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Уважаеми Господин Председател, 

Уважаеми членове на Общото събрание, 

Дами и Господа, 

 

Отчетът на ръководството на Тракийски университет обхваща периода 

от 05.11.2011 г. до 23.11.2012 г.  

Основните дейности през този период се провеждаха при условията на 

продължаваща световна и национална икономическа криза. Въпреки това, 

ръководните органи на Университета положиха максимални усилия за 

изпълнение на задачите, заложени в Мандатната програма на Ректорското 

ръководство. Анализът на дейностите и последващите изказвания на 

членовете на Общото събрание ще покажат доколко успешно ръководните 

органи на Тракийски университет са изпълнили  поетите ангажименти. 

 

 

 



 

1. СТРУКТУРА 

 

През отчетния период настъпиха някои промени в структурата на Тракийски университет 

(фиг.1 и 2). 

Промените са свързани основно с преобразуването на Технически колеж гр. Ямбол във 

Факултет „Техника и технологии”. С това структурата на Тракийски университет се обогати с още 

един факултет . В настоящия момент Университетът включва общо девет структурни звена, а 

именно: Аграрен факултет (АФ), Ветеринарно медицински 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). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Обслужващи звена 
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Фигура 3. Функционално-организационна структуран на Ректорат, Тракийски университет 
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2. УПРАВЛЕНИЕ 

 

През отчетния период са извършени промени в управленската структура на Тракийски 

университет, съобразно решенията на Отчетно изборното събрание, проведено на 23.11.2011 г. 

Академичното ръководство е структурирано както следва: 

Основен състав 

Ректор – проф. дсн Иван Станков 

Зам. -ректор УД – проф. двмн Иван Въшин 

Зам. -ректор НИМД – доц. д-р Анна Толекова 

Зам. -ректор АСИД – доц. д-р Иванка Желязкова 

Главен секретар – доц. д-р Таня Танева 

Пом. -ректор – доц. д-р Добри Ярков 

Ръководител сектор КОА – проф. дпн Георги Иванов 

Разширен състав 

Декан на АФ – проф. дсн Радослав Славов 

Декан на ВМФ – доц. д-р Михни Люцканов 

Декан на МФ – доц. д-р Мая Гълъбова 

Декан на ПФ – доц. д-р Красимира Мутафчиева 

Декан на СФ – проф. д-р Иван Георгиев 

Декан на ФТТ – доц. д-р Красимира Георгиева 

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

Директор на МК – доц. д-р Христина Милчева 

Директор на ДИПКУ – гл.ас. д-р Димитрина Брънекова 

Началник ФСО – Руси Кокенов 

Други ръководни органи: 

Председател на Общото събрание на ТрУ – проф. двмн Петко Петков 

Зам. председател на Общото събрание на ТрУ – доц. д-р Мирослав Карабалиев 

Председател на Контролния съвет на ТрУ – доц. д-р Иван Динев 

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

Председател на Студентския съвет на ТрУ – Иван Миндов 

Академичният съвет проведе общо 11 заседания, на които са взети общо 277 решения (табл. 1). 

Това показва, че Академичния съвет е заседавал ежемесечно без месец август, когато почти целия 

личен състав е в отпуск. Няма провалени заседания поради липса на кворум. Заседанията протичат 

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. 
 

Таблица 1. Заседания на Академичния и Ректорски съвет от 05.11.20011 до 23.11.2012 г. 

Съвет Брой заседания Брой взети решения 

Академичен съвет 11 277 

Ректорски съвет (основен състав) 31 107 

Ректорски съвет (разширен състав) 9 21 

 

През отчетния период членове на Академичния съвет са: 

