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П Р О Т О К О Л   № 9 
 
Днес, 14 декември 2016 г. (сряда) от 13.00 часа в зала „Димитър 

Димов” (Заседателна зала на ректората) се проведе заседание на 
Академичния съвет.   

Присъстват 35 от членовете на АС (Приложение - Присъствен лист) 
Общ списъчен състав - 45 
Минимален кворум - 30 
Налице е необходимият кворум за провеждане на Академичен 

съвет. Заседанието на съвета е редовно и може да взема решения. 
Проф. Иван Въшин - Ректор на ТрУ откри заседанието на АС и 

предложи някои допълнения и уточнения по дневния ред: 
Към точка 5 да се добави: и удължаване срока на прием на документи 
за докторски програми. 
Към точка 13 да се добави: и „Социални дейности“ ОКС Бакалавър. 
Нова точка 19:  Промяна в състава на Комисия по кариерно развитие 

Докладва: доц. д-р Таня Танева – Гл. секретар на ТрУ 
Нова точка 20:  Приемане такса по курс за СДК 

Докладва: проф. д-р Петър Петров – Декан на ПФ 
Точка 21 става Текущи 

В резултат на гласуването, с 35 гласа “ЗА” АС прие следния 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
 
1. Доклад на КС относно законосъобразност на проведени избори за 
ръководител катедри в АФ. 

Докладва: доц. д-р Ангел Попхаритов – Председател на КС 
2. Коригиране бюджетите на структурните звена и на университета като 
цяло за 2016 г. 

Докладва: Руси Кокенов – ръководител ФСО 
3. Утвърждаване на промени в Правилата за прием на студенти за 
учебната 2017/2018 г. 

Докладва: проф. дсн Гюрга Михайлова – Зам.-ректор по УД 
4. Утвърждаване корекции в Правилата за разпределение целевата 
субсидия на МОН за научни проекти и приоритетните направления за 
2017 г. 
 Докладва: проф. дхн Веселина Гаджева – Зам.-ректор по НИМД 
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5. Обявяване на конкурси и удължаване срокът на прием на документи за 
докторски програми. 
 Докладва: проф. дхн Веселина Гаджева – Зам.-ректор по НИМД 
6. Обсъждане и приемане на Стратегия за наука и иновации на 
Тракийски университет. 

Докладва: доц. д-р Дарина Заимова – Зам.-ректор по проектна 
дейност 
7. Обсъждане и приемане на Правилник и политики за прилагане и 
защита правата за интелектуална собственост и комерсиализация на 
резултатите от научноизследователската дейност при Тракийски 
университет, гр. Стара Загора. 
 Докладва: доц. д-р Дарина Заимова – Зам.-ректор по проектна 
дейност 
8. Обсъждане и приемане на Правилник за безопасни условия, регулиран 
достъп и контрол на лаборатории при Тракийски университет, Стара 
Загора.  

Докладва: доц. д-р Дарина Заимова – Зам.-ректор по проектна 
дейност. 
9. Корекция в Правилата за дейността и управлението на академично 
издателство  на Тракийски университет и утвърждаване на издателски 
план за 2017 г. 
 Докладва: доц. д-р Таня Танева – Гл. секретар на ТрУ 
10. Утвърждаване на цени на учебни помагала от издателския план на 
Тракийски университет. 
 Докладва: доц. д-р Таня Танева – Гл. секретар на ТрУ 
11. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация за ОНС 
„Доктор“ по научна специалност Детска хирургия, професионално 
направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. 
Здравеопазване и спорт. 
 Докладва: проф. д-р Мая Гълъбова – Декан на МФ 
12. Приемане на доклад-самооценка на проект за откриване на 
специалност от регулирана професия „Лекарски асистент“, ОКС 
„Бакалавър“ в МФ.   

Докладва: проф. д-р Мая Гълъбова – Декан на МФ 
13. Актуализация на учебни планове на специалности „Акушерка“ и 
„Социални дейности“, ОКС Бакалавър. 
 Докладва: проф. д-р Мая Гълъбова – Декан на МФ    
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14. Приемане промяна наименования на докторски програми по научни 
специалности „Специална педагогика“ и „Теория на възпитанието и 
дидактика“. 
 Докладва: проф. д-р Мая Гълъбова – Декан на МФ  
15. Утвърждаване на квалификационни характеристики и учебни планове 
за ОКС „Магистър“ в професионално направление 5.1. Машинно 
инженерство.  

