowledge and acceptance in multicultural society for youth - 

Еразъм+; 

• COFARMING - H2020; 

• ALLiance for YOUth Excellence and Entrepreneurship – ALL4YOUth - Еразъм+; 

• CA16119 In vitro 3-D total cell guidance and fitness – COST. 

Проектни предложения към Фонд научни изследвания: 

• „Trakia Journal of Science” - Фонд научни изследвания, Конкурс „Българска 

научна периодика – 2016 г.”; 

• „Bulgarian Journal of Veterinary Medicine” - Фонд научни изследвания, Конкурс 

„Българска научна периодика – 2016 г.”; 

• „Agricultural Science and Technology“- Фонд научни изследвания, Конкурс 

„Българска научна периодика – 2016 г.”; 

• „Изследване възможностите за приложение на фотограметричния метод при 

измерване на обекти с малки размери“ - Фонд научни изследвания, Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г.; 

• „Производствен потенциал и локално потребление на биопродукти от 

животновъдството в Югоизточен район“ - Фонд научни изследвания, Конкурс 

за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016 г.; 

• „Замърсяване на въздуха в големите градове на България за интервала 2009-

2015 година и въздействието му върху заболеваемостта и смъртността в 

съответните области по групи заболявания от Международната класификация 

на болестите, 10 ревизия“ - Фонд научни изследвания, Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г.; 

• „Проучване на молекулните механизми на действие на сярасъдържащи 

минерални води от варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед 

използването им като лечебно-питейно средство” - Фонд научни изследвания, 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г.; 

• „Изследване влиянието на параметрите на предоставяната информация за 

здравословен начин на живот върху изменението на поведенческите модели 

на изследваните лица“ - Конкурси за проекти по програми за двустранно 

сътрудничество – 2016 г. България – Русия; 

Проектни предложения към Национален иновационен фонд: 

• „Обогатяване на натурален сапун с биволско мляко“ - „Подпомагане  на 

научноизследователската и развойна дейност  на предприятията и 

организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ в 

рамките на  Националния иновационен фонд; 

• „Разработване на иновационна, безжична, полустационарна сензорна система 

за контрол и интегрирано управление на показатели на почвата, климата и 

растенията за повишаване ефективността на аграрното производство“ - 

„Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на 

предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на 

знания“ в рамките на  Националния иновационен фонд. 
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9.3. ДЕЙСТВАЩИ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ  

 

Едни от ключовите характеристики на стратегията за успешно реализиране на 

проектната дейност в Тракийски университет са: 

• Опит в изследванията и утвърдени традиции в партньорството между 

бизнеса и академичните среди; 

• Подкрепа на общини, местната власт и институции; 

• Партньорство с предприятия от различни сектори в региона, страната и 

чужбина; 

• Наличие на експерти и изследователски потенциал; 

• Достъп до финансови програми и ресурси; 

• Клъстерен подход за асоцииране на интересите. 

През изминалата година бе приета Стратегията на наука и иновации на Тракийски 

университет за периода 2015-2020 година. Заложените основни цели на Стратегията 

включват: 

• Развитие на качествена наука и иновационна култура във всички присъщи 

на Тракийски университет дейности; 

• Привличане на международно признати учени и академичен състав; 

• Предлагане на иновативни решения за партньори от бизнеса и 

индустрията, публичния сектор и широката общественост – на регионално, 

национално и международно ниво; 

• Осигуряване на практически-ориентирано обучение; 

• Библиотечна система и активна издателска дейност. 

Успоредно с това бе приет и Правилник и политики за прилагане и защита правата 

на интелектуална собственост и комерсиализация на резултатите от 

научноизследователската дейност, фокусиран върху регламентиране на интересите, 

защитата и трансфера на интелектуална собственост, създадена от членовете на 

академичната общност при Тракийски университет – структурни звена, изследователи, 

млади учени, докторанти, постдокторанти и специализанти, студенти, преследващи 

образователни цели. 

Този контекст предопределя и успешното изпълнение на новите и текущите 

национални и международни проекти (табл. 53). 

 

Таблица 53. Изпълнявани национални и международни проекти 

 
Наименование на проект Финансираща програма Постъпили 

средства 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, включително: 

РЕКТОРАТ  

Проект: BG05MM2OP001-2.003-001 

„Студентски стипендии - фаза 1“  

ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

244600 лв. 

Проект: BG05M2OP001-2.002-001 

„Студентски практики - Фаза 1“ (договор 

№ 003-128/13.06.2016 г.)  

ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

171828 лв. 

Аграрен факултет  

Проект: „Agricultural Science and 

Technology“                                                        

Фонд научни изследвания, КОНКУРС 

„Българска научна периодика – 2016 г.“ 

7000 лв. 

Проект: 2015-1-FR01-KA202-015181                                                       „Еразъм+“ КД2 6845 лв. 

Проект: Energy efficency and better milk 

quality for Bulgaria - KNRIN - 2013/104377                                                                                                

Norway Grants 2009 – 2014 / Inovation 

Norway 

70589 лв. 
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Ветеринарномедицински факултет  

Проект: „Bulgarian Journal of Veterinary 

Medicine”                                                   

Фонд научни изследвания, КОНКУРС 

„Българска научна периодика – 2016 г.” 

6000 лв. 

Проект: Behavioural Management and 

Training of Laboratory non-human Primates 

and Large Laboratory Animals 

(PRIMTRAIN)                                                            

COST Action CA15131 1760 лв. 

Проект: Програма на Финансовия 

механизъм на Европейско икономическо 

пространство „BG 09 Фонд за отпускане 

на стипендии“, индивидуален договор № 

Д04-148/09.06.2016 г.                                                                               

Програма на Финансовия механизъм на 

Европейско икономическо 

пространство „BG 09 Фонд за отпускане 

на стипендии“ 

3436 лв. 

Проект: „Studies on some herbal additives 

giving partial protection against toxic or 

immunosuppressive effects of some 

mycotoxins and improving wound 

granulation“ – HERBAL PROTECTION 

Maria Curie - International Research Staff 

Exchange Scheme (IRSES)  

- 

Медицински факултет  

Проект: „Специализация в 

здравеопазването“ 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ - 

Проект: Diagnosis, Monitoring and 

Prevention of Exposure-Related 

Noncommunicable Diseases (DiMoPEx)                                                            

COST Action CA15129 11500 лв. 

„Нано - и микро частици като лекарствени 

преносители във взаимодействие с 

клетки“ 

Фонд „Научни изследвания“ / 

Двустранно научно-техническо 

сътрудничество между България и 

Китай 

22000 лв. 

„Физикохимични изследвания на 

наноструктурни лекарствени 

преносители и тяхното взаимодействие с 

биомембрани“ 

Фонд „Научни изследвания“ / 

Двустранно научно-техническо 

сътрудничество между България и 

Китай 

15000 лв. 

Проект: „Проучване на молекулните 

механизми на действие на 

сярасъдържащи минерални води от 

варненския басейн върху човешкия 

метаболизъм с оглед използването им 

като лечебно-питейно средство” 

Фонд научни изследвания, Конкурс за 

„Финансиране на фундаментални 

научни изследвания“ – 2016 г. 

- 

Стопански факултет  

Проект: The voice of research 

administrators building a network of 

administrative excellence                                                                                                 

COST Targeted Network TN1302 1627 лв. 

Проект: Производствен потенциал и 

локално потребление на биопродукти от 

животновъдството в Югоизточен район 

(Договор ДМ05/4)                                      

Фонд научни изследвания, Конкурс 

„Финансиране на научни изследвания 

на млади учени“ – 2016 г. 

18000 лв. 

Проект: 611490 Cooperative business and 

innovative rural development 

Marie Curie Industry-Academia 

Partnerships and Pathways (IAPP) 

292236 лв. 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите  

Проект: 633175 European Researchers' 

Night- Researchers in the Knowledge 

Triangle                                                                                                                                                                                             

Horizon 2020 4401 лв. 

 

През септември 2016 г. се проведе одит на Тракийски университет от 

Европейската Комисия, представлявана от Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises sccrl, 

съгласно Рамков договор за одиторски услуги за научни  изследвания и технологично 

развитие. Обект на одиторски контрол бяха два от проектите, финансирани по 7-ма 

Рамкова програма на Европейския съюз - 316067 - HERBAL PROTECTION и 611490 - C-
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BIRD, и на които Тракийски университет – респективно Ветеринарномедицински и 

Стопански факултет – е координатор. 

Заключението на одиторския доклад 16-BA299-004 е в полза на 

административната и финансова компетентност на нашата институция да бъде водеща 

организация на международни консорциуми, съставени от университети и бизнес 

представители с лидерски позиции в съответната им област. 

 

10. НАУЧНИ СПИСАНИЯ 

 

На територията на Тракийският университет успешно се издават 5 научни 

списания „Trakia Jоurnal of Sciences” (TJS),  „Bulgarian Journal of Veterinary Medicine” 

(BJVM), „Agricultural Science and Technology” (AST), „Applied Researches in Technics, 

Technologies and Education“ и „Journal of Educational Sciences and Arts“ на английски език 

с чуждестранни представители в редколегиите. Всички излезли от печат книжки са 

изнесени в web-страницата на университета. Списанията TJS и BJVM се разпространяват 

в 92 библиотеки у нас и в чужбина и са включени в DOAJ (Directory of Open Access 

Journals) и Index Copernicus. BJVM се реферира от SCOPUS, включено e в индексираните 

от Elsevier списания и вече е едно от малкото български индексирани научни списания, 

от системата, използвана от МОН. Останалите бази, в които се индексират нашите 

списания са:  CABI Full-Text Products, AGRIS, Zoological Record, Academic Search 

Complete на EBSCO, J-Gate (Open Access Journal Publisher), China Education Publications 

Import and Export Corporation (CEPIEC). Проследяват се от Medline и Scientific Thomson 

Reuters. Материалите от конференциите, провеждани на територията на ТрУ се 

публикуват в пълен текст в научните списания. 

 
11. ЦЕНТРАЛНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ  
 

Централната научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ) е самостоятелно звено 

в структурата на Тракийски университет, което извършва научна и изследователска 

дейност в приоритетни области на науката. Научната инфраструктура на ЦНИЛ укрепва 

триъгълника на знанието „Образование-наука-бизнес“, създава подходяща работна среда 

за привличане на докторанти и млади изследователи, участва в развитието на научния 

потенциал на Тракийски университет и комерсиализация на научните резултати чрез 

създаване на пакет от аналитични услуги, научноизследователски продукти и трансфер 

на знания и добри практики. Лабораторията се помещава на територия в основния корпус 

на сградата на Ректората. Управлява се от Ръководител на лабораторията – доц. д-р Тодор 

Стоянчев и има постоянен екип от двама души - старши специалист химик и старши 

експерт. При необходимост ЦНИЛ формира, организира и координира „Мрежа от 

лаборатории“, чрез които да бъдат извършени заявени изследвания на проби и 

разработки на методи извън обхвата на наличната апаратура. С „Мрежа от лаборатории“ 

се постига цялостно приложение на научния потенциал чрез отделните катедри и 

преподаватели, използване на разпокъсаното оборудване в отделните звена на ТрУ, 

широка компетентност пред външни фирми и заявители, липса на върнати проби и 

привличане на нови клиенти на база на бързи и точни резултати, пестене на време с 

едноточково приемане на пробата в ЦНИЛ, едноточково заплащане на таксите в 

Ректорат  и единен протокол с обединени резултати на пробата. 

 

1. Нови методи и обучения по нови методи 

През 2016 г. се въведоха нови 11 метода, които разширяват услугите и анализите, 

за да може да се покрият част от търсените изследвания в страната. За последните две 

https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/artte/
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години са тествани и въведени общо 26 нови метода, обхващащи химични вещества, 

биологични агенти, молекулярна биология и клетъчни култури. Българските частни 

лаборатории, както и държавните акредитирани лаборатории не се ангажират да 

провеждат изследвания при единични проби или при експериментални методи на 

изследвания (методи различни от ISO методите). По тази причина през 2016 г. в 

лабораторията постъпиха външни заявки от чужбина и от страната за нетрадиционни за 

България изследвания на: тритерпени в екстракт от китайска гъба Рейши; 

експериментално терапевтично средство с D-маноза; експериментални хранителни 

добавки със зеолит; проект за неиндустриално производство на инвертиран сироп за 

пчели; анализ на витамини в кръвен серум от животни и други. От преподаватели от 

университета постъпиха за изследване също уникални по вида на анализите и методите 

проби за HPLC и клетъчни култури: ксантофили в рибни продукти; флавоноиди в 

растителни екстракти; антиоксиданти в растителни проби; изолиране и поддържане на 

клетъчна линия от епителни клетки на млечна жлеза; казеинови фракции в мляко, 

антимикробни фактори на растителни екстракти и др. 

През 2016 г. бяха организирани две обучения с лектори от чужбина, по 

съвременни методи за откриване, количествено определяне и идентификация на 

химични замърсители, тежки метали и наночастици чрез GC-MS, LC-MS и ICP-MS.  На 

обученията интерес проявиха изследователи от няколко факултета: Медицински, 

Ветеринарномедицински и Аграрен.  

 

2. Анализи на проби и натовареност на ЦНИЛ 

През 2016 г. в лабораторията са постъпили 36 бр. заявки за извършване на 

анализи. От тях 17 броя са от възложители извън университета (външни заявки) и 19 броя 

са от преподаватели на Тракийски университет (вътрешни заявки). Една от външните 

заявки е от международна фирма от Великобритания. Проведени са общо 1380 броя 

анализи при отделните проби и апарати, включително анализи при въвеждане на нови 

методи. Основната дейност на лабораторията е по: определяне на химични замърсители 

и вещества чрез HPLC и UV-VIS спектрофотометри; идентификация на ДНК/РНК чрез 

PCR и молекулярнобиологични методи; клетъчни култури и експериментална работа с 

клетъчни линии.  