От АФ 

1 ПРОФ. ДН ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ 

2 ПРОФ. ДН РАДОСЛАВ ИВАНОВ СЛАВОВ 

3 ПРОФ. ДН ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПАВЛОВ 

4 ПРОФ. ДН ГЮРГА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА 

5 ПРОФ. ДН ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ 



6 ДОЦ. Д-Р МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ПАНАЙОТОВ 

7 ДОЦ. Д-Р ЖИВКА ИЛИЕВА ГЕРГОВСКА 

8 ГЛ. АС. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТАКУЧЕВ 

9 ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПАТАЗОВ – СТУДЕНТ                           

От ВМФ 

1 ПРОФ. ДН ИВАН ТОДОРОВ ВЪШИН 

2 ПРОФ. ДН ЙОРДАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 

3 ПРОФ. ДН ИЛИЯ ЦАЧЕВ ЦАЧЕВ 

4 ДОЦ. Д-Р МИХНИ ЛЮЦКАНОВ СТОЯНОВ 

5 ПРОФ. Д-Р ДИМО ГИРГИНОВ ГИРГИНОВ 

6 ПРОФ. ДН ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ 

7 ПРОФ. ДН ДИНКО НЕДЕВ ДИНЕВ 

8 ГЛ. АС. ДИАН ТОДОРОВ КАНЪКОВ 

9 НЕЛИ АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА - СТУДЕНТ 

От МФ + УМБАЛ 

1 ДОЦ. Д-Р МАЯ ВЛАДОВА ГЪЛЪБОВА 

2 ДОЦ. Д-Р АННА НАЙДЕНОВА ТОЛЕКОВА 

3 ДОЦ. Д-Р ЗЛАТКО ИВАНОВ ТРИФОНОВ  - ПОЧИНАЛ 

4 ПРОФ. Д-Р ПЕТРАНА ИЛИЕВА ЧАКЪРОВА 

5 ПРОФ. ДН ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГАДЖЕВА 

6 ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР СТЕФАНОВ ВЪЛКАНОВ 

7 ДОЦ. Д-Р ТАТЯНА ИВАНОВА ВЛАЙКОВА 

8 ДОЦ. Д-Р ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ 

9 ГЛ. АС. РОСИЦА ВАСИЛЕВА САНДЕВА 

10 РУМЕН ГЕОРГИЕВ БАТАКЧИЕВ - СТУДЕНТ 

От ПФ 

1 ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДИМИТРОВ МАКАКОВ  

2 ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР ДИНЕВ ПЕТРОВ 

3 ДОЦ. Д-Р ВАНЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА 

4 ГЛ.АС.Д-Р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА 

5 ПЕТЯ НИКОЛАЕВА КОСТОВА - СТУДЕНТ 

От СФ 

1 ПРОФ. Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ                        

2 ДОЦ. Д-Р РУМЕН ИВАНОВ ОТУЗБИРОВ                 

3 ПРОФ. Д-Р ТОДОРКА СТ. АТАНАСОВА - КАЛАЙДЖИЕВА 

4 ГЛ. АС. ХРИСТО АТАНАСОВ МОМЧИЛОВ 

5 ИВАН ПЛАМЕНОВ ПРОКОПИЕВ - СТУДЕНТ 

От ФТТ 

1 ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА ГОСПОДИНОВА ГЕОРГИЕВА 

2 ДОЦ. Д-Р НЕЛИ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА 

3 ЕФТИМ БОЖИДАРОВ ВЪЖАРОВ - СТУДЕНТ 

От ДИПКУ 

1 ДОЦ. Д-Р ГАЛЯ МИХАЙЛОВА КОЖУХАРОВА 

От МК 

1 ЕВГЕНИ ИВАНОВ БУЮКЛИЕВ - СТУДЕНТ 

От Филиал Хасково 

1 ДОЦ. Д-Р КОСТА СЛАВОВ КОСТОВ 

СЛУЖИТЕЛИ - АСД 

1 АЛЕКСАНДЪР ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ 
 



Ректорският съвет работеше на две нива – в „основен състав” и „разширен състав” (табл. 1). 

Заседанията в основен състав се провеждаха ежеседмично, а в „разширен състав” – веднъж месечно, 

обикновено преди всеки Академичен съвет. На заседанията се обсъждаха въпроси, свързани с 

дейността на Университета, вземаха се решения от оперативен характер и се подготвяха материали и 

проекторешения за заседанията на Академичния съвет. 

На заседанията на ректорския съвет в „основен състав” са взети през отчетния период 107 

решения, от които почти всички са изпълнявани своевременно. 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. 