  Докладва: проф. д-р Красимира Георгиева – Декан на ФТТ 
16. Приемане и утвърждаване на доклади за изпълнение на препоръките 
от предходна програмна акредитация на професионални направления: 
5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и 
автоматика, 5.4. Енергетика и 5.12. Хранителни технологии за ОКС 
„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, област на висше образование 5. 
Технически науки. 
 Докладва: проф. д-р Красимира Георгиева – Декан на ФТТ 
17. Приемане и утвърждаване на доклади-самооценка за програмна 
акредитация на професионални направления:  5.1. Машинно 
инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.4. 
Енергетика и 5.12. Хранителни технологии за ОКС „Бакалавър“ и ОКС 
„Магистър“, област на висше образование 5. Технически науки. 
 Докладва: проф. д-р Красимира Георгиева – Декан на ФТТ 
18.Удължаване срока на трудови договори на хабилитирани 
преподаватели в МФ и ФТТ. 
 Докладват: проф. д-р Мая Гълъбова – Декан на МФ  

   проф. д-р Красимира Георгиева – Декан на ФТТ 
19. Промяна в състава на Комисия по кариерно развитие. 

Докладва: доц. д-р Таня Танева – Гл. секретар на ТрУ 
20. Приемане такса по курс за СДК 

Докладва: проф. д-р Петър Петров – Декан на ПФ 
21. Текущи. 

  
ПО ПЪРВА ТОЧКА – няма взети решения 
ПО ВТОРА ТОЧКА – Академичният съвет реши: 
1. Приема и утвърждава коригираните бюджети на структурните звена и 
на университета, като цяло за 2016 година съгласно приложенията както 
следва: 

- Финансова правна форма 0 – републикански бюджет; 
- Финансова правна форма 96 - ДЕС; 
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- Финансова правна форма 97 – ДМП;  
- Финансова правна форма 98 – СЕС – КСФ;  
- Финансова правна форма 42 – СЕС – РА; 

2. Приема и утвърждава списъка за капиталовите разходи на 
структурните звена и на университета, като цяло за 2016 година. 
3.  Упълномощава Ректора и Ръководител ФСО да извършват корекции 
по бюджетите на структурните звена и на  университета, като цяло за 
2016 година. Извършените корекции след последното заседание на АС 
за 2016 г. да се докладват на първото заседание на АС през 2017 година. 
ПО ТРЕТА ТОЧКА – Академичният съвет реши: 

Приема и утвърждава промени в Правилата за прием на студенти 
за учебната 2017/2018 г. 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА – Академичният съвет реши: 

Приема и утвърждава корекциите в Правилата за разпределение 
целевата субсидия на МОН за научни проекти, приоритетните 
направления за 2017 г. и формулярите за: Конкурс за финансиране на 
научни форуми; Конкурс за научни и инфраструктурни проекти (субсидия 
МОМН); Конкурс за финансиране на научна периодика. 
ПО ПЕТА ТОЧКА  – Академичният съвет реши: 
Ветеринарномедицински факултет 

Да се удължи срока за прием на документи за следните 
докторантури държавна поръчка за 2016/2017 г., 

1. Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени 
животни – 1 бр. редовна форма на обучение 

2. Патология на животните – 1 бр. редовна форма на обучение 
3. Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – 1 бр. 