Преобладават заявките и пробите от структурни звена на Тракийски университет 

(вътрешни проби), които са най-често по научни проекти. Вътрешните проби и анализи 

са най-многобройни, но със значително облекчение за ЦНИЛ, понеже винаги има 

представител от страна на заявителя (преподавател), който подпомага процеса на 

пробоподготовка или извършването на апаратните анализи. Същевременно по-голяма 

част от консумативната пробоподготовка на тези проби се осигуряват от екипа на 

научния проект, по който са пробите. Интересът от преподаватели, дипломанти и 

докторанти е предимно от Аграрен и Ветеринарномедицински факултет и отделни 

изследователи от Медицински факултет. Специализираното оборудване е допринесло за 

успешното реализиране на над 7 научни проекта през 2016 г., и създаване на научни 

публикации и развитие на повече от 20 изследователи, в това число млади изследователи 

до 34 години и студенти. 
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12. УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 

 

Дейностите на библиотеката са свързани с изпълнение на основната й мисия да 

съхранява книжовното и научно наследство на университета и да осъществява 

информационното осигуряване на учебния процес и научноизследователската дейност 

на студентите, докторантите и преподавателите. Тези дейности се реализират в няколко 

основни направления: 

1. Развитие и управление на колекциите – вземане на управленски решения, 

формиране и реализиране политики в областта на комплектуването, съхраняване и 

организиране на библиотечните колекции от книги, електронни ресурси и 

непубликувани документи. 

2. Обслужване на читателите – осигуряване на навременно и ефективно 

обслужване на потребителите на библиотеката с помощта на съвременни технологии, 

както и богатите книжни фондове и електронни ресурси 

3. Информационно-библиографско обслужване – изготвяне на разнообразни 

справки, аналитична обработка на постъпващите периодични издания. Консултиране и 

обучение на потребителите на библиотеката. 

4. Електронни ресурси – поддържане и развитие на интернет страницата на 

библиотеката 

5. Дигитализационен център – дигитализиране на разнообразни книжни 

материали, обработката им и представяне на цифрово съдържание в електронните 

каталози на библиотеката. 

През 2016 г. фондът на библиотеката се е обогатил с 2054 библиотечни документи 

като 415 от тях са електронни книги. Процентът на даренията е 30 % от общия брой 

постъпили документи. 

Новопостъпилите документи се описват в електронния каталог на библиотеката и 

при възможност към библиографските описания се добавя пълен текст, уеб адрес и 

корици. Към момента са добавени 1295 корици, 1092 уеб адреса и 168 документа в пълен 

текст. Така интернет каталога на библиотеката се обогатява в съдържателен план и се 

превръща във високоинформативен електронен ресурс. 

Библиотеката е депозитарна библиотека на ФАО за България и като резултат 

ежегодно във фондовете й постъпват около 160 тома литература в областта на селското 

стопанство, издания на тази международна организация. Централната библиотека 

получава като депозит всички национални издания в областта на ветеринарната 

медицина. По този начин имаме най-богатата книжна колекция от издания по 

ветеринарна медицина в страната. 

Активна е работата по развитие на книгообменните връзки на библиотеката, при 

което се оценява ролята на книгообмена като съществен начин за набавяне на интересни 

и ценни специализирани издания – научни списания, доклади от конференции, 

годишници и т.н. Редовно се изпращат „Trakia Journal of Sceince“, „Bulgarian Journal of 

Veterinary Medicine“ и „Agricultural Science and Technology“, издания от научни 

конференции, в 109 института в 39 страни. 

От 2014 г. библиотеката е ангажирана с депозирането на статиите от изданията на 

Тракийски университет в CrossRef. За 2016 г. са депозирани  378 статии, на които са 

присъдени DOI номера. 

През 2016 г. 2667 читателите са посетили 32186 пъти библиотеката. Заети са 34674 

библиотечни материали за дома и 28728 са ползвани в читалните на библиотеката. 

Колегите от отдел „Обслужване на читатели“ полагат ежедневни грижи за подреждането 

на фондовете и поддържането им в удобен за използване вид. Изготвени са 1465 устни и 

157 писмени справки. 



113 

По междубиблиотечно заемане са доставени 94 статии и са изпратени на други 

библиотеки 31 статии. Важен момент от междубиблиотечното заемане е членството на 

библиотеката в AGLINET. По този канал получаваме статии от библиотеки извън 

страната, което е много полезно за нашите потребители.  

Продължава работата по ежедневно запознаване и обучение на нашите 

потребители за работа с ресурсите на библиотеката – каталози, фондове, справочни и 

пълнотекстови ресурси. Проведени бяха три семинара „Информационни 

компетентности“, предназначени за студенти от Аграрния факултет. Бяха организирани 

обучителни семинари и работни срещи, на които преподаватели, докторанти и студенти 

усвояваха уменията за това как да намират и използват научната информация от базите 

данни SCOPUS, ScienceDirect и ISI Web of Knowledge. Подготвят се библиографски 

справки по най-търсените теми и учебни дисциплини. Изготвят се справки за 

публикационната активност на преподавателския състав. Беше утвърдена политиката по 

e-mail да се изпраща актуална информация за достъп до бази данни и друга полезна 

научна информация. 

Информационното осигуряване на студенти, докторанти и преподаватели се 

осъществява, както със собствени, така и с външни информационни ресурси. Ежедневно 

се попълва базата Статии. Към библиографските описания на статиите от списания, 

които се получават в библиотеката се прекрепят уеб адреси и пълните текстове. Базата 

съдържа повече от 103 хиляди описания. Прикачени са 8316 уеб адреса и 10813 пълни 

текстове. Те са достъпни за нашите потребители чрез интернет каталога на библиотеката 

и са видими в мрежата на университета.  

През отчетния период имахме лицензиран достъп до следните международни бази 

данни: 

• Academic Search Complete; 

• MEDLINE; 

• SCOPUS; 

• Science Direct; 

• Web of Science. 

Специалистите от библиотеката осигуриха пробен достъп през 2016 г. до следните 

колекции на водещи академични издатели: Alexander Street, ClinicalKeyFlex, RSC Gold, 

Cambridge Journals, ProQuest Central, Taylor and Frances, Wiley. 

Все повече се разраства дистанционното обслужване и тенденцията 

потребителите на библиотеката да ползват нейните услуги от дома или работното си 

място. Тази дейност се осъществява чрез добре разработен и функционален библиотечен 

сайт. От страницата на библиотеката потребителите се информират за нови електронни 

ресурси, за постъпленията на нови библиотечни документи – чрез рубриките Нови книги 

и Нови книги ФАО, периодични издания, за обучителни семинари и временен достъп до 

електронни бази данни, за Електронния каталог на библиотеката, препратки към 

интересни и полезни интернет ресурси. При заявка от читатели се сканират и изпращат  

в електронен вид търсените библиотечни материали. От тази услуга се възползват, както 

потребители от университета, така и външни читатели. 

Активно се развива и Дигиталния център на библиотеката. Всички списания и 

продължаващи издания, които постъпват в библиотеката от началото на 2016 г. освен с 

библиографско описание са представени и с пълен текст в интернет каталога на 

библиотеката. Работи се и по ретроспективното представяне с пълен текст на вече 

описани списания. От модерната техника за дигитализиране се възползват и много 

преподаватели. 

Електронните каталози на Централна библиотека и на Медицински факултет са 

част от НАБИС (Национална академична библиотечно-информационна система).  
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Основен проблем на Централната библиотека е липсата на подходяща сграда. 

Хранилищата на първия етаж и в мазето нямат капацитет за увеличаване на 

библиотечния фонд и не отговарят на критериите за правилно съхранение на 

библиотечните фондове. Проблем за библиотеките от структурата на УБ е остарялата и 

недостатъчна техника в някои от тях. 

Приоритет през следващите години трябва да бъде дигитализирането на 

библиотечни материали и създаването на пълнотекстови информационни ресурси. 

 

13. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА И ИНФОРМАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ 

 

13.1. УЧЕБНО-ОПИТНО СТОПАНСТВО 

 

Учебно-опитното стопанство е обслужващо звено в Тракийски университет, 

осигуряващо база за практическо обучение на студентите от Аграрен и 

Ветеринарномедицински факултети.   

Стопанството е на смесена издръжка – субсидия от ТрУ, субсидия от ДФЗ и 

собствени приходи от реализирана земеделска и животинска продукция (табл. 54).  

 

13.1.1. Животновъдство 

 

Таблица 54. Получени приходи през 2016 г., лв. 

 

Показатели Приходи Разходи Разлика 

Субсидия ж-ни 75 000   

Приход от жив. 

продукция 

59 000   

 134 000 557 898 - 432 898 

 

През отчетният период беше взето решение за намаляване броя на отглежданите 

животни във фермите с цел оптимизиране на разходите (табл. 55). На всички животни са 

осигурени концентрирани фуражи, като всяка доставка се придружава от сертификат за 

произход и качество. Дневните дажби съобразени с възрастовото и физиологично 

състояние на животните бяха изготвени от специалисти по хранене от Аграрния факулет. 

Резултатите по отношение на продуктивните и репродуктивни показатели във фермите 

са крайно незадоволителни, въпреки постоянните срещи и разговори с ръководството на 

УОС и деканите на двата факултета. Приходите от получената животинска продукция са 

минимални, а в конефермата са нулеви. Всеобщо е мнението, че фермите на стопанството 

не изпълняват основното си предназначение, а именно извършване на практическо 

обучение със студентите. Те са с остарели технологии, неквалифициран персонал, 

неагажираност на специалистите водещи до генериране на икономически загуби, които 

не могат да се покриват безкрайно. Наложително е да се преустрои кравефермата и 

особено свинефермата, а в конефермата да се намали броя на животните, които са от една 

единствена порода. Може би е разумно дори някои от посочените ферми да се затворят 

за определен период, през който да бъдат реформирани и ремонтирани? Предстои 

оптимизиране броя на работещите специалисти и обслужващия персонал. 

 

Таблица 55. План животновъдство за 2017 г. 

 

Ферми 
Планувани 

разходи, лв. 

Отглеж. 

животни, 

Обслуж. 

персонал, 

Планувани 

приходи, лв. 
Резултат 
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бр. бр. 

Кравеферма 180 800 

48 

15 

15 

3 87 000 
- 93 800 

Овцеферма 53 800 
83 

70 
2 9 600 

- 44 200 

Свинеферма 50 000 
6 

80 
2 14 000 

- 36 000 

Конеферма 66 800 16 2 3 000 
- 63 800 

Други -

админстрация 
62000   

65 000 
+    3 000 

Субсидия 

животни 
   

30 000 
+  30 000 

Общо 413 400   208 600 
- 204 800 

 

13.1.2. Растениевъдство 

 

През отчетният период се обработваха 3880 дка земеделска земя, от които 400 дка 

собствена и 3480 дка арендувана. Бяха създадени всички необходими условия за 

извършването на съответните обработки. Обработваемите площи и получените добиви 

от засятите площи са отразени в табл. 56 и 57. Въпреки положените грижи финансовите 

резултати от получената продукция са незадоволителни. Причините са разностранни - 

климат, остаряла техника и др. Направеният анализ показва, че е наложително да се 

откажат арендуваните нископродуктивни площи, така че да се обработват онези, които 

при извършване на обработките да реализират добри добиви.  

 

Таблица 56. Обработваеми площи и получена продукция през 2016 г. 

 

Селскостопански 

култури 

Обработваема 

земя, декар 

Получена 

продукция за 

2016 г., в тонове 

Получена 

продукция за 

2016 г., в лева 

Сенаж люцерна 60 50 600 7 590 

Сенаж грах. смески 60 300 45 000 

Зелена маса люц. - грах 80 60 570 4 240 

Сено грах. смески 80 56 8 400 

Сено грах. смески 100 118 9 000 

Сено люцерна 120 57 120 8 570 

 530   

слама  173 450 13 880 

ВСИЧКО СЕНО  182.7 96 680 

Грах. смески семена 130 12 500 3 125 

Царевичен силаж 200 444 870 66 730 

За изхранване на ж-те 860   

   166 535 
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Таблица 57. Обработваеми площи и получена продукция през 2016 г.  
 

Селскостопански 

култури 

Обработваема 

земя, декар 

Получена 

продукция за 

2016 г., в 

тонове 

Получена 

продукция за 

2016 г., в 

лева 

среден добив 

от декар 

Пшеница 1 974 677 820 162 677 343.7 

Слънчоглед 720 96 040 60 510 133.4 

Царевица зърно 300 101 470 25 370 338.2 

 3 020  248 557 248 557 

Всичко 3 880  415 092 415 092 
Получена субсидия за 

обработваема земя 
  145000  

 

През изминалата година бяха закупени два броя нови трактори и прикачен 

инвентар. Предстои сключване на договор за един брой зърнокомбайн и челен товарач, 

които ще допринесат за понижаване на разходите по обработката на площи и 

пребирането на житните култури. Проблемен остава въпроса с приготвянето на силажа. 

Царевицата се отглежда на неполивни площи и получаваните добиви са сравнително 

ниски, от друга страна стария силажокомбайн също не позволява да се приготви добър 

силаж. Наложително е да се прецизира сеитбооборота и да се плануват стриктно 

необходимите култури за изхранване на животните в отделните ферми поне с груби 

фуражи.  