Едно от важните решения на Академичния съвет е изборът на новото университетско 

настоятелство, което има следният състав: 

Председател: Проф. д-р Иван Божков 

Членове: Г-н Александър Палешутски 

 Д-р Румен Кузманов 

 Г-н Бенчо Деков 

 Д-р Филип Станчев 

Представител на МОМН – г-н Никола Бабамов 

Представител на СС – г-н Иван Миндов 

Настоятелството проведе две заседания, на които бяха 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. 

Средствата за масово осведомяване (национални и регионални медии) отразяваха всички по-

значими събития и дейности от живота на Университета. Увеличи се представянето на дейностите на 

ТрУ от националните медии. 

През отчетния период Ректорското ръководство поддържаше постоянни контакти с различни 

управленски структури на национално и регионално ниво. Тракийския университет беше посетен от 

Министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, от Министъра на здравеопазването г-

жа Десислава Атанасова, от Зам. -министър Десислава Димитрова, от евродепутати, народни 

представители, дипломати и др. Постоянна беше и връзката с Областния управител г-н Недялко 

Недялков, Кмета на Община Стара Загора г-н Живко Тодоров, Председателя на Общинския съвет г-н 

Емил Христов, зам. областни управители, зам. -кметове и други отговорни фактори на регионално 

ниво. На проведените срещи се обсъждаха и решаваха важни за Тракийски университет въпроси. 

Най-значимите събития през годината са официалното откриване на Факултет „Техника и 

технологии” в гр. Ямбол, официалното откриване на общежитие № 8 в Студентски град и 

изложението „Булвет Медика 2012”. 

По подобаващ начин бяха чествани юбилейни и кръгли годишнини на някои от звената, а именно: 

30 години от началото на висшето медицинско образование в гр. Стара Загора в Медицински 

факултет; 65 години от създаването на Медицински колеж; 10 годишнината на Педагогически 

факултет; 10 години специалност „Социални дейности” към Медицински факултет. 

Проведени бяха и немалко научни форуми на територията на Тракийски университет. При много 

добра организация и на високо научно ниво през месец май се проведе традиционната научна 

конференция с международно участие на Аграрния факултет. Проведен беше и научно-практически 

семинар на тема „Общество на знанието и успеха” за студенти, преподаватели и бизнес, организиран 

от Ректората. ВМФ за 8-ми пореден път стана домакин и организатор на националното изложение 

„Булвет Медика 2012”, което беше съпътствано от редица други изяви на преподавателите от 

факултета,  на представители на бизнеса и протече на високо научно и академично ниво. В ТрУ беше 

проведена първата по рода си електронна конференция по невроотология, глава, шия и ендоскопска 

хирургия. ДИПКУ организира и проведе Педагогически форум за обмен на добри образователни 

практики. Проведена беше и Втората студентска научна конференция с международно участие с 

много добро представяне на наши, други български и чуждестранни студенти. 



Интерес за градовете Стара Загора и Ямбол предизвикаха станалите вече традиционни 

инициативи за определянето на някои физиологични показатели на гражданите извършени от 

студенти под ръководството на преподаватели от Медицински факултет. 

Проведени са и други значими за ТрУ дейности и мероприятия на Ректорското ръководство и на 

основните звена на Университета и Студентския съвет. 

През отчетния период бяха осъществени няколко много значими за Университета дейности. В 

началото на 2012 г. ТрУ получи сертификат за въвеждане системата за управление на качеството ISO 

9001. Сертифицирани бяха всички основни звена на ТрУ с изключение на ВМФ. 

С решение на Акредитационния съвет на НАОА ТрУ получи поредната си акредитация с много 

висока оценка – 9.27 за срок от 6 години. Това е признание и заслужена оценка на ТрУ, която трябва 

да се отстоява и за в бъдеще. Необходимо е сериозно да се поработи в основните звена за повишаване 

на оценките и на направленията при програмните акредитации, при които оценките са значително по-

ниски от тази на Университета. 