редовна форма на обучение 
4. Ветеринарно-санитарна експертиза – 1 бр. редовна форма на 

обучение 
5. Фармакология – 1 бр. редовна форма на обучение 
6. Ветеринарна микробиология – 1 бр. редовна форма на обучение 
Обявата да бъде качена в Интернет страницата на ТрУ със срок 

15.12.2016 г. до 09.01.2017 г. включително. 
Аграрен факултет 

Да се удължи срока за прием на документи за следните 
докторантури държавна поръчка за 2016/2017 г.,  

1. Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – 1 бр. 
редовна форма на обучение 
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2. Овцевъдство и козевъдство – 1 бр. редовна форма на обучение 
Обявата да бъде качена в Интернет страницата на ТрУ със срок 

15.12.2016 г. до 09.01.2017 г. включително. 
Да се обявят конкурси за хонорувани преподаватели: 

ОКС „Магистър“, за зимен семестър на учебна 2016/2017 г. 
1. Аварийно-спасителна техника – 30 часа лекции и 15 часа 

упражнения 
2. Прогноза и сигнализация при защита на растенията (избираема) – 

6 часа лекции 
Летен семестър на учебна 2016/2017 г. 
катедра   „Аграрно инженерство“ 

ОКС “Бакалавър” – Редовно обучение/Задочно обучение    
1. Основи на механизацията в земеделието, спец. Зооинженерство, 

ІІ курс, ІV семестър, задочно обучение, 4/6 – 12 ч. лекции; 
2. Енергетика и транспорт, спец. Агрономство, ІІ курс, ІV семестър, 

задочно обучение, 5/3 – 15 часа лекции;    
3. Аграрна електроника и автоматика – І част, спец. Аграрно 

инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, редовно обучение, 2/2 – 30 часа 
лекции и 30 часа упражнения; 

4. Аграрна електроника и автоматика – І част, спец. Аграрно   
инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, задочно обучение, 5/5 – 15 часа 
лекции и 15 часа упражнения; 

5. Електротехника и електрозадвижване, спец. Аграрно инженерство, 
ІІ курс, ІV семестър, редовно обучение, 3/2 – 45 лекции и 30 часа 
упражнения; 

6. Електротехника и електрозадвижване, спец. Аграрно  
инженерство, ІІ курс, ІV семестър, задочно обучение, 6/7 – 18 часа 
лекции и 21 часа упражнения; 

7. Технология на машиностроенето, спец. Аграрно инженерство, І 
курс, ІІ семестър, редовно обучение, 2/3 – 30 часа лекции и 45 часа 
упражнения; 

8. Технология на машиностроенето, спец. Аграрно инженерство, І 
курс, ІІ семестър, задочно обучение, 6/7 – 18 часа лекции и 21 часа 
упражнения;  

ОКС “Магистър” – Редовно обучение/ Задочно обучение 
1. Поддръжка на земеделската техника и организиране на 

сервизната дейност, ІІ семестър, 5/3 – 15 часа лекции и 9 часа 
упражнения; 
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2. Трактори и автомобили, І семестър, 7/8 – 21 часа лекции и 24 часа 
упражнения; 

3. Електротехника и електрозадвижване, І семестър, 6/7 – 18 часа 
лекции и 21 часа упражнения; 
катедра „Биохимия, микробиология и физика“  

1. Физика с основи на биофизиката/ВМФ/1к – 180 часа упражнения;  
катедра „Растениевъдство“ 

1.  Овощарство 2 част  /Б/Ред. об./Агрономство/ 4 курс – 15 часа 
лекции и 30 часа упражнения; 

2.  Овощарство 2 част /Б/Зад .об./Агрономство/  5 курс  – 9 часа 
лекции и 15 часа упражнения; 

3.  Производство на посадъчен материал от овощни видове  /М/ Зад. 
об./ – 18 часа лекции и 21 часа упражнения; 

4. Фитопатология  /Б/Ред. об./Агрономство/ 2 курс  – 30 часа лекции и 
90 часа упражнения; 

5. Фитопатология  /Б/Зад. об./Агрономство/ 4 курс – 18 часа лекции и 
21 часа упражнения; 

6. Карантина на растенията/М/Зад. об./ – 9 часа лекции и 6 часа 
упражнения; 

7. Нови методи в производството на посевен и посадъчен материал  
/М/Зад. об./  – 6 часа и 9 часа упражнения; 
катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“                             

1. Основи на аграрното право, ОКС „Магистър“, Зооинженерство, 
Агрономство, Зад. обучение  – 6 часа лекции и 9 часа упражнения; 

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата 
в интернет страницата на ТрУ, считано от 09.01.2017 г. 
Факултет Техника и технологии – гр. Ямбол 
Да се обявят конкурси за хонорувани преподаватели: 
за  летен семестър на учебната 2016/2017 г.,  

1. „Инженерна графика II част“, ОКС „Бакалавър“ – 75 часа 
практически упражнения, редовно обучение,  II семестър, специалности 
„ДТММИ“, „ТХ“, и „ТГС“ и 38 часа пр. упражнения, задочно обучение. 