На табл. 58 са представени плануваните разходи и приходи от растениевъдството 

през 2017 г. 

 

Таблица 58. План растениевъдство през 2017 г. 

 

Показатели Планувани 

разходи, лв.  

Показатели Планувани 

приходи, лв. 

Препарати и торове 140 000 Приходи от р. продукция 290 000 

Фуражи 110 840 Субсидия  земя 164 000 

Семена 30 000 Раст. продукция за 

изхранване на животните 

110 000 

Енергия, вода и др. 8 000 ДДС 65 000 

Горива 114 000  Незавършено производство 77 198 

Сламопреса  10 000   

ФРЗ раст. и гр. 

договори 

50 000   

ФРЗ адм. 34 000   

Рента 93 000   

 589 840  706 198 

 

13.2. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВМФ 

 

Клиниката за дребни животни е едно от най-търсените звена за клинико-

диагностична дейност във ВМФ, което през годините се развива устойчиво във 

възходяща посока. През отчетната година в клиниката за преглед и лечение са постъпили 

общо 5175 пациенти от различни видове - кучета, котки, декоративни птици, рептилии, 

земноводни и други. Амбулаторно от тях са лекувани 4949 пациенти, а на стационар са 
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били хоспитализирани 226 пациенти (табл. 59). Отделно през компютърния томограф са 

преминали 88 пациенти, а през отделението по физикална терапия – други 29. 

Колективът на клиниката продължи да работи на принципа на дежурства на 

преподавателите от клиничните катедри и с постоянен помощно-технически персонал. 

Създадената относително добра организация на работа, професионализмът на 

работещите в клиниката и непрекъснато подобряващата се инфраструктура правят това 

звено едно от водещите в страната лечебни заведения за домашни любимци.  

 

Таблица 59. Брой на лекувани животни по видове за 2016 г. 

 

Вид лечение Еднок. ГВ ДПЖ СВ КЧ-КТ ПТ ДР ОБЩО 

Стационарно 21 58 32  226   337 

Амбулаторно  58 1259 239 260 4949 479 283 7527 

Подвижна к-ка  1351 2432 93    3876 

Изнесени занят.  1334 1070     2404 

Стадна диаг-ка  219 150 50    419 

Аутопсии 14 57 105 20 150 60 38 444 

Лабор. изсл-ния 156 732 360 96 2606  310 4260 

Рентгенографии         
- ГВ - говеда; ДПЖ – овце, кози; СВ - свине; КЧ-КТ – домашни любимци; ПТ - птици; ДР – земноводни, гризачи и др. 

 

Свързани с дейността на клиниката за продуктивни животни са изнесените форми 

на практическо обучение на студентите и докторантите. При тях занятията се провеждат 

в стопанства, с които ВМФ има партньорски отношения, а някъде те са скрепени и с 

подписани договорености. Особено тревожна е невъзможността към настоящия момент 

да се осигури на студентите по-голяма възможност да работят със свине и птици, тъй 

като съответните подотрасли заемат сериозен дял от животновъдния сектор в страната. 

В тази връзка в края на отчетния период беше проведена среща с представители на 

собствениците на свиневъдната фирма „Аякс“, чийто основни бази са в района на Стара 

Загора. Договорена беше солидна програма за сътрудничество, включваща и доставянето 

на пациенти за клиниката по продуктивни животни от една страна, доставянето на трупен 

материал за аутопсии от друга и от трета - възможност за провеждане на стажове и 

практики. 

През изтеклата 2016 г. в клиниката са приети за преглед и лечение общо 79 

животни. Стационарно са лекувани общо 21 броя животни. С оформянето на 

операционната зала, реновирането на залата за прием, манипулации и особено след 

привършващия основен ремонт в стационара за болни коне ще завърши един важен етап 

към постепенно доближаване на инфраструктурата и материалната база на тази клиника 

към добрите европейски образци. За нуждите на клиниката беше закупен и нов 

портативен рентгенов апарат и беше заявена нова диагностична техника, за която в 

момента има стартирала обществена поръчка. Предстои и оборудване на лекарски 

кабинет към клиниката. 

В секцията по патоанатомия на катедра „Обща и клинична патология“ наред с 

обучението на студентите се извършва и значителна по обем диагностична дейност – 

патологоанатомична диагностика след аутопсии на трупове и патохистологична 

диагностика. Последната се извършва в специализираната лаборатория към секцията. 

През отчетната 2016 г. в моргата са постъпили и са аутопсирани общо 444 трупа на 

животни. 
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13.3. УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ 

 

Университетската болница е правоприемник на „МБАЛ проф. д-р Ст. Киркович” 

АД и „УМБАЛ – Стара Загора” ЕАД, съгласно вписване в Търговския регистър по чл. 

262 от 06.09.2012 г. и Решение № 20120911120820 от 11.09.2012 г. на Агенция по 

вписванията с ЕИК BG 123535874. През 2015 г. с решение на акционерите за първи път 

от създаването си, болницата е преобразувана в Университетска Многопрофилна 

болница за активно лечение „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, Стара Загора с оглед 

превръщането й в център за лечебна и научна дейност, както и за обучение и практическа 

реализация на здравни кадри в областта на медицината и здравните грижи. Актуалната 

структура на Университетска болница е представена на табл. 60. 

УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД притежава актуално Разрешение за 

осъществяване на лечебна дейност по 46 медицински специалности, издадено от 

Министъра на здравеопазването1, включително: Акушерство и гинекология; 

Анестезиология и интензивно лечение; Вирусология; Вътрешни болести; 

Гастроентерология; Гръдна хирургия; Детска ендокринология; Детска клинична 

хематология и онкология; Детска неврология; Детска нефрология и хемодиализа; Детска 

пневмология и фтизиатрия; Детска хирургия; Ендокринология и болести на обмяната; 

Инфекциозни болести; Кардиология; Клинична алергология; Клинична имунология; 

Клинична лаборатория; Клинична токсикология; Клинична хематология; Кожни и 

венерически болести; Лъчелечение; Микробиология; Неврохирургия; Неонатология; 

Нервни болести; Нефрология; Образна диагностика; Обща и клинична патология; 

Медицинска онкология; Медицинска паразитология; Медицинска генетика; Ортопедия 

и травматология; Очни болести; Педиатрия; Пневмология и фтизиатрия; Професионални 

заболявания; Психиатрия; Ревматология; Спешна медицина; Съдебна медицина; Съдова 

хирургия; Урология; Ушно-носно-гърлени болести; Физикална и рехабилитационна 

медицина; Хирургия. 

 

Таблица 60. Структура на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД 

 
Клиники Нива на компетентност 

1.  Клиника по кардиология с дейност по: 

 Обща кардиология 

 Инвазивна кардиология 

 Неинвазивна кардиология 

 Интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения 

 Ревматология 

ІІІ 

 

 

 

 

ІІ 

2. Първа вътрешна клиника с дейност по: 

1) Нефрология  

2) Пневмология и фтизиатрия 

 

ІІІ 

ІІ 

3. Клиника по ендокринология и болести на обмяната ІІІ 

4. Клиника по педиатрия с дейност по: 

 Детска клинична хематология и онкология 

 Детска ендокринология и болести на обмяната 

 Детска пневмология и фтизиатрия 

 Детска нефрология и хемодиализа   

 Детска неврология                   

ІІІ 

5. Клиника по нервни болести ІІ 

6. Клиника по ортопедия и травматология ІІІ 

7. Клиника по ушно-носно-гърлени болести ІІІ 

8. Клиника по  хирургични болести  ІІІ  

                                                           

1 Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-2/29.12.2015 г. 
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 Отделение по интензивно лечение ІІ 

9. Клиника по обща и оперативна хирургия с дейност по: 

 детска хирургия 

ІІІ 

ІІ 

10. Клиника  по урология ІІІ 

11. Клиника по гръдна хирургия ІІІ 

12. Клиника по съдова хирургия ІІІ 

13. Клиника по кожни и венерически болести ІІІ 

14. Клиника по неонатология  ІІІ 

15. Клиника по акушерство и гинекология ІІІ 

16. Клиника по инфекциозни болести ІІІ 

17. Клиника по неврохирургия  ІІ 

18. КАИЛ с дейност по: ІІІ 

 клинична токсикология ІІ 

19. Клиника по обща и клинична патология  

Отделения Нива на компетентност 

1. Отделение по Клинична хематология с дейност по: 

 медицинска онкология 

ІІІ 

ІІ 

2. Отделение по гастроентерология ІІІ  

3. Отделение по очни болести  ІІ 

4. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина ІІІ 

5. Отделение по психиатрия  ІІ 

6. Спешно отделение ІІ 

7. Отделение по хемодиализа  ІІ 

8.Отделение по образна диагностика ІІ 

9. Отделение по съдебна медицина  

Лаборатории Нива на компетентност 

1. Клинична лаборатория ІІІ 

2. Лаборатория по микробиология 

 с дейност по вирусология 

ІІІ  

ІІ 

3. Лаборатория по клинична имунология ІІ 

4. Лаборатория по медицинска паразитология - 

5. Лаборатория по медицинска генетика - 

 

През отчетният период са изготвени доклади за самооценка на цялостната 

медицинска дейност на болницата и на отделните медицински и други дейности във 

връзка с предстояща акредитация на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“. 

Лечебното заведение наследява обучението на студенти и специализанти от 

съответните медицински специалности в съответствие с чл. 90, ал. 2 от ЗЛЗ и Решение 

№ 693 на Министерски съвет от 07.10.2012 г. 

Като правоприемник на Университетската болница при Медицински факултет на 

Тракийския Университет, лечебното заведение продължава дългогодишните традиции в 

обучението на студенти и специализанти по 34 специалности в направление „Медицина“ 

и по 7 специалности в направление „Здравни грижи“. 

 

13.4. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

В настоящият момент Университетската компютърна мрежа на Тракийски 

университет обхваща 1600 компютъра, в които са включени 20 сървера, 1100 

компютърни конфигурации, 380 преносими компютри и 100 терминални клиента. 

За нуждите на основните структурни звена на територията на Стара Загора е 

осигурена международна интернет свързаност посредством симетричен канал с 

гарантиран капацитет, не по-малък от 1 Gbit/s, разпределен между базите на 

университета в Студентски град, Медицински факултет – Деканат, Медицински 

факултет – Морфоблок, Педагогически факултет, Медицински колеж и ДИПКУ. 
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Основните тенденции в дейността на Университета в областта на 

информационните технологии са: 

• Разширяване на оптичната кабелна мрежа; 

• Внедряване на новия интернет-портал на ТрУ; 

• Внедряване и стартиране на система за он-лайн приемане на документи на 

кандидат-студентите; 

• Максимално използване на компютърните възможности за бърз и надежден 

достъп до национални и международни компютърни мрежи и бази данни с цел 

издигане процеса на обучение и научноизследователската работа на нивото на 

съвременните информационни технологии; 

• Изграждане на функциониращи системи за управление и контрол на 

качеството; 

• Автоматизиране на административното обслужване. 

Недостатъчно и непълноценно се използват възможностите на интегрираната 

информационна система.  В нея все още липсва голяма част от информацията, която би 

трябвало да бъде въведена от страна на всички структурни звена, което от своя страна е 

пречка в процеса на тестване, отстраняване на проблемите и доизграждане на системата.  

През изминалият период усилията основно бяха насочени към обновяване на 

интернет портала, он-лайн приемане на документи на кандидат-студентите и попълване 

на информация от звената за националния регистър. Не се използват възможностите, 

които дава университетската информационна система поради това че в нея липсва 

информацията, която трябва да се добави от факултетите. Не се въвеждат графиците, 

разписите и залите за водене на занятия, списъците на курсовете, изпитните протоколи 

и др. Всеки факултет има координатор за тази цел, но извършеното е в много малък обем 

в отделни звена. Вярно, че има затруднение при използването на определени 

функционалности, но ако не се работи в информационната система няма и как да се 

отстраняват и доизграждат. За тази система, както и за електронното обучение, 

университетът отделя не малко средства за тяхното следгаранционно обслужване. 

Наложително е ангажираност на всички служители и преподаватели, за да могат да се 

използват всички възможности на информационните технологии.  

 

13.5. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

За отчетният период в отдела бяха направени промени с цел подобряване на 

дейността. През изминалата година са обявени по смисъла на чл. 7 от Закона за 

обществени поръчки 46 процедури и по 34 са сключени договори на стойност 

9 032 884.80 лева. Обжалвани са две обществени поръчки. През миналата година бяха 

финализирани някои обществени поръчки, които в продължение на години не са били 

провеждани. Средната продължителност на една процедура е 3.9 месеца от обявяването 

до сключването на договор. Въпреки създадената организация по отделни дейности не 

успяваме да постигнем застъпване на договорите и се получават периоди през които не 

можем да извършваме снабдяване. Необходимо е да се придържаме към правилата за 

обществени поръчки, които са достъпни на уеб портала на университета, особено в 

частите плануване и изготвяне на техническите задания, за да не бъдем атакувани от 

участниците с уточняващи въпроси или да се стига до прекратяване на отделни позиции 

и процедури.  

На фиг. 15 е направена съпоставка на разходите за мобилни и стационарни услуги 

в ТрУ. 

Фигура 15. Съпоставка на разходите за мобилни и стационарни услуги за 

месеци 10, 11 и 12 на 2015 и 2016 година 
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13.6. СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО 

 

Съветът за социално партньорство (ССП) е основен регулатор на 

взаимоотношенията между университетското ръководство (като работодател) от една 

страна и синдикалните организации от друга. Решенията в ССП се вземат с консенсус. 