При проведената за втори път рейтингова система на университетите и висшите училища в 

България, ТрУ получи подобаващо място, като се нареди по рейтинг в първата десятка. С най-висока 

оценка и съответно първо място са направленията «Животновъдство» и «Ветеринарна медицина». На 

второ място в съревнованието с останалите университети са направленията «Педагогика» и 

«Биологични науки» (ЕООС), които се нареждат непосредствено след Софийския университет. С 

добри оценки са направленията «Обществено здраве» и «Социални дейности». За съжаление имаме и 

две последни места на направленията «Медицина» и «Енергетика». Имаме основание да мислим, че 

оценката не е напълно обективна, поради неотчететни индикатори в научноизследователския процес, 

международен научен обмен и др. Независимо от това, ние трябва да коригираме нашите грешки и да 

направим възможното да заемем по-предни позиции при следващото оценяване. 
 

3. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

 

3.1. КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ 

 

Обща информация 

Кандидатстудентската кампания в Тракийски университет приключи успешно и в прогнозирания 

срок. Местата от държавната поръчка бяха запълнени на 100% (отпуснати 1306 места, запълнени 

1307). За обучение със собствени средства бяха приети 76 студенти. 

Условия, при които протече кандидатстудентската кампания за 2012 г. 

Кампанията протече в условията на силна конкуренция от страна на останалите университети, 

както и на редица утежняващи кампанията обстоятелства: 

1. Икономическата криза, която намалява платежоспособността и като следствие броя на 

кандидат-студентите; 

2. Демографският срив се очаква да доведе до минимум в броя на кандидат-студентите през 2014 

г., т.е. към настоящия момент броят на кандидат-студентите продължава да намалява всяка следваща 

година; 

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

броя на завършващите средно образование през годината. В добавка - част от випусниците не успяват 

да получат навреме дипломи за средно образование и пропускат лятната кандидатстудентска  

кампания, т.е. част от университетите няма да запълнят отпуснатите им места. Това прави 

конкуренцията с останалите университети ожесточена. 

Основни насоки в стратегията на Университета за преодоляване на неблагоприятните 

условия на протичане на кампанията  и за запълване на местата  от държавната поръчка 

Изброените по-горе пречки пред запълването на местата от държавната  поръчка в голяма степен 

бяха взети предвид при планирането на стратегията на университета за предстоящата 

кандидатстудентска кампания. Както показват резултатите от приключилата кампания, набелязаните 

мерки за оптимизиране на кампанията се оказаха ефективни, доведоха до известно увеличение 



на броя на кандидат-студентите за Университета спрямо този за предходната година, и в крайна 

сметка запълниха на 100% отпуснатите места от държавна поръчка, както и не малък брой места за 

обучение на собствена сметка. Постигнатият от нашия университет резултат е несъмнен успех, 

потвърждаващ ефективността на подхода, прилаган по отношение на приема, особено на фона на 

обявения допълнителен прием през м. август и м. септември от престижни университети поради 

незапълване на държавната им поръчка.  

Предприетите от Университета мерки за преодоляване на изброените по-горе неблагоприятни 

обстоятелства, се състояха в следното: 

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 1200 адреса, на които в последствие – в края на 

предходната и началото на настоящата година бяха изпратени писма с рекламни материали на 

Тракийски университет и информация за предстоящата кампания – кандидатстудентски борси, 

предварителни изпити, специфика на кандидатстване в университета. Писма с рекламни материали и 

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

обратно отзиви, поне част от материалите са били поставени на публични места, където бъдещите 

кандидат-студенти да могат да се запознаят с тях. Вероятно и в резултат на тази кампания през 

настоящата година броят на кандидат-студентите за университета продължи да се увеличава. Би 

могло да се помисли за насищане на публичното пространство с информация за Университета като 

целогодишно се зареждат с рекламни материали на университета пунктове на публични места с 

големи потоци от хора – гара, автогара, средни училища, градска библиотека, административни 

служби, големи магазини. Трябва да се има предвид, че някои университети вече обявиха дати за 

предварителните кандидатстудентски изпити за следващата година, още преди да са приключили с 

приема за настоящата. В бъдеще тази рекламно-информационна дейност би следвало да се поеме от 

кариерния център на Университета и да се превърне в регулярна политика със съответен бюджет. 