2. „Техническа механика I част“, ОКС „Бакалавър“ – 105 часа 
семинарни упражнения, редовно обучение,  II семестър, всички 
специалности и 52 часа семинарни упражнения, задочно обучение. 

3. „Изкуствен интелект“ – ИД, ОКС „Магистър“ – 30 часа лекции, 
редовно обучение, специалности „АКС“, ИКТБПА“ 
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Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата 
в интернет страницата на ТрУ, считано от 09.01.2017 г. 
Медицински факултет 

Да се удължи срока за прием на документи за следните 
докторантури държавна поръчка за 2016/2017 г., 

1. Имунология – 1 бройка, редовна форма на обучение 
2. Биофизика – 1 бройка, редовна форма на обучение 
3. Молекулярна биология – 1 бройка, редовна форма на обучение 
4. Медицинска физика – 1 бройка, редовна форма на обучение 
5. Патологоанатомия и цитопатология – 1 бройка, редовна форма на 
обучение 
6. Имунопатология и алергология – 1 бройка, редовна форма на 
обучение  
7. Акушерство и гинекология  – 1 бройка, редовна форма на 
обучение 
8. Организация и управление извън сферата на материалното 
производство (социални дейности) – 1 бройка, редовна форма на 
обучение 
9. Теория на възпитанието и дидактика (социална работа) – 1 
бройка, редовна форма на обучение 
Обявата да бъде качена в Интернет страницата на ТрУ със срок 

15.12.2016 г. до 09.01.2017 г. включително. 
Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ в област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина по „Гастроентерология“ – един на 0.2 щат 
към II катедра „Вътрешни болести“, със срок 2 месеца от публикуването 
на обявата във вестник „Стандарт“ и интернет страницата на ТрУ. 

Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина по „Вътрешни болести (нефрология)“ – един 
на 0.2 щат към I катедра „Вътрешни болести“, със срок 2 месеца от 
публикуването във вестник „Стандарт“ и интернет страницата на ТрУ. 

Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина по „Кардиология“ – два на 0.2 щат към II 
катедра „Вътрешни болести“, със срок 2 месеца от публикуването  във 
вестник „Стандарт“ и интернет страницата на ТрУ. 
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Да се обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ в 
област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по 
„Физиология на животните и човека“ – два към катедра „Физиология, 
патофизиология и фармакология, със срок 2 месеца от публикуването  в 
Държавен вестник и интернет страницата на ТрУ. 

Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на 
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина по „Педиатрия“ – един към катедра „Детски 
болести“, със срок 2 месеца от публикуването  в Държавен вестник и 
интернет страницата на ТрУ. 

Да се обяви конкурс за академична длъжност „професор“ в област 
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически науки по „Физиология на 
животните и човека“ – един към катедра „Здравни грижи“, със срок 2 
месеца от публикуването  в Държавен вестник и интернет страницата на 
ТрУ. 

Да се обяви конкурс за хонорувани преподаватели за учебната 
2016/2017 г., за специалностите „Медицинска сестра“ и „Лекарски 
асистент“ по: 

1. Фармакология – 60 часа лекции 
Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата 

в интернет страницата на ТрУ, считано от 09.01.2017 г. 
Медицински колеж – Стара Загора 

Да се обяви конкурс за хонорувани преподаватели за учебната 
2016/2017 г. за специалностите  „Рехабилитатор”,  „Медицински 
лаборант”, „Гериатрични грижи” на ОКС „Професионален бакалавър“ по: 

1. Вътрешни болести  и долекарска помощ  – 225 часа 
Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на обявата 

в интернет страницата на ТрУ, считано от 09.01.2017 г. 
Педагогически факултет 

Да се удължи срока за прием на документи за следните 
докторантури държавна поръчка за 2016/2017 г., 