На Академичен съвет от 10.07.2013 г. са приети Вътрешни правила за работната 

заплата, които са съгласувани със синдикатите и утвърдени от Ректора на Тракийски 

университет. Те уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудови 

правоотношения в Тракийски университет. 

Вътрешните правила за работната заплата периодично се актуализират с решение 

на Академичния съвет. През периода януари 2016 – януари 2017 г. са актуализиране 4 

пъти с решения на АС. 

На 24.01.2017 г. беше подписан нов Колективен трудов договор на Тракийски 

университет, с шест месечен срок на действие.  

 

13.7. ЖИЛИЩНА КОМИСИЯ 

 

През отчетният период беше актуализиран състава на Общоуниверситетската 

жилищна комисия. Комисията се председателства от зам.-ректора по АСИД. В 

комисията са включени представители на административните ръководства на основните 

структурни звена, както и представители на легитимните синдикални организации към 

Университета. 

Жилищната комисия е провела 8 заседания, на които са разгледани 18 молби от 

преподаватели и служители за настаняване в жилища от ведомствения фонд на 

университета и са взети 18 решения. Постъпила са 2 молби за освобождаване, а 

останалите 16 молби са за настаняване или удължаване на срока на ползване на 

ведомствени жилища.  

С решение на Университетската жилищна комисия на основание на ЗДС 

жилищата са разпределени за стопанисване от Ректорат, Аграрен, 

Ветеринарномедицински, Медицински и Стопански факултети.  

13.8. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 
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На основание чл. 27 от ЗЗБУТ и решение на Академичния съвет от 02.2016 г. беше 

актуализирана комисията по здравословни и безопасни условия на труд, както и състава 

на комисиите по здравословни и безопасни условия на труд във всички структурни звена.  

През месец февруари 2016 г. беше продължен договора със Службата по трудова 

медицина, която да обслужва университета в съответствие с изискванията на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд. Изготвена беше Годишна декларация по чл. 

15 от ЗЗБУТ и беше регистрирана в Инспекцията по труда. Обявени бяха работни места 

за преподаватели и служители с намалена работоспособност поради заболяване. 

Предстои извършване на замервания на електрическата инсталация в сградите на 

университета и провеждане на профилактични прегледи. 

 

14. СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПОДДРЪЖКА И ТЕХНИЧЕСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ 

 

През 2016 и 2017 г. в Тракийският университет бяха извършени строително 

монтажни работи (СМР) на обща стойност 429179.80 лв. На табл. 61 са посочени 

видовете СМР, направени по структурните звена и изплатените суми за тях. 

Ремонтирани бяха покривите на ветеринарните клиники, на аудитория 7, на 

корпусите 5, 6 и 8, и на асансьорните шахти на корпусите 1, 2, 4 и 5, намиращи се на 

територията на Студентски град. Ремонтът на покривите на корпус 7 и 8, и на 

асансьорните шахти бяха направени със средства от дарения. В Морфоблока на 

Медицински факултет бяха ремонтирани тоалетни и бяха подновени вертикалните 

щрангове на  канализацията. Във Филиал - Хасково беше направен ремонт на две учебни 

зали и на четири тоалетни. По-малки по обем ремонтни работи бяха направени в 

Педагогически факултет и Медицински колеж. Ремонтите бяха извършени от фирма 

„Зарастрой“ ООД, гр. Стара Загора. Качеството на извършения ремонт е много добър и 

съществени пропуски до момента не са констатирани. Течовете от покривите на 

неремонтираните корпусите 1, 2, 3 и 4 се дължат на технологични грешки при 

поставянето на ламариненото покритие, неправилно изпълнение на ремонтните работи 

след това  и неправилното им почистване по време на снегонавяване. Това наложи 

ограничаване на достъпите до покривите и въвеждане на строг контрол при  

почистването на отводнителните воронки и събирателни шахти. За отстраняване на част 

от течовете от покривите през летните месеци е предвидено грундиране и боядисване, 

частична подмяна на ръждясалите ламарини и почистването на отводнителните воронки. 

През целия отчетен период продължиха текущите ремонтни работи, извършвани от 

обслужващия персонал към АСД.  
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Таблица 61. Извършени СМР в Тракийски университет през 2016 г. 
 

№ Обект Ст-ст на СМР с ДДС, лв. 

  Ректорат  

1 Отстраняване аварии водопровод за питейна вода 8357.18 

2 Отстраняване аварии водопровод за питейна вода 2184.43 

  Всичко за Ректорат 10541.61 

  Ветеринарномедицински факултет  

1 Лаборатория по фармакология 1599.32 

2 Покрив на ветеринарномедицинска клиника 85844.27 

3 Стационар за коне 39803.56 

4 Покрив корпус 8 - І етап 19862.35 

  Всичко за ВМФ 147109.50 

  Аграрен факултет  

1 Покрив и машинно помещение на корпус 5 58105.24 

2 Басейни на секция „Аквакултура“ и благоустрояване на двора 6515.75 

  Всичко за АФ 64620.99 

  Медицински факултет  

1 Зала 128, Лаборатория морфоблок, Зала Микробиология 4364.45 

2 Архив, Санитарен възел ет.2 22991.99 

3 Кабинет на р-л к-ра „Соц. медицина и здр.мениджмънт“ 3219.80 

4 Барче в Морфоблок 534.30 

5 Морфологичен блок - канализационни клонове и санитарни възли 63950.76 

  Всичко за МФ 95061.30 

  Педагогически факултет  

1 Зала 30, Библиотека, кабинет Директор библиотека 11887.63 

2 Евакуационна врата към зала 12 1258.44 

3 Ремонт в зала 112 485.94 

  Всичко за ПФ 13632.01 

  Медицински колеж   

1 Каса, кабинет кинезитерапия, к-т микробиология, кл. лаборатория 1 7723.06 

2 Кабинет на зам. директора 2163.74 

  Всичко за МК 9886.80 

  Филиал Хасково  

1 Санитарни възли, разширение аудитория, портална врата 53097.16 

2 Стълбище, коридори, фоаета 12661.07 

3 Доставка и монтаж врати 22569.36 

  Всичко за ф-л Хасково 88327.59 

  ОБЩО ЗА Тракийски университет (сума с ДДС) 429179.80 

 

През 2016 г. РЗИ - гр. Стара Загора издаде  две предписания за подобряването 

качествата на питейната вода в сградите на Ректората. Във връзка с това беше изготвена 

мониторингова програма за контрол качеството на питейната вода, придружена с 

месечен план за контрол на физико-химичните и микробиологичните и показатели. За 

подобряване на качеството на питейната вода беше закупена и инсталирана хлорираща 

система във водоема. Увеличи се броя на пробовземанията на питейна вода от различни 
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точки на сградите. Резултатите от последните две изследвания за качеството на 

питейната вода са много добри и отговарят на изискванията на Наредба 9 от 16.03.2003 

г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. През последните 

години се наблюдава увеличаване броя на  авариите на водопроводната мрежа, което се 

дължи преди всичко на остарелите и  амортизирани метални тръби, помпи, кранове и др. 

Прави впечатление, че за последните три-четири години разхода на вода в сградите на 

ректората се е повишил приблизително три пъти, което е в резултат на голям брой течове, 

безразборно ползване на питейна вода, незатваряне на крановете на чешмите и др. 

Консумацията на питейна вода само за 24 часа в сградите на УБК е приблизително 1100-

1200 m2. На това количество питейна вода ВИК - гр. Стара Загора начислява такса за 

канална вода, която за един месец е средно около 18000-19000 лв. За ограничаване 

потреблението на питейна вода Ректора на ТрУ сформира комисия, която да направи 

обстоен анализ на състоянието на водоснабдяването и да се набележат спешни мерки за 

решаването на този проблем. В тази връзка беше изпратено писмо да Кмета на Община 

Стара Загора, в което се посочва, че университета няма да сключва нови договори за 

подаване на питейна вода към сградите на новостроящия се комплекс, разположен в 

съседство с университета. 

През отчетният период бяха проведени три търга за отдаване под наем на 

недвижими имоти, публична държавна собственост, предоставени за ползване от 

Тракийски университет. Отдадените под наем имоти се поддържат в добро състояние, 

използват се по предназначение и не затрудняват учебния процес. Относителния дял на 

приходите от наеми на имущество към субсидията от държавния бюджет за ТрУ е 

представен в табл. 62. 

 

Таблица 62. Справка за относителния дял на приходите от наеми на 

имущество към субсидията за 2016 г. 
 

№ по ред Наименование Сума (лв.) 

1. Приходи от наеми на имущество 572839 

2. Предоставени субсидии от държавния бюджет за ТрУ 18459650 

3. Относителен дял 3.10 % 

 

Поради нередовно плащане на месечните си наеми и изразходваната ел. енергия 

през м. октомври беше прекратен договора за наем с наемателя Минчо Минчев. За 

възстановяването на дължимите суми срещу наемателя са предприети посочените в 

закона действия. В момента са предприети действия и срещу фирмата „Maxtelecom“ 

OOД, гр. София за изплащане на дължимите от тях суми и за прекратяване на договора 

за наем. Цената на наема на всеки един отделен имот беше определена от вещо лице –

оценител, представител на фирма „Интелект Диамандиев СД“, гр. Стара Загора, съгласно 

приетите норми от Правилника за Приложение на закона за Държавната собственост, 

Глава IV, чл. 41, ал. 1, приет с ПМС № 254 от 15.09.2006 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 58 

от 26 юли 2016 г. 

След избухване на пожар в корпус 1 и по предписание на Противопожарната  

служба, гр. Стара Загора в учебните корпуси на ректората беше инсталирана 

оповестителна – алармена система с цена 5000.00 лв. Инсталацията беше тествана 

няколкократно и одобрена от контролната комисия. 
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15. ПРОТОКОЛ, РЕКЛАМА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

Престижът и високият рейтинг на Тракийски университет през 2016 г. в 

значителна стапен се дължи на деловите връзки и оперативни контакти с държавни и 

местни институции, обществени организации и сдружения, с културните институции и 

медии на местно и национално ниво. Продължени бяха традиционно близките контакти 

с МТСП, МОН, МЗХ, МЗ, с администрацията на местната власт в Стара Загора, Областна 

администрация – Стара Загора, чуждестранни посолства в България, Община Стара 

Загора, Общински съвет към Община Стара Загора, фирми от региона.  

В резултат на двугодишна работа на Комисията по информационна и медийна 

дейност в ТрУ, както и на деканските/директорските ръководства и служителите в 

структурните звена, през м. април 2016 г. стартира новият интернет сайт на Тракийски 

университет, с модерна визия, обновена и обогатена информация. Попълването на 

детайлната информация все още е в процес на  внасяне на подстраниците на сайта. 

Продължена беше работата по организиране и координиране на рекламните 

кампании на структурните звена и ректорат.  

На интернет страницата на ТрУ беше публикувана своевременна информация и 

съобщения за мероприятия, събития и дейности, отразяващи академичния живот в 

Тракийски университет. Разкрита беше директория на основната страница на ТрУ 

„Университетът в медиите“, в която се събира информация за широкото отразяване на 

академичния живот и публичния образ на университета в медиите. 

Изготвен и утвърден от Академичния съвет беше годишният календарен план за 

мероприятията през 2016 г. Продължава и публикуването на всички решения на АС на 

интернет страницата на ТрУ.  

В резултат на цялостната си дейност и популярност Тракийски университет - 

Стара Загора е един от трите български университети, които влизат в международната 

класация на QS за 2016 г. Заедно със Софийски университет и Американски университет 

в България,  Тракийски университет в гр. Стара Загора се нарежда сред най-добрите 

висши училища за Източна Европа и Централна Азия. Те се нареждат на позиция 151-

200, като се представят най-добре по показателите тежест сред работодателите и 

преподаватели с докторска степен. Класацията е изготвена от компанията за 

образователни услуги Quacquarelli Symonds (QS). 

 

15.1. ПРОТОКОЛ  

 

Публикувана беше мандатната програма на новоизбраното ректорско 

ръководство за мандат 2015 – 2019 г., в която са заложени основните цели в учебната, 

научноизследователска, кадрова, административна и финансова дейности на Тракийски 

университет. 

Поддържа се и се обогатявана сбирка с отличителните и почетни знаци, както и 

с рекламните материалии, които Тракийси университет получава от чуждестранни и 

български университети и институции.  

Текущо в ректорат и структурните звета са подготвяни повече от 250 поздрави 

и поздравителни адреси, благодарствени писма, сертификати и грамоти по повод 

чествания и празници – промоции и мероприятия на структурните звена, професионални 

празници, отбелязване на годишнини, чествания на външни организации др. 
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През отчетния период на посещения в университета бяха: 

 

 Над 25 Представители и лектори от български институции  и 

чуждестранни организации 

Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова участва заедно с 

представители на Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора в поредна информационна 

среща със студенти на ТрУ. Министър Русинова представи програма „Нова възможност 

за младежка заетост“, с възможност младите хора да бъдат стимулирани към активност 

и да получат възможност за първоначален стаж по професията. 

Евродепутат Ангел Джамбазки се срещна със студенти и преподаватели от 

Тракийски университет в публична лекция на тема „Икономически аспекти на 

глобалните заплахи“.   

Областният управител на Старозагорска област инж. Георги Ранов и  депутатите 

д-р Кирил Добрев и Маноил Манев в среща с ръководството на Тракийски университет 

обсъждаха идеи за възможности за подкрепа от представителите на законодателната 

власт за увеличаване на научния потенциал и възможности университета да привлича 

все повече студенти и млади учени. 