2. Учебните помагала с тестови задачи по география и по биология за кандидатстване в 

Тракийски университет бяха преиздадени и бяха на разположение на кандидат-студентите още от 

ранната есен на 2011 г. 

3. Университетът активно участва в кандидатстудентските борси през ранната пролет на 2012 г. 

4. Университетът проведе през пролетта на 2012 г. ден на отворените врати за кандидат-

студентите, техните родители и учители. 

5. Новост в организацията на кандидатстудентската кампания през настоящата година е 

включването в единен конкурс на всички звена на университета, включително ФТТ Ямбол. 

6. Включването на всички звена в единен конкурс се отрази и на организацията на 

предварителните изпити – броят сесии на предварителните изпити беше увеличен от две на седем, 

като за пръв път освен в Стара Загора предварителни изпити бяха проведени и в Ямбол, Хасково и 

Добрич. Към предварителните изпити от предходната година: тестове по биология, география, 

математика и икономика, изпити по обща езикова култура и социална медицина, бяха добавени още 

изпит по биология за ветеринарна медицина, тест по химия, тестове по общообразователна и 

общотехническа подготовка. Предварителните изпити са образователна услуга, която Университетът 

извършва на външни клиенти, които на този етап нямат ангажимент по отношение на университета, 

както и университетът няма ангажимент към тях. Те стават кандидат-студенти, ако в последствие 

кандидатстват в конкурсите на университета. В този случай университетът признава резултатите от 

предварителните изпити като оценки от конкурсни изпити. 

7. Бяха формирани техническа комисия и комисии по оценяването на изпитите. Беше създадена 

необходимата организация за безпроблемното приемане на документите за предварителните изпити: 

7.1.За първи път Тракийски университет организира и използва два приемни пункта – на 

територията на Студентски град в Стара Загора и в ИТТ Ямбол,  

7.2.Направени бяха необходимите промени в специализирания сайт на приема за пълна 

информираност на кандидатите за мястото и времето на провеждане на предварителните изпити, 



7.3.Двете фирми за прием на кандидатстудентски документи, с които университета има договор, 

бяха снабдени с необходимия софтуер и документи, актуализирани за текущата година. 

Множеството сесии на предварителните изпити от - 24 март до 5 май, позволи на част от 

участниците да се явят на удобната им дата или на повече от една дата, но затрудни организацията по 

провеждането на изпитите. На предварителните изпити през настоящата година се явиха 778 

кандидат-студенти (с тези за ФТТ Ямбол), разпределени в 7 сесии. За сравнение през 2011 г. на 

предварителните изпити се явиха 760 участници в две сесии (без тези за Технически колеж Ямбол), 

т.е. увеличаването на броя предварителни изпити и сесии за предварителните изпити не доведе до 

увеличаване на броя на участниците в предварителните изпити. 

По-голямата част (614) от участниците в предварителните изпити през настоящата година по-

късно подадоха документи за участие в кандидатстудентския конкурс на Университета. Явно 

явяването на останалите е с цел да проверят подготовката си за предстоящите ДЗИ или за 

кандидатстване в други висши училища. 

За оценяването на тестовете по биология и география (74% от участниците) беше използвана 

високоефективна компютърна оценяваща техника, автоматизираща процеса на оценяване, поради 

което оценките от споменатите тестове бяха публикувани в Интернет още на следващия ден 

(процесът на оценяване включва задължителни ръчни операции – шифриране и дешифриране на 

кандидатстудентските работи, въвеждане в компютъра на дешифрираните оценки, което не позволява 

оценките да бъдат публикувани веднага след изпита). Работите от останалите тестове и изпити бяха 

оценени от проверители. Поради малкия брой конкурсни работи по математика и икономика 

резултатите от тях също бяха публикувани бързо. Проверката на работите от изпита по обща езикова 

култура отне няколко дни. Ангажираните с кандидатстудентската кампания на всички нива се 

стремяха да предоставят на кандидат-студентите и обществеността пълна информация за 

възможностите за обучение в Университета. Задължително правило в работата на членовете на 

техническата комисия беше любезното отношение към всички кандидатстващи и търсещи 

информация. 