1. Специална педагогика – 1 бр. редовна и 1 бр. задочна форма на 
обучение 

Обявата да бъде качена в Интернет страницата на ТрУ със срок 
15.12.2016 г. до 09.01.2017 г. включително. 
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Стопански факултет 
Да се обяви конкурс за хонорувани преподаватели за  зимен 

семестър на учебната 2016/2017 г. по следните дисциплини: 
1. „Основи на правото” - задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за 
всички специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, лекции, изпити,  общо  – 
225 часа – един преподавател.  
2. „Организация на социалните предприятия” - избираема, ОКС 
„Бакалавър”, трети курс, за всички специалности в СФ, РО/ЗО, лекции, 
общо – 15 часа – един преподавател. 
3. „Политология” - задължителна, ОКС „Бакалавър”, първи курс, за всички 
специалности в СФ, РО/ЗО, упражнения, изпити общо – 145 часа – един 
преподавател. 
4. „Английски език” – избираема, ОКС „Магистър”, първи курс; за ВМФ, 
РО, упражнения – 360 часа и първи курс – двама преподаватели. 
5. „Немски език” – избираема, ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за 
специалностите в СФ/, РО/ЗО, упражнения – 120 часа, и избираема, ОКС 
„Магистър”, първи курс за ВМФ, РО, упражнения – 45 часа, общо  – 165 
часа -  един преподавател. 
6. „Руски език”, избираема:  
ОКС „Магистър”, за ВМФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо  – 90 
часа;  
ОКС „Бакалавър”, за СФ, първи и втори курс, РО, упражнения, общо – 90 
часа; ЗО, първи и втори курс, упражнения - 30, общо – 120 часа -  един 
преподавател. 
7. „Физическо възпитание и спорт”:  
задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за 
специалностите в СФ, РО, упражнения - 300 часа; 
задължителна, за ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за 
специалностите в АФ, РО, упражнения - 300 часа;  
задължителна, за ОКС „Магистър”,  първи и втори курс,  ВМФ, РО, 
упражнения - 300 часа;  общо – 900 часа – двама преподаватели. 

Срок за подаване на документи: две седмици от излизане на 
обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 09.01.2017 г. 
Департамент за информация и повишаване квалификацията на 
учителите 

Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ в област 
на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 
професионално направление 3.2 Психология по „Психология“ – един; със 
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срок 2 месеца от публикуването на обявата във вестник „Стандарт“ и 
интернет страницата на ТрУ. 

Да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ в област 
на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.2 Педагогика по „Специална педагогика“ – един; със срок 
2 месеца от публикуването на обявата във вестник „Стандарт“ и 
интернет страницата на ТрУ. 

Да се обяви конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на 
висше образование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.2 Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика 
(мултикултурна образователна среда)“ – един; със срок 2 месеца от 
публикуването  в Държавен вестник и интернет страницата на ТрУ. 
ПО ШЕСТА ТОЧКА – Академичният съвет реши: 

Приема и утвърждава Стратегия за наука и иновации на Тракийски 
университет. 
ПО СЕДМА ТОЧКА – Академичният съвет реши: 
 Приема и утвърждава Правилник и политики за прилагане и защита 
правата за интелектуална собственост и комерсиализация на 
резултатите от научноизследователската дейност при Тракийски 
университет, гр. Стара Загора. 
ПО ОСМА ТОЧКА – Академичният съвет реши: 
 Приема и утвърждава Правилник за безопасни условия, регулиран 
достъп и контрол на лаборатории при Тракийски университет, Стара 
Загора. 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА – Академичният съвет реши: 

Приема и утвърждава корекциите в Правилата за дейността и 
управлението на академично издателство  на Тракийски университет и      
издателския план за 2017 г. 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА – Академичният съвет реши: 

Приема и утвърждава цени на учебни помагала от издателския 
план на Тракийски университет, както следва: 
1. Ръководство по говедовъдство – автори проф. дн  Ж. Герговска и доц. 
д-р М. Панайотова. 