Ръководителят К. Цимерман и сътрудници от Protestantische Altenhilfe Westpfalz 

(PAW) – Кайзерслаутерн, Германия, бяха на официална визита в Медицински колеж по 

повод сътрудничеството с PAW като база за практическо обучение на студенти. 

Народният представител д-р Кирил Добрев проведе среща с ръководството на 

Медицински колеж за обсъждане на възможности за комуникация с МТСП за развитието 

на специалност „Гериатрични грижи“. 

Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний се срещна с ректорското 

ръководство на Тракийски университет. На срещата присъства и отец Михаил - секретар 

на Старозагорската митрополия. 

Преподаватели от университета в IOWA – САЩ, бяха на работно посещение в 

Тракийски университет по програма Америка за България.  

Проф. д-р Халил Гюнеш – Доктор Хонорис Кауза на Тракийски Университет, 

гостува във ВМФ. 

Делегации от Ветеринарните факултети в Бурса - Р Турция, Скопие - Р Македония 

гостуваха във ВМФ. 

 

 Публични лекции в ТрУ – 13 публични лекции на външни преподаватели в 

ТрУ 

Чуждестранните лектори Dr. Domenic Barfield – Англия, Dr. Karin Hofstetter – 

Германия, Dr. Vojin Paunović – Сърбия бяха лектори на Десето юбилейно национално 

ветеринарномедицинско изложение „БУЛВЕТ МЕДИКА“ – 2016; 

Д-р Режина Вагнер – Австрия, лектор на дерматологичен семинар, организиран 

от ВМФ, Тракийски университет;  

Проф. Ангел Смрикаров от Технически университет, гр. Русе, Център за 

образователни технологии, ръководи сред преподавателите на Тракийски университет 

семинар на тема “Иновационни образователни технологии“; 

Гост-лектор от факултета на ИКАСИ Андреа Хиленбранд, с посещение в ТрУ, 

Педагогически факултет и лекции на тема „Разбиране на зависимостите от гледна точка 

на индивидуалната психология“; 

Професор дпн Минжанов Нурлан Адильбаевич от Карагандинский 

϶кономический университет Казпотребсоюза г. Караганда, Казахстан, участва в семинар 

с преподаватели от Педагогически факултет; 
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Prof. Wawrzyniec Czubak, PhD, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland, 

с публична лекция в СФ, в рамките на мобилност по „Еразъм+“;   

Assist. Prof. Izabela Lipińska, PhD, Poznan University of Life Sciences, Poznan, 

Poland, с публична лекция в СФ, в рамките на мобилност по „Еразъм+“;   

Ас. Серджо Дуарте Кореа от Политехнически институт, Поралегре, Португалия, 

с публична лекция във ФТТ, в рамките на мобилност по „Еразъм+“;   

Ас. Гулим Коджабекова,  Казахския национален аграрен университет – Алмати,  

Казахстан, с публична лекция във ФТТ, в рамките на мобилност на преподавател 

„Еразъм+“;   

Участник в програма на Фондация „Америка за България“ Росица Атанасова,  

сподели американски опит в сферата „Обучение на обещаващи лидери за образованието“ 

пред преподаватели от Педагогически факултет на ТрУ;  

Д-р Белгин Узуноглу, ръководител на катедра „Музикална педагогика“, 

Педагогически факултет на Тракийския университет – Одрин,  с лекция – презентация 

на тема „Система за музикално възпитание Orff – Schulwerk“ и Workshop „Звукът на 

цветята“ по системата Orff –Schulwerk, в рамките на мобилност на преподавател по 

„Еразъм+“ в Педагогически факултет на ТрУ;  

Преподавателят Онур Джесур от Университет Малтепе – Истанбул с изнесена 

лекция по „Методика на обучението по английски“ пред преподаватели и студенти в 

рамките на мобилност на преподавател по „Еразъм+“ в Педагогически факултет;  

Преподаватели от Медицински колеж на Университета на Латвия, гр. Юрмала, с 

лекции в Медицински колеж. 

 

 Официални посещения и участия на представители на ТрУ в страната и 

чужбина 

През отчетният период са реализирани 12 официални посещения и участия на 

представители на ТрУ в страната и чужбина: 

- Ректорът на Тракийски университет - проф. Иван Въшин, беше на посещение в  

Iowa State University, College of Agriculture and Life Sciences с цел подписване на 

продължение на договора до 2018 г. по КД1; 

- Ректорът на ТрУ посети Località Gariga di Podenzano PC, Италия във  фирма 

„MILKLINE S” за участие в работна среща по покана на фирмата; 

- Ректорът на ТрУ взе участие в Международна конференция на тема: „Грижи за 

вимето и анализ на показателите на оборудването за добив на сурово мляко” в гр. Ames, 

USA; 

- Ректорът на ТрУ и Декана на АФ бяха на официална визита в ИНРА –национален 

институт за изследвания в селското стопанство на Франция, Париж-Клермонт Феранд, 

за подписване на договор за сътрудничество между ИНРА и ТрУ; 

- Ректорът на Тракийски университет - проф. двмн Иван Въшин, участва в 

честването на Деня на народните будители – 1 ноември, където е удостоен с плакет 

„Анастасия Тошева“ от община Стара Загора за постижения на дейци на науката и 

образованието, с принос за развитието на Стара Загора;  

- Деканът на Ветеринарно медицински факултет - проф. Двмн Михни Люцканов, 

участва в 29-тата годишна асамблея на ЕАЕVE (среща на Деканите на Висшите 

ветеринарни училища от Европа) в град Упсала, Швеция; 

- Представители на деканското ръководство на Стопански факултет и студенти от 

специалност „Регионална икономика“ слушаха лекция на Министърът на регионалното 

развитие и благоустройството д-р Лиляна Павлова, състояла се в МРРБ, за функциите и 

приоритетите на министерството по отношение на развитието на инфраструктурата, 

административно-териториалното устройство и регионите в страната. В срещата 
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участваха също началника на кабинета на министъра Таня Милева и главния директор 

на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и 

административно-териториално устройство“ Ирина Захариева; 

- Деканското ръководство на Педагогически факултет под ръководството на 

декана на ПФ - проф. д-р Петър Петров, участваха в работен семинар на тема: „Актуално 

състояние, проблеми и перспективи в дейността на НАОА“, организиран от НАОА, в гр. 

Русе; 

- Участие на представители на Аграрен факултет в международното изложение 

БАТА АГРО 2016 пролет и есен; 

- Участие на представители на Аграрен факултет в селскостопанското изложение 

АГРА 2016;  

- Участие на представители на ректорат и ВМФ в отворен ден на Study Medicine 

Europe в Лондон;  

- Участие на представители на Аграрен факултет на церемонията за Връчването 

на приз „Зооинженер на годината“ – 2016; 

- Участие на декана проф. д-р Кр. Георгиева и ръководството на ФТТ на 

Международен икономически форум, на който са обсъждани възможностите за бизнес в 

Ямбол и Югоизточна България; 

 - Кариерният консултант при ЦКР на ТрУ участва в Национална среща на 

университетските центрове за кариерно консултиране и развитие в страната, като се 

включи в дискусия на тема: „Кариерно консултиране в 21 век – споделяне на практики, 

възможности и идеи“, проведена в гр. Свищов.  

 

 Чествания в Тракийски университет 

През 2016 г. в ТрУ се проведоха 7 значими чествания в академичния живот: 

- Честване 5 години от преобразуването на Факултет „Техника и технологи“ – 

Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора. По този повод беше издаден 

проспект, който отразява етапите в развитието на институцията, структурата и 

управлението, акредитациите и мястото в рейтинговата система, учебната дейност и 

научната дейност; 

-  Честване  10 години на специалност „Медицински лаборант” в Медицински 

колеж – Стара Загора“ и Юбилейна научна конференция „10 години Медицински 

лаборант“; 

- Отбелязване на  90-годишнината на проф. Роза Гахниян-Мирчева с  връчване 

на златна диплома от катедра „Фармакология, токсикология и обща терапия“; 

-  Отбелязване на 110 години от рождението на проф. Захари Горанов, катедра 

„Хирургия, акушерство, ковка и копитни болести“; 

-  Чествания на професионолните празници на направленията в структурните 

звена; 

-  Промоции на абсолвентите от випуск 2016 във всички структурни звена на 

университета;  

-  Отбелязвяне във ВМФ на 50 години от смъртта на писателя проф. Димитър 

Димов и почит към делото му с Музейна експозиция съвместно с Националния 

литературен музей.  

 

 Организирани мероприятия в ТрУ 

През отчетният период бяха проведени повече от 15 мероприятия от ТрУ и 

структурните звена, основните от които са: 

- Церемония по откриване на учебната година 2016-2017 в Тракийски 

университет; 
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- Ден на отворените врати в Тракийски университет,  Дни на отворените врати 

в Аграрен факултет, Педагогически факултeт, Стопански факултет; 

- Ден на кариерата – организиран от екипа на ЦКР, чрез която се осигуряват 

ежегодни срещи на бизнеса със студентите на територията на университета; 

- В съвместна организация с Комисията по учебна дейност на Тракийски 

университет беше проведена кандидатстудентска рекламна кампания, за целите на която 

е актуализирана презентацията на Тракийски университет, предназначена за кандидат-

студенти;  

- Майски дни в Тракийски университет – с научни, институционални, спортни, 

развлекателни  и др. мероприятия в университета и града, посветени на  „24 май - ден на 

българската просвета и култура и на славянската писменост и празник на 

Тракийския  университет”, сред които: Тържествения академичен съвет и участие в 

общоградското шествие по случай 24 май, спортни празници, Информационен ден по 

програма Еразъм за студенти по структурни звена и др.;  

- Честване на студентският празник на 8-ми декември и награждаване на 

студенти - отличници, спортисти, участници в научни форуми, в самодейни състави и 

др.; 

- Награждаване на победителите от проведените 8-мо декемврийски спортни 

празници от Ректора на Тракийски университет проф. двмн Иван Въшин; 

- Ежемесечни информационни срещи на представители на Дирекция „Бюро по 

труда” – Стара Загора със студенти на ТрУ, в рамките на сътрудничество с ЦКР в ТрУ;  

- Две срещи с потребители на кадри, организирани от Стопански факултет – 

Тракийски университет в Община Стара Загора;   

- Киноложка изложба 2016, организирана съвместно с Община Стара Загора;  

- Молебен за здраве и за просперитет на Тракийски университет по повод деня 

на покровителя на Храм „Свети Патриарх Евтимий“; 

- Десето юбилейно национално ветеринарномедицинско изложение „БУЛВЕТ 

МЕДИКА“ – 2016 с организатор Ветеринарномедицински факултет при Тракийски 

университет, а съорганизатори - Сдружението на фирмите производители и вносители 

на ветеринарномедицински продукти, Български ветеринарен съюз и Българска 

асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни;   

- В рамките на майските празници в ПФ беше организиран Ден на студентското 

самоуправление, през който ден студентски декански съвет управлява факултета. На свое 

заседание студентското деканско ръководство обсъди и предложи идеи за още по-

ефективно управление; 

- Награждаване на студенти – доброволци от ПФ, участвали в ремонтните 

дейности на физкултурния салон в сградата на ПФ; 

- Церемония по връчване на награда на името на Димитър Кр. Димитров – 

Мастера за обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст; 

- Благотворителна коледна инициатива в Дневен център за възрастни с ментални 

увреждания и хронични психични проблеми „Св. св. Козма и Дамян“, гр. Стара Загора, 

организирана от студентите от специалност „Гериатрични грижи“ на Медицински 

колеж, в партньорство със студентите от Състава за народни танци към Тракийски 

университет;  

- Благотворителен Великденски базар в ПФ; 

- Протоколно участие на представители на академичното ръководство на ТрУ в 

научни конференции, организирани от структурните звена на Университета –  

Международни научни конференции на структурните звена, Дипломиране на 

абсолвентите от випуск 2016, ХХІV Научна конференция „Мениджмънт и качество“ за 

млади учени, организирана от Съюза на специалистите по качество в България, 
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Лесотехнически университет – София, Федерация на научно-техническите съюзи и 

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол и др. 

 

 Присъдени почетни звания и знаци на ТрУ 

С почетното звание Доктор Хонорис Кауза на ТрУ през 2016 г. беше удостоен: 

Проф. д-р Петер Карл Кол – ръководител на Университетска клиника по 

дерматология и венерология, Университетска болница Вивантес, Медицински 

университет Шарите в Берлин, Германия, за значителен принос към развитието на 

медицинската наука и за академичното сътрудничество с Тракийски университет. 

С почетен знак на Тракийски университет през 2016 г. беше удостоен:  

ас. Мартин Ранчев – Педагогически факултет, за проявени хуманност и доблест 

в съхраняването на човешкия живот. 

 

15.2. РЕКЛАМА 

 

Продължи и се разнообрази целенасочената дейност на ТрУ за информиране на 

потребителите на образователните услуги на ТрУ чрез различни медийни канали – 

специализирани сайтове в интернет, радио, телевизия, вестници, списания, директна 

реклама. Управляването на впечатленията за университета е от основна важност за 

успешна кандидатстудентска кампания, така също и за рейтинговата система и 

акредитацията на ТрУ. 

Продължи поддържането на един от основните компоненти на рекламната 

стратегия -  интернет-рекламата на университета. Сайтовете, на които е селектирана, 

подготвена и публикувана голяма по обем информация за университета и всички 

структурни звена са: Образованието.bg, Училищата.bg; Infocoll; Национален регистър за 

образование и Национален бизнес регистър. Продължи публикуването на актуална 

информация за дейностите на университета по професионални направления и 

специалности. 