8. Техническата комисия беше оборудвана с достатъчен брой мобилни и стационарни телефони 

за адекватно информиране на кандидатстудентите. Не е добра практика обече, и не говори добре за 

организацията на дейностите в Университета факта, че стационарните телефони на приема променят 

номерата си по време на кампанията – за кандидат-студентите е много объркващо, че едни 

стационарни телефони бяха използвани до 11 юни, други между 11 юни и 2 юли и след 2 юли – 

отново телефоните от преди 11 юни. 

9. 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 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, оценки от предварителните 

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

работата на приемащите документите. За повишаване на ефективността в работата на техническата 

комисия е необходимо закупуването още на два принтера и документен скенер. Доколкото в момента 

Университетът притежава само един бърз скенер, който вече няколко години се използва за различни 

цели – от броене на бюлетини при избори, през оценка на анкетни карти, до оценяване на тестове, е 

наложително закупуването на още един такъв скенер, с което да се гарантира оперативността и 

сигурността на оценяването на кандидатстудентските тестове и в бъдеще (с времето на работа 

нараства опасността от технически отказ на уреда и от грешки в работата му, оставащи скрити от 

оператора). 

10. През настоящата година за първи път, за специалностите от ФТТ Ямбол може да се 

кандидатства и с ДЗИ по български език и литература или с кандидатстудентски изпит по обща 

езикова култура. Тази възможност увеличи броя на посочените желания за Факултета, но през 

настоящата година и други университети я приложиха, което намали ефекта на увеличаване на 

кандидат-студентите, какъвто беше налице през миналата година за Аграрния факултет.     



11. Кандидатстудентският прием е сложна и отговорна дейност, към която общественото 

внимание е с изострена чувствителност. Важен елемент за оперативността и ефективността при 

нейното изпълнение е работата в екип, преди всичко в техническата комисия. В тази връзка трябва да 

се подчертае ролята на ръководителя на приема по подбора на кадрите в Комисията, тяхната 

подготвеност за тази специфична дейност и психическата им съвместимост, както и оптимизирането 

на състава на техническата комисия по брой участници. През настоящата година синхронът в 

работата на техническата комисия, оперативността, ефективността и нейната бързина се доближиха 

максимално до представата за професионализъм в тази дейност, което освен на усилията на членовете 

на комисията, несъмнено се дължи и на дългогодишния опит на организаторите в приема. 

12. Желателно е решенията, свързани с избора на членове на комисиите да бъдат вземани 

възможно най-рано – още в началото на календарната година, поради все по-очертаващата се 

тенденция дейностите по приема да се превръщат в целогодишен ангажимент и необходимостта 

членовете на комисиите да разпределят във времето работата си още по време на семестъра – 

подготовка на сайта и софтуера, компютрите, изпитните комплекти и пр. 

В комисиите, проверяващи писмени работи по биология, по химия и по обща езикова култура, е 

добре да бъдат предвидени достатъчно членове така, че да могат да привършат работа в съобразен от 

целите на приема срок (максимално къс), предварително известен на етапа на формирането на 

комисията. Така няма да се стига до ситуация, когато една комисия (техническата) се налага да 

работи с пренапрежение и удължен до през нощта работен ден, в следствие на забавяне в работата на 

някоя от комисиите за проверка на писмени работи. Казаното важи най-вече за работата на комисията 

за проверка на писмените работи от изпита по биология, след привършване на работата на която е 

необходим един ден за техническа обработка – дешифриране, въвеждане на оценките в компютър и 

проверката им, публикуване на данните в Интернет, и поне един ден в който кандидат-студентите за 

специалност медицина да имат възможност да проверят резултатите си и да вземат решение да 

пътуват ли до Стара Загора за изпита по химия. Т.е. в комисията по проверка на писмените работи от 

изпита по биология трябва се включат толкова проверители, че тя да приключи работа два дни преди 

изпита по химия. 

13. През настоящата година изпитите 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 датите на изпитите да се разположат приблизително през ден при което проверката на 

писмените работи да приключи максимално бързо и да остане достатъчно време за окончателната 

проверка на данните преди класирането, което също беше насрочено на подходяща, възможно най-

ранна дата. 