- Цена за разпространение в библиотеките на ТрУ – 15 лв. с ДДС 
- Цена за разпространение в търговската мрежа – 19 лв. с ДДС  

2. Въведение в теорията на индивидуалната психология – автор проф. Е. 
Фъргюсън. 

- Цена за разпространение в библиотеките на ТрУ – 5.20 лв. с ДДС 
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- Цена за разпространение в търговската мрежа – 6.80 лв. с ДДС 
3. Учебно помагало Индивидуална психология в семейството и 
училището – автор проф. Тео Йостен. 

- Цена за разпространение в библиотеките на ТрУ – 8 лв. с ДДС 
- Цена за разпространение в търговската мрежа – 11 лв. с ДДС 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА – Академичният съвет реши: 
Приема и утвърждава доклад-самооценка за програмна 

акредитация за ОНС „Доктор“ по научна специалност Детска хирургия, 
професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА – Академичният съвет реши: 

Приема и утвърждава доклад-самооценка на проект за откриване 
на специалност от регулирана професия „Лекарски асистент“, ОКС 
„Бакалавър“ в МФ. 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА – Академичният съвет реши: 

Приема и утвърждава актуализация на учебни планове на 
специалности „Акушерка“ и „Социални дейности“, ОКС Бакалавър. 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА – Академичният съвет реши: 

1. Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика 
/Социална работа/ - от наименованието да отпадне разширението 
„Социална работа“. 

2.  Докторска програма Специална педагогика  /Социална работа/ - 
от наименованието  да отпадне разширението „Социална работа“. 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА – Академичният съвет реши: 
Приема и утвърждава: 

1. Квалификационна характеристика и учебен план  за ОКС 
„Магистър”  след ОКС „Бакалавър“ от сродни специалности на 
специалност „Организация и управление на шевна фирма”   със срок на 
обучение една години, редовно и задочно обучение; 

2. Квалификационна характеристика и учебен план  за ОКС 
”Магистър” след ОКС „Бакалавър“ от сродни специалности на 
специалност „Дизайн и технология на кожени изделия” със срок на 
обучение една години, редовно и задочно обучение; 
  3. Квалификационна характеристика и учебен план  за ОКС 
„Магистър” след ОКС „Бакалавър“  от сродни специалности на 
специалност „Моден и текстилен дизайн и технологии”  със срок на 
обучение една година, редовно и задочно обучение. 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА – Академичният съвет реши:   
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Приема и утвърждава  доклади за изпълнение на препоръките от 
предходна програмна акредитация на професионални направления: 
5.1.„Машинно инженерство“; 5.2. „Електротехника, електроника и 
автоматика“;5.4. „Енергетика“ и 5.12.„Хранителни технологии“ за ОКС 
„бакалавър“ и „магистър“, област на висше образование „Технически 
науки. 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА – Академичният съвет реши: 
  Приема и утвърждава доклади-самооценки за програмна 
акредитация на професионални направления: 5.1. Машинно 
инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.4. 
Енергетика и 5.12 Хранителни технологии за ОКС „бакалавър“ и 
„магистър“, област на висше образование „Технически науки“. 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА – Академичният съвет реши: 

1. Приема и утвърждава, удължаване срока на трудов договор на  
доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев от ФТТ – гр.Ямбол на основание на §11 
от Преходните и заключителни разпоредби на ЗВО и чл. 328, ал.1, т.10 
от КТ с една година считано от 20.01.2017 г. до 20.01.2018 г. 
 2. Приема и утвърждава, удължаване на срока на трудов договор 
на проф. д-р Димитър Петков Сиврев,  дм от катедра „Анатомия“ при 
Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора на 
основание &11 от Предходните и заключителни разпоредби на ЗВО и 
чл.328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда с една година, считано от 
10.03.2017 г. 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА – Академичният съвет реши: 

Заменя представителя от ПФ доц. д-р Мария Славова Тенева с 
доц. д-р Валентина Николова Шарланова. 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА  – Академичният съвет реши: 

Приема и утвърждава, студентите на Тракийски университет  в ОКС 
„бакалавър“ и  ОКС „магистър“ да заплащат  75% от определената такса 
за специализации в Педагогически факултет. 
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