Тракийският университет за първи път беше представен в информационен 

бюлетин на Fulbright. 

Публикувани са множество статии и интервюта в печатни медии, 

видеорепортажи, пресконференции на ректорското и деканските/директорските 

ръководства, актуализирани презентации на български и английски език, съобщения, 

фотоматериали, постери и други актуални рекламни материали за университета и др. Те 

представят университета на международно, национално, регионално и местнно 

институционално ниво (при гостувания, обмени, в училища, институции, на 

мероприятия и срещи и др.).  

През целият отчетен период са отпечатвани и разпространявани рекламно-

информационни материали за ТрУ, структурните звена и ЦКР - на хартиен носител и по 

електронен път. Изпратени са рекламни материали до професионални гимназии от 

цялата страна. 

Актуализиран е и двуезичен рекламен диск на ТрУ, който съдържа основна 

информация за университета, страната, града и региона. 

Медиите са сигнализирани чрез съобщения за всички значими събития и 

мероприятия на университета, като се наблюдава все по-засилен интерес към 

университетския академичен живот. 

Екипи от преподаватели и студенти от структурните звена презентираха 

университета в средни училища в Стара Загора, Ямбол, Сливен, Казанлък, Чирпан, 

Кърджали, Нова Загора и др. Ежедневно през м. март, април, май, юни, юли, август и м. 
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септември бяха излъчени рекламни аудио- и видеоклипове на университета по ТВ Диана, 

Дарик, Радио 1, радио Стара Загора, TV Стара Загора.   

Продължава ползотворната комуникация и с Пресклуба на БТА, печатните медии 

– в-к „Старозагорски новини“, в-к „Национална бизнес поща“, в-к „24 часа“, в-к „Труд“, 

в-к „Наблюдател“ и др. Публикувани са интервюта и в специализирани издания като сп. 

„Ветеринарна практика“ и сп. „Агробиотехника“. Отразявани са и забележителни факти 

и събития в университета от широк национален интерес, напр. уникалните аутопсии на 

делфин и морска крава с участието на италиански професор в клиниката на ВМФ.  

Излъчвани са множество аудио предавания по Българско национално радио, 

радио Стара Загора, Дарик радио и др.  

Излъчени са и са предоставени за ползване рекламни клипове или филми за 

университета по време на кандидатстудентската кампания. 

Разработен и действащ от  м. април 2016 г. е нов сайт, елемент от 

информационната система на ТрУ върху нова софтуерна платформа и нов хардуер. На 

централната интернет страница на университета са публикувани 136 съобщения. Още 

по-голям обем от информация е публикувана на страниците на структурните звена. 

Рекламни материали за КСК се публикуват своевременно на сайта на ТрУ и структурните 

звена. 

Периодично са организирани пресконференции на ректорското и 

деканските/директорските ръководства, представящи успехите, кандидатстудентската 

кампания и работата по проекти в ТрУ. 
 

15.3. ВИДЕО И ФОТОЦЕНТЪР 

 

През 2016 г. видеоцентърът е обслужвал дейности свързани с учебния процес и 

отразяване на събитията и мероприятията в Тракийски университет. За нуждите на 

обучението са заснети, монтирани и озвучени 11 броя учебно-документални филми, 

които се използват в момента в учебния процес. В процес на монтаж и озвучаване са 4 

филма. Направени са 85 презаписа на учебни филми на dvd и са прожектирани 120 

учебно-документални видеофилми.  

Регулярно са заснемани: 

- откриване на учебната 2016/2017 година на университета; 

- промоциите на структурните звена; 

- научни конференции, семинари, симпозиуми; 

- чествания на годишнини на структурните звена; 

- подписване на договори с други университети от страната и света; 

- чествания на годишнини на видни преподаватели и учени от Тракийски 

университет; 

- фотоматериали за издаване на брошури, списания, каталози, диплянки, алманах; 

- официални посещения на министри и депутати, евродепутати, на чуждестранни 

гости, студенти; 

- презентации на учебния процес, награждавания с отличия, диплом и почетно 

звание Доктор Хонорис Кауза и други събития от живота на Тракийски 

университет; 

- празнични шествия по повод на национални празници;  

- всички събития свързани с дейността на ректората и деканатите на всички 

структурни звена при осъществяване на техните ежедневни и представителни 

дейности. 

На монитора на входовете на университета се експонират презентации и 

видеоматериали от събития и мероприятия, част от академичния живот.  
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15.4. МУЗЕИ 

 

Ценните експонати в четирите музея на Тракийски университет се поддържат в 

добро състояние. Музеите функционират епизодично, в съответствие с потребностите от 

посещения. За да се активизира рекламата им, се разработват информационни материали, 

но е необходимо да се осигури по-устойчив поток от посетители в тях.  

През изминалата 2016 г. „Музея на коня и конния спорт“ беше посетен от 

множество гости от страната и от чужбина. Вратите на музея бяха отворени на всички 

официални празници както на Тракийски университет, така и на звената към него. За 

поредна година беше проведена беседа с ученици от II-ри клас от Второ основно 

училище „П. Р. Славейков“ в Стара Загора, както и с ученици от професионалната 

гимназия по ветеринарна медицина в града след предварителна уговорка с класните 

ръководители. Музеят бе посетен и от множество родители и кандидат-студенти в „Деня 

на отворените врати“ организиран от Университета през изминалата година.  

 Традиционно посещения в „Музея на коня и конния спорт“ се провеждат за 

студентите от I курс, специалност „Ветеринарна медицина“ изучаващи дисциплината 

Частно животновъдство, както и за студенти I курс в часовете по ВАН от АФ.  

 Освен тези предварително планирани посещения имаше и голям брой служители 

и преподаватели в Университета, който проявиха желание да посетят музея с децата си 

по време на  лятната ваканция.  

В заключение, дейността по Протокол, реклама и връзки с обществеността  за 

2016 г. в Тракийски университет се развива и обогатява. Постигната е добра организация 

по планирането и координирането на дейностите в ректорат и структурните звена.  

Работи се по разнообразяване на каналите за реклама на ТрУ. В резултат на тези усилия 

Тракийски университет присъства в публичното пространство като образователна и 

научна институция, с престиж на регионално, национално и международни ниво. 

 

16. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ 
 

В отчетът за касово изпълнение на бюджета на Тракийски университет разходите 

са отчетени по следните дейности: 1162 – Научноизследователско дело; 3334 – 

Повишаване на квалификацията; 3341 – Академии, университети и висши училища;  

дейност 3332 – Общежития и интернати; дейност 3336 – Столове; дейност 3388 – 

Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина; дейност 3349 

– Приложни научни изследвания в областта на образованието и дейност 5532 – Програми 

по временна заетост. 

Изготвени са отчети: В3, В3 – РА,  В3 – KSF и В3 – DES, B3 – DMP и В3 – 33 за 

средствата по набирателните сметки.  

Всички звена на Тракийският университет  изпълняват бюджети. Представеният 

касов отчет за 2016 г. е съставен от касовите отчети на следните структурни звена на 

Тракийски университет: 

- Ректорат; 

- Аграрен факултет; 

- Ветеринарномедицински факултет; 

- Медицински факултет; 

- Педагогически факултет; 

- Стопански факултет; 

- Медицински колеж - Стара Загора; 

- Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол; 

- ДИПКУ; 

- Учебно-опитно стопанство; 
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В отчетът на Ректорат е включен и отчета на Филиал - Хасково. 

Трансфери: 

По параграф 32-30 Получени трансфери от Републиканския бюджет при уточнен 

план  за 2016 г. 18459650 лева, отчета е в размер на 18459650 лева. 

По параграф 61-01 Трансфери между бюджетни сметки – получени трансфери са 

отчетени общо 486362 лева. 

Получени от Министерство на здравеопазването по Договори за обучение на 

специализанти – 312285 лева, от Министерство на земеделието и храните – 

Разплащателна агенция – ПНДЖ 1 2015 – 1965 лева; 308 ПМИ – 2990 лв.; ПНЖ - 21951 

лв.; DE MINIMIS – 3054 лв. и от Министерство на образованието и науката – 126426 лв. 

По параграф 63-01 Трансфери между сметки за средства от ЕС – получени 

трансфери са отчетени общо 1380966 лева, в това число – по бюджета В3 бюджет – 0 лв., 

във В3 - DES – 96 отчетената сума е 641911 лв., В3 - DMP-97 - 0 лв., във B3 - RA – 42 – 

1922 лева и В3 – KSF - 98- 737133 лв. 

Получените средства са както следва: 

От Министерство на образованието и науката по програма Еразъм – 651510 лева; 

Проект „Студентски практики“ - 234423 лева. Студентски стипендии - 252462 лева. Дог. 

564547EMPAQT - 12527 лв. 

От Министерство на икономиката по проект „Развитие на капацитета на 

научноизследователската и развойна дейност в Тракийски университет“ – ОП 

„Конкурентно способност“ - 250248 лева. 

От Министерство на земеделието и храните – Разплащателна агенция – Мярка 13 

- 1922 лева. 

По §63 – 02 Трансфери между сметки за средства от Европейския съюз – 

възстановени по програма Еразъм /-9599 лева/. 

 

В3 

Приходи: 

По параграф 24 – 00 Приходи и доходи от собственост при план 8365683 лева, 

отчета е 8689632 лв. и представлява изпълнение 103.87 % и е 96.45 % от всички приходи. 

 Най-голям е относителния дял на приходите от продажба на услуги, стоки и 

продукция. При план 7744063 лв. изпълнението е в размер на 8064793 лв. и представлява 

изпълнение 104.14 %, а от общия размер на приходите съставлява 89.51 %.  

По параграф 24 – 05 Приходи от наеми на имущество при план 569638 лева, отчета 

е в размер на 572839 лева. Изпълнението е 100.56 %, а от общия размер на приходите 

съставлява 6.36 %.  

 По параграф 28 – 00 Глоби, санкции и наказателни лихви при план 3977 лева 

отчета е 3700 лева.  

 По § 36-00 Други приходи при план 28849 лева, отчета е 28320 лева. 

 По параграф 37 – 00 Внесен ДДС и други данъци върху продажбите при план - 

143074 лева, отчета е 120981 лева и представлява изпълнение – 84.56 %. Това 

представлява - 1.34 % от общите приходи. 

По параграф 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи при план      

235000 лева, отчетените постъпления са 218772 лв. Изпълнението е 93.09 %, а 

относителния дял в общите приходи е 2.43 %. 

По параграф 45-00 Помощи и дарения от страната планираните средства са 97811 

лв., а отчета е в размер на 103863 лева. Изпълнението е 106.19 %, а относителния дял на 

тези приходи към общите приходи съставлява 1.15 %.  

По параграф 46-00 Помощи и дарения от чужбина са  отчетени 86186 лева, при 

план 6186 лева. 
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Общо приходите по отчета са в размер на 9009492 лева, при план 8549432 лева. 

Изпълнението на приходите общо е 104.83 %. 

Разходи: 

 Общо разходите са планирани в размер на 34743282 лв., а отчета е в размер на 

25353994 лв. - изпълнението е 72.98 %. 

Заплати на персонала нает по трудови правоотношения – при план 15428115 лв. 

отчета е 14001880 лв. Изпълнението е 90.76 %, а от общия размер на разходите по отчет 

представляват 55.23 %.  

Други възнаграждения и плащания за персонал: при план 1760292 лева, отчета е 

1378907 лв. Изпълнението е 78.33 %. Относителният дял на тези разходи към общия 

размер на разходите по отчет е 5.44 %.  

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: при план 2932941 лв., 

отчета е 2517641 лева. Изпълнението е 85.84 %. Относителният дял на тези разходи към 

общия размер на разходите по отчет е 9.93 %.  

По параграф 10-00 Издръжка са планирани 9939567 лв., отчета е в размер на 

4948508 лв. и представлява 49.79 % изпълнение. Относителният дял на тези разходи към 

общия размер на разходите по отчет е 19.52 %. 

По параграф 19 – 00 Платени данъци, такси и административни санкции при план 

123486 лв., отчета е 103825 лева. Изпълнението е 84.08 %. Относителния дял на тези 

разходи към общия размер на разходите по отчет е 0.41 %. 

По параграф 29 – 00Други разходи за лихви плана е 0, разходите са 116 лева. 

По параграф 40 – 00 Стипендии, плана е в размер на 826321 лева, а отчета е в 

размер на 783065 лева. Изпълнението е 94.77 %, а относителния дял на тези разходи към 

общия размер на разходите по отчет е 3.09 %.  

По параграф 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства са 

планирани 4000 лева, а отчета е 2570 лева. Изпълнението е 64.25 %, а относителния дял 

на разходите по отчет спрямо общия размер на разходите е 0.01 %. 

По параграф 46–00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 

и дейности плана е 21897 лева, а отчета е 14508 лева. Изпълнението е 66.26 %, а 

относителния дял на тези разходи спрямо общите разходи е  0.06 %. 

По параграф 51 – 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи са 

планирани 959 842 лева, изпълнението е 63 951 лева. 

По параграф 52 – 00 Придобиване на дълготрайни материални активи при план 

2 592 781 лева, отчета е в размер на 1470468 лв. и представлява 56.71 % изпълнение, а 

относителния дял от общия размер на разходите е 5.80 %. 

По параграф 53 – 00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи при план 

154040 лева, отчета е 68555 лева. Изпълнението е 44.50 %. 

Във В3 по план имаме численост на персонала средногодишни щатни бройки 

1155, отчета е 1045 средно годишни щатни бройки и представлява 90.48 %. 

С направените разходи се осигури нормалната работа на университета и неговите 

структурни звена във връзка с обучението на студентите и реализирането на одобрените 

научни проекти през 2016 г. 

 В3 - KSF 

 В този отчет се отчитат средствата получени от Европейския съюз по проекти. 

 През отчетния период по § 63-01 Трансфери между сметки за средства от 

Европейския съюз – получени трансфери в размер на 250248 лева по проект „Развитие 

на капацитета на научноизследователската и развойна дейност в Тракийски 

университет“ – ОП „Конкурентноспособност“, Студентски стипендии - 252462 лева, 

Студентски практики - 234423 лева. 
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 В3 – DES 

 В отчетът се отчитат средствата получени от Европейския съюз за други 

европейски средства. Тук се отчитат дейностите свързани с програма „Еразъм“. Освен 

това тук се отчитат и два научни проекта по седма рамкова програма Мария Кюри на 

Европейската комисия, а именно: 

 Проект C-BIRD „Кооперативният бизнес и иновативното развитие на селските 

райони: Синергия между бизнес и академични партньори“; 

 Проект № 316067 „БИЛКОВА ПРОТЕКЦИЯ“. 

 

В3 – DМР 

 В този отчет се отчитат средствата, получени от други държави извън 

Европейския съюз. Отчитат се два договора. Първият е Договор № KNRIN- 2013/104377 

по „Програма за зелени иновации в индустрията“, сключен между Иновация Норвегия и 

Фондация за биологично земеделие „Биоселена“. 

Вторият договор е AGR.0041.20140429 „Създаване на Национален център за 

професионално обучение и компетентност „Америка за България“. Вторият договор е 

отчитан до м. август 2016 г. когато отчитането е променено и приходите и разходите за 

2016 г. са прехвърлени във финансово правна форма 0. 

  

ДРУГИ ПОЯСНЕНИЯ 

 

Корекции на бюджета 

 През отчетният период са направени  корекции на бюджета на университета както 

следва: 

1. С писмо № 0406-36 от 15.03.2016 г. на МОН  - изразяваща се в намаление на 

трансфера по § 32 – 30 и намаление на разходите за издръжка. 

  2. На заседания на АС от 06.04.2016 г., 26.05.2016 г. и 29.06.2016 г. са направени 

вътрешни компенсирани промени по бюджетите на структурните звена и на 

университета като цяло. 

3. С писмо № 0406-84 от 26.08.2016 г. на МОН - изразяваща се в увеличение на 

трансфера по § 32 – 30 и увеличение на разходите за издръжка. 

4. На заседание на АС от 14.09.2016 г. – направената корекция се изразява във  

вътрешни компенсирани промени по бюджетите на структурните звена и на 

университета като цяло. 

5. На 16.09.2016 г. е направена корекция с писмо № 0406-91 от 10.09.2016 г. на 

МОН изразяваща се в увеличение на трансфера по § 32 – 30 и увеличени на разходите за 

стипендии. 

6. На заседание на АС от 26.10.2016 г. са направени вътрешни компенсирани 

промени по бюджетите на структурните звена и на университета като цяло. Освен това е 

отразена и корекцията направена с писмо № 0406-105 от 07.10.2016 г. на МОН, с което 

са намалени трансферите от МОН и съответно разходите за издръжка. 

7. С писмо изх. № 0406-128 от 18.11.2016 г. на МОН - изразяваща се в увеличение 

на трансферите от МОН и съответно увеличение на капиталовите разходи за основен 

ремонт. 

8. С писмо изх. № 0406-131 от 24.11.2016 г. на МОН - изразяваща се в намаление 

на трансфера по § 32 – 30 и намаление на разходите за издръжка. 

9. На заседание на АС от 14.12.2016 г. – направената корекция се изразява във  

вътрешни компенсирани промени по бюджетите на структурните звена и на 

университета като цяло. 
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10. На 30.12.2016 г. са направени корекции на бюджета на основание писмо на 

МОН с изх. № 0406 – 139 от 22.12.2016 г., както и във връзка с получени трансфери от 

Министерства и ведомства след корекцията направена на заседание на АС от 14.12.2016 

г. 

 

 Използване на терминални устройства ПОС 

 На този етап използването на устройствата е слабо видно от приложената справка 

№ 1. Устройства има във всички основни структурни звена. Предприетите действия 

подобриха използването на устройствата, но все още това е незадоволително. 

 

Неравнения 

 Към 31.12.2016 г. има неравнение на приходите по §32 – 30 и сметка 7522  в размер 

на 5815 лева, която представлява ДДС за продажбите на студентски стол във Филиал - 

Хасково. 

 С направените разходи е осигурено нормалното функциониране на университета 

и неговите основни  и помощни структурни звена. 
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Справка № 1. 

                                  ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 
    

                  

                  

Тракийски университет Стара 

Загора към 
31.12.2016 г. 

ЕИК/БУЛ

СТАТ 
123 024 538 0 

    

(наименование на разпоредителя с 

бюджет)       
  

код от регистъра на 

бюджетните организации в 

СЕБРА 

  
  

Министерство на образованието 

и науката  
код по ЕБК: 1700 

  
  

  
  

(наименование на първостепенния разпоредител 

с бюджет)       
  

    

финансово-правна форма 0 БЮДЖЕТ             

            (в левове)     

  
Годишен         

уточнен 

план                           

2016 г. 

ОТЧЕТ               
2016 г. 

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:   

§§ от ЕБК, които се 

включват в съответния 

показател 

П О К А З А Т Е Л И 
левови 

 сметки и 

СЕБРА  

валутни  

сметки  

операции в 

брой (в 

левове и 

валута) 

операции 

приравнени 

на касов 

поток   

  

(а) (1) (2) (3) (4) (5) (6)     

                  

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И 

ПОМОЩИ  8,594,432 9,009,492 5,803,135 13,664 3,192,693 0   §§ 01 - 48 

1. Данъчни приходи 0 0 0 0 0 0   §§ 01 - 20   

2. Други приходи 8,490,435 8,819,443 5,631,067 9,263 3,179,113 0   §§ 24 - 42 

2.1 Приходи и доходи от 

собственост  8,365,683 8,689,632 5,517,926 9,969 3,161,737 0   §24 
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в т. ч.   вноски от приходи на 

държавни и общински 

предприятия и институции 0 0 0 0 0 0   под.§ 24-01 

             нетни приходи от 

продажба на услуги, стоки и 

продукция 7,744,063 8,064,793 5,276,571 9,966 2,778,256 0   под.§ 24-04 

             приходи от наеми на 

имущество и земя  569,638 572,839 189,358 0 383,481 0   под.§§ 24-05 и 24-06 

2.2 Приходи от такси 0 0 0 0 0 0   §§ 25 - 27 

2.3 Глоби, санкции и наказателни 

лихви  3,977 3,700 681 0 3,019 0   §28 

2.4  Други неданъчни приходи  -114,225 -92,661 -93,278 -706 1,323 0   §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 

2.5  Постъпления от продажба на 

нефинансови активи 235,000 218,772 205,738 0 13,034 0   

§ 40 с изключение на под.§ 

40-71 

3. Помощи и  дарения от страната 97,811 103,863 85,882 4,401 13,580 0   § 45  

4. Помощи и дарения от чужбина 6,186 86,186 86,186 0 0 0   §§ 46 - 48   

II. РАЗХОДИ  34,743,282 25,353,994 18,836,024 15,144 937,526 5,565,300   §§ 01 - 57 

1. Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни прав.  15,428,115 14,001,880 11,038,838 0 35,048 2,927,994   § 01 

2. Други възнаграждения и 

плащания за персонала  1,760,292 1,378,907 925,400 50 333,872 119,585   § 02 

3. Осигурителни вноски 2,932,941 2,517,641 0 0 0 2,517,641   §§ 05 и 08 

4. Издръжка  10,084,950 5,066,841 4,483,631 15,094 568,036 80   §§ 10; 19; 46 

5. Лихви  0 116 116 0 0 0   §§ 21 - 29 

в т. ч. външни  0 0 0 0 
0 

0   

§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-

92  

6. Социални разходи, стипендии 830,321 785,635 785,065 0 570 0   §§ 39 - 42 

в т. ч. стипендии 826,321 783,065 783,065 0 0 0   § 40 

7.Субсидии  0 0 0 0 0 0   §§ 43 - 45; 49 

8. Придобиване на нeфинансови 

актииви 3,706,663 1,602,974 1,602,974 0 0 0   §§ 51 - 54 
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9. Капиталови трансфери 0 0 0 0 0 0   § 55 

10. Прираст на държавния резерв и 

изкупуване на земеделска 

продукция  0 0 0 0 0 0   (+ § 57 - под.§ 40-71) 

в т. ч. плащания за попълване на 

държавния резерв 0 0 0 0 0 0   под.§;57-01 

          постъпления от продажби на 

държавния резерв (-) 0 0 0 0 0 0   (-)под.§ 40-71 

11. Резерв за непредвидини и 

неотложни разходи 0 0 0 0 0 0   §;00-98 

III. Трансфери 19,226,892 19,287,991 13,847,168 0 
-3,826 

5,444,649   

§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 

78  

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други 

бюджети  0 0 0 0 0 0   §§ 30 - 31; 60 

2. Други трансфери  19,226,892 19,287,991 13,847,168 0 -3,826 5,444,649   §§ 32; 61- 67;  74 - 78 

в т. ч. временни безлихвени заеми 0 0 0 0 0 0   §§ 74 - 78 

         трансфери за отчислени 

постъпления 0 0 0 0 0 0   § 65 

3. Трансфери за поети 

осигурителни вноски и данъци 0 0 0 0 0 0   § 69 

IV. Вноска в бюджета на ЕС 0 0 0 0 0 0   § 33 

V. Дефицит / излишък = I - II 

+III - IV  (6,921,958) 2,943,489 814,279 (1,480) 2,251,341 (120,651)     

VI. Финансиране  6,921,958 (2,943,489) (814,279) 1,480 (2,251,341) 120,651   §§ 70 - 98 

1. Външно финансиране 0 0 0 0 0 0   

§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 

95-28/95-29 и 95-49 

            получени външни заеми  0 0 0 0 0 0   

под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-

32; 80-51/80-52 и 80-97 

            погашения по външни 

заеми  0 0 0 0 0 0   

под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-

38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-

98; 
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            държавни /общински/ ЦК 

емитирани на м/нар. капиталови 

пазари  0 0 0 0 0 0   § 81 

            получени погашения по 

предоставени кредити от други 

държави  0 0 0 0 0 0   § 82 

            операции с др. ЦК и 

финансови активи  0 0 0 0 0 0   под. § 92-01 

            остатък в лв.равн. по 

валутни сметки и каса в чужбина 

от предх. период  0 0 0 0 0 0   под. §§ 95-21и 95-22 

            наличности  в лв. равн.по 

валутни сметки и каса в чужб. в 

кр.на периода  0 0 0 0 0 0   под. §§ 95-28/95-29 и 95-49 

2. Придобиване на дялове, акции, 

съучастия и др, финансови активи  128 128 0 0 128 0   § 70 

3. Възмездни средства 0 0 0 0 0 0   §§ 71 - 73 и 79 

            предоставени  0 0 0 0 0 0   под. § 71-01 и § 72-01 

            възстановени 0 0 0 0 0 0   под. § 71-02 и § 72-02  

            нето плащания по 

активирани гаранции, 

поръчителства и преоформен дълг  0 0 0 0 0 0    § 73 

            предоставени заеми към 

крайни бенифициенти 0 0 0 0 0 0   под. § 79-01 

            възстановени суми по заеми 

от крайни бенифициенти 0 0 0 0 0 0   под. § 79-02 

4. Приватизация на дялове, акции 

и участия 0 0 0 0 0 0   § 90 

5. Покупко-продажба на 

държавни/общински/ ценни книжа 

от бюдж. предприятия  0 0 0 0 0 0   § 91 

6. Друго вътрешно финансиране  -733,338 12,854 61,907 98,256 -127,545 -19,764   §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 
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            операции по вътрешен дълг 

и финан. активи - нето  0 0 0 0 0 0   §§ 83; 85 - 86 и 92-02 

            друго финансиране  -733,338 12,854 61,907 98,256 -127,545 -19,764   §§ 87; 88 и 93 

7. Суми по разчети за поети 

осигур., вноски и данъци -484,110 -343,695 -484,110 0 0 140,415   §89 

8. Наличности в началото на 

периода  8,139,278 8,139,278 7,225,808 913,470 0 0   под. §§ 95-01 до 95-06 

9 Наличности в края на периода  0 -10,752,085 

-

10,129,270 -622,815 0 0   под. §§ 95-07 до 95-13 

10. Преоценка на валутни 

наличности  0 31 0 31 0 0   под. § 95-14 

11. Депозити и сметки 

консолидирани в "Единната 

сметка" от предх. период  0 0 0 0 0 0   под. §§ 96-01 до 96-03 

12. Депозити и сметки 

консолидирани в "Единната 

сметка" в края на периода 0 0 0 0 0 0   под. §§ 96-07 до 96-09 

13. Касови операции, депозити, 

покупко-продажба на валута и 

сетълмент  0 0 2,511,386 -387,462 -2,123,924 0   § 98 

            в т. ч. покупко-продажба на 

валута (+/-)  0 0 260,751 -260,751 0 0   под. § 98-30 

0 0 0 0 0 0 0     

                 

0   
 

42 699260   2/13/17     

(e-mail)     (служебни телефони)    (дата)     

ИЗГОТВИЛ:                 

  Атанаска Кокенова             

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:       

РЪКОВОДИТЕЛ: 

        

 
Руси Кокенов     проф.двмн Иван Въшин     
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17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дейностите през отчетния период следват концепцията и идеите, основоположни 

за Мандатната програма за периода 2015-2019 година.  

Ефикасността и синергията при изпълнение на управленските и 

административните функции в Тракийски университет се дължат на подходящото 

взаимодействие и баланс на интересите на преподаватели, администрация и служители, 

студенти, докторанти и пост-докторанти. Тези интереси се съгласуват чрез ясни и 

споделени цели, визия за развитие, както и посредством конкретно очертаните 

потребности и установеният ефективен комуникационен процес. Балансът и ефективната 

координация между дейности и решения на Ректорски съвет (основен и разширен състав) 

и Академичен съвет осигуряват гласност, диалогичност и решения, основани на 

консенсуса и споделената отговорност. Управленската структура осигурява навременен 

вътрешен контрол и мониторинг, които представляват цялостен процес, интегриран в 

дейността на йерархичната структура, осъществяван от ръководството на различни нива. 

Равносметката за отчетния период е в полза на доброто планиране и успешно 

провеждане на предварителните изпити и кандидатстудентската кампания, а именно 94 

% запълване на местата от държавната поръчка за специалностите след средно 

образование, и на 100 % на държавната поръчка при магистърските програми. 

Развитието на младите изследователи също е приоритетно, за периода са усвоени общо 

27 броя докторантури - 24 редовни и 3 задочни. Нараства броят на чуждестранните 

студенти, основно в специалностите „Медицина” и „Ветеринарна медицина“. 

Понастоящем в Тракийски университет се обучават студенти от 33 държави. Наблюдава 

се интерес от страна на граждани на страни от Азия, и традиционно се запазва интереса 

от страните - членки на Европейския съюз като Великобритания, Гърция, Кипър, 

Люксембург, Норвегия и др. Стажовете и практиките по учебен план на специалностите 

в ТрУ се провеждат в рамките на предвиденото в Академичения календарен план. 

Използват се модерни бази, има сключени договори между университета от една страна, 

и ферми, фирми, болници, училища, Агенцията по безопасност на храните и др. 

структури, като с всяка изминала година се повишава интереса и грижите на бъдещите 

работодатели към студентите. 

Приоритет за този период остават и дейностите свързани със следдипломна 

квалификация и обучение през целия живот. За посочения период са организирани 373 

специализации, 1011 ПКС, 26 групови специализации, 190 индивидуални 

специализации, 201 групови курсове. 

До края на 2016 г. са регистрирани  почти 13000 потребители на общо 463 

електронни учебници и курсове в Тракийски електронен университет - http://edu.uni-

sz.bg, общият брой учебни ресурси интегрирани в електронните курсове е 4502. Обемът 

на материалите в електронната платформа на университета се увеличава прогресивно, 

което е и база за последваща акредитация на дистанционно обучение в Тракийски 

университет, както е заложено в мандатната програма на ректорското ръководство. 

Според класацията на  Рейтинговата система на висшите училища в България за 

2016 г. Тракийският университет заема първо място с професионално направление 

„Животновъдство”, второ място с професионалните направления „Ветеринарна 

медицина” и „Педагогика”, трето място с професионалните направления „Биологически 

науки“, „Обществено здраве”, „Растениевъдство“, „Социални дейности“ и „Хранителни 

технологии“. 

За първи път през 2016 г. Тракийският университет попада в международната 

класация на Quacquarelli Symonds (QS). Заедно със Софийски университет и 

http://edu.uni-sz.bg/
http://edu.uni-sz.bg/
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Американският университет в България,  Тракийски университет - Стара Загора се 

нарежда сред най-добрите висши учебни заведения за Източна Европа и Централна Азия. 

Редом с учебната, научната дейност също се изпълнява в контекста на динамиката 

и конкуренцията на национално и международно ниво. Съгласно наукометричните 

показатели за оценка на научната дейност, определени от Министерството на 

образованието и науката, Тракийски университет получава годишна оценка от 6.54 при 

минимално необходима 2.00 за получаване на 100 % субсидия за научна дейност. 

През изтеклият отчетен период са публикувани 427 научни статии. Добър 

показател е фактът, че от тях 124 са публикувани в издания с импакт фактор (Web of 

Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS). От тях тези с импакт фактор по данни от Web of 

Sciencе са 64. Броят цитати на научни публикации на изследователския състав, появили 

се в научната литература през отчетната година е 2465 (с 51 % повече сравнено с 

предходната година), от които 888 са в издания с импакт фактор (Web of Sciencе) и 

импакт ранг (SCOPUS). 

Тракийският университет продължава да провежда политика на разширяване и 

задълбочаване на международните си контакти чрез подписаните  нови  или  подновени  

международни  договори. Във връзка с новите дейности по програма „Еразъм+“ със 

страни извън ЕС и Европа се наблюдава повишен интерес към сътрудничество със 

страни като Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Япония, САЩ, Република Корея. В 

резултат на осъществени контакти бяха подписани нови договора за двустранно 

сътрудничество и за сътрудничество по програма “Еразъм+“ в областта на научно-

изследователската и учебната дейност и развитието на кадрите. 

За отчетният период са подадени 45 проектни предложения, кандидатстващи за 

финансиране от структурните фондове на Европейския съюз за целите на образованието 

и науката, Рамкови програми на Европейския съюз, и други Европейски и международни 

програми и фондове. Изпълняваните проекти са на обща стойност от 1 012 916 лв.  

Издателската дейност при Тракийски университет ще бъде подкрепена от 

финансиране по Фонд научни изследвания, което успешно беше защитено за “Bulgarian 

Journal of Veterinary Medicine” (BJVM) и „Agricultural Science and Technology”.  

Предстоят рационализиращи дейности в Учебно-опитното стопанство, с които да 

се защити неговата основна функция, а именно - извършване на практическо обучение 

със студентите. Създадена е добра организация на работа при осъществяване на лечебно-

диагностичната дейност на Ветеринарномедицински факултет. Професионализмът на 

работещите в клиниката и непрекъснато подобряващата се инфраструктура правят това 

звено едно от водещите в страната лечебни заведения за домашни любимци. 

През 2016 г. и 2017 г. в Тракийският университет бяха извършени строително 

монтажни работи (СМР) на обща стойност 429179.80 лв.  Ремонтирани бяха покривите 

на ветеринарните клиники, на аудитория 7, на корпусите 5, 6 и 8 и на асансьорните шахти 

на корпусите 1, 2, 4 и 5, намиращи се на територията на Студентски град, в Морфоблока 

на Медицински факултет и във Филиал - Хасково. По-малки по обем ремонтни работи 

бяха направени в Педагогически факултет и Медицински колеж. 

Високият рейтинг на Тракийски университет се дължи на последователната 

политика на академичната общност в образователния процес и научноизследователската 

дейност, на организираната рекламна дейност и популяризиране на университета при 

участието в национални и международни мероприятия. 

Финансово-счетоводната политика на ръководството на ТрУ и на основните 

структурни звена осигурява нормално функциониране на присъщите ни дейности. 

 

Какво предстои през следващите години от мандата на Ректорското 

ръководство: 
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 Да продължи да се разширява рекламната дейност на кандидатстудентската 

кампания в интернет пространството и социалните мрежи. 

 Утвърждаване на електронното - он-лайн, подаване на документи при 

кандидатстване за обучение в ТрУ. 

 Търсене на възможности за поддържане на по-тесни контакти с директори, 

респ. учители, от средното образование, с цел по-широко популяризиране на 

специалностите на професионалните направления, по които се обучават студенти в ТрУ. 

 Разширяване диапазона на бакалавърски специалности и магистърски 

програми за обучение на английски език.  

 Да продължи актуализацията на учебните планове, съобразно нуждите на 

бизнеса и потребителите на кадри. 

 Да продължи работата по актуализирането на квалификационните 

характеристики на отделните специалности в посока максимално унифициране на 

учебната документация. 

 Включване изучаването на чужд език в учебните планове на специалностите 

като избираема дисциплина с оглед повишаване чуждоезиковата подготовка на 

студентите. 

 Акцентиране върху практически ориентирано обучение и извънаудиторната 

работа за самоподготовка на студентите. 

 Разработване и въвеждане на учебни програми на английски език за 

привличане на повече чуждестранни студенти по програма Еразъм. 

 По-широко въвеждане на електронните форми на обучение в специалностите 

на отделните професионални направления. 

 Търсене на повече възможности за ангажиране на студентите в университетски 

дейности, извън учебния им план, с оглед по-пълното усвояване на „стипендии за 

специални постижения“. 

 Стимулиране работатата на Студентския съвет в посока увеличаване 

активността на студентите в ТрУ при участията им в научните форуми, организирани от 

основните звена. 

 Стимулиране на научноизследователския потенциал на студентите, и 

провокиране на техния интерес към научна кариера за увеличаване на относителния дял 

на усвоените докторски програми. 

 Организиране на открити лекции чрез привличане на гост-лектори от 

практиката с цел споделяне на добри практики и мотивиране на студентите. 

 Организиране на семинари насочени към иновативните образователни 

технологии за повишаване на компетентността и педагогическите умения на 

преподавателите. 

 Разширяване на следдипломното и продължаващо обучение във всички звена 

на ТрУ. 

 Създаване на база данни с информация за завършили и реализирали се 

студенти. 

 Своевременно представяне и попълване на необходимата информация в 

информационната система на университета с оглед отчитането й в ежегодните 

рейтингови проучвания на професионалните направления. 

 Търсене на възможности за разширяване въвеждането на бизнес стипендии за 

студенти на ТрУ от работодатели, с оглед започване на  работа след дипломиране. 

 Продължаване на стартиралите дейности за усъвършенстване на оперативната 

документация, за разработване на нови правила и процедури, обуславящи ефективно 

обучение, за проследяемост на завършилите студенти и за включване на работодателите 
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като страна в академичната дейност, предвид предстоящата институционална 

акредитация на ТрУ по новите критерии за оценка от НАОА.  

 Да продължи работата по разработване на нови процедури за оценяване на 

учебната документация - от нейното създаване и прилагане до отчитане на 

ефективността ѝ, обогатяване и усъвършенстване с оглед развитие на системата за 

управление на качеството. 

 Политиката на МОН, за обвързване финансирането на ВУ в зависимост от 

класацията в Рейтинговата система, е основание за нови стратегически ориентации в 

академична дейност на ТрУ, оказващи влияние върху класирането на професионалните 

направления. 

 Активизиране публикационната дейност в издания с импакт фактор (Web of 

Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS). 

 Насърчаване активността на студентите при участието им в експерименталната 

работа на катедрите за реализиране на научноизследователските проекти. 

 Активно участие в планираните покани по индикативна годишна работна 

програма за 2017 г. на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, включително в: изграждане на регионални научни центрове и уникални научни 

инфраструктури; повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в 

мултикултурна среда; подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование. 

 Като първа резерва по процедура на директно предоставяне  на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура BG16RFOP001-3.003 към Оперативна програма 

„Региони в растеж“ Тракийски университет очаква покана за осъществяване на проект 

„Създаване на Академичен Информационен Център при Тракийски университет“. 

 Изграждане на кооперативен хъб по проект „Cooperative business and innovative 

rural development C-BIRD“, като ефективен център за генериране на знание, обмен на 

опит и сътрудничество между академия и бизнес в областта на иновативните бизнес 

модели в аграрния сектор. 

 Модернизиране на технологиите във фермите на Учебно-опитно стопанство, 

повишаване на приходите и провеждане на нормален учебен процес. 

 Обявяване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна 

електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за 

ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане 

на разходите за небаланси за нуждите на Тракийски университет - гр. Стара Загора по 

структурни звена“, с оглед намаляване на доставните цени за киловатчас потребление на 

електрическа енергия в Студентски град. 

 Фокусиране на рекламата на образователните услуги и научните постижения 

на ТрУ към социални медии в ИНТЕРНЕТ.  

 Издаване на актуализирани дипляни и брошури за разпространение до 

средните училища в страната, гости, мобилности и др. 

 Продължаване на работата по попълване на информацията в новия сайт на ТрУ 

и неговата английска версия. 

 Поддържане и развиване на форми на студентски спорт и поддържане на 

студентската художествена самодейност. 

 Осигуряване на по-устойчив поток от посетители в музеите, чрез извеждане на 

рекламата им на регионално ниво. 

 Сключване на договори с културни институции в региона, с цел по-тясно 

сътрудничество и създаване на условия за близост на студентите до различни форми на 

култура и изкуство. 
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 В заключение, използваме възможността да отбележим, че представените 

данни и информация в настоящият отчет съвсем не изчерпват всички активности и 

събития, които благодарение на съвместните ни усилия се осъществиха през отчетния 

период в Тракийски университет. Планираното Общо събрание на Тракийски 

университет на 5 април 2017 г. ще бъде използвано като възможност за позитивен диалог 

и дискусия относно последващо надграждане и ефективно изпълнение на учебната, 

научноизследователската, проектната и административната дейности в нашата 

институция. 

 

  

Уважаеми членове на Общото събрание, 

 

 През отчетният период всички ние работихме в посока успеха и утвърждаване 

позицията на Тракийски университет като значима академична структура.  

 Изказвам признателност на преподавателите, студентите и служителите от 

Тракийски университет за екипната работа и сътрудничество, за оптималната 

комуникация и принос към нашият успех. 

 

 

                                                                                 Ректор: проф. двмн Иван Въшин 

 
 