14. През настоящата година за първи път по време на писмените изпити беше използвана 

заглушаваща техника за предотвратяване на предаването на информация по електронен път към 

кандидат-студентите. За съжаление нямаше достатъчно заглушаващи устройства за всички изпитни 

зали. Поради опит за преписване бяха анулирани 6 кандидат-студентски работи – всички направили 

опит за електронно преписване. Явно предпочитанията на кандидат-студентите, склонни към 

преписване, са насочени към този нов метод. Преписването чрез използване на мобилни устройства е 

незабележимо за квесторите (слушалката е невидима – поставя се с пинсета в ухото до тъпанчето и е 

безшумна за външния наблюдател), поради което печели все по-голяма популярност. За да се 

преодолее технологичното изоставане на Университета в борбата с това явление е необходимо 

оборудване на всички изпитни зали с технически средства, пречещи на излъчвания сигнал 

(заглушители). „Преписваческият опит” от училище и кандидатстудентската кампания бързо се 

пренася и разпространява след това и по време на семестриалните изпити, т.е. тези заглушители са 

необходими и за семестриалните изпити. 

15. Само с ДЗИ участваха 33,5% кандидат-студенти (33% през 2011 г.), т.е. този дял след 5 години 

дипломи с ДЗИ се стабилизира и вероятно няма да се увеличава. Намаляването с 1/3 на броя 

участници в изпитите ускори процеса на проверката на писмените работи и тестовете. В бъдеще е 

желателно комисиите за проверката на писмените работи да се формират с разчет спазване на 

предварително зададен срок за проверката на конкурсните работи (тестовете се проверяват за един 



ден), което би позволило още в справочника да се заложат датите от които кандидат-студентите могат 

да проверят работите си, както и да се обявяват датите на 3-те класирания предварително в 

кандидатстудентския справочник. 

16. Наблюденията през изминалите кампании показват, че веднъж записал се, 

средностатистическият кандидат-студент сравнително рядко се отписва. Т.е. от гледна точка на 

успешното конкуриране с останалите висши училища ранното класиране и бързото записване са 

печеливша стратегия. Налага се извода, че кампанията трябва да се проведе бързо и агресивно, с 

изпреварващи темпове спрямо другите университети. Затова беше решено всички срокове за 

класиранията да се изтеглят максимално напред във времето.  

17. Беше използвана удачна формула за изчисление на бала, атрактивна за кандидат-студента и 

съобразена в максимална степен с нормативните изисквания на МОН. 

18. През настоящата година за първи път се проведе единно класиране за всички специалности от 

университета. Единното класиране ускори процеса на запълване на държавната поръчка, 

същевременно даде възможност на кандидат-студентите да избират между повече специалности, т.е. 

осигури повече посочени от кандидат-студентите желания за всяка от специалностите. 

19. Поради включването на българския език като приемен изпит дори и за техническите 

университети през настоящата година, увеличението в броя на желанията за Аграрния факултет през 

изминалата година в следствие включването на Български език, не се състоя през настоящата. В 

резултат, за редовната форма на обучение на 4 от специалностите на АФ (без Екология) останаха 44 

незаети места. Те бяха запълнени след като некласираните до момента кандидати бяха поканени да 

допълнят желанията си с такива за специалностите от АФ. За целта на всеки от тези кандидат-

студенти (над 800) беше изпратено текстово съобщение по телефона, като беше използван безплатен 

софтуер който автоматизира този процес. При това спънки създаде лимитът на мобилните телефони 

на приема. След определения срок желанията си допълниха 60 кандидат-студенти, които запълниха 

незаетите места. 

20. Процесът на класиране за местата от държавната поръчка беше условно разделен на два етапа 

– пасивен и активен. През първия етап, включващ първите три класирания, Университетът обявява 

приетите студенти и сроковете за записване, и изчаква записващите се студенти. Попълват се около 

90% от местата. В условията на конкуренция с останалите университети (нашите кандидат-студенти 

са и техни), много бързо този процес става неефективен, поради това, че все по-често резервните 

кандидат-студенти за следващите класирания са вече записани в друг университет. Този проблем се 

задълбочава във времето и изчакването означава загуба на ефективност на запълването на държавната 

поръчка и крайна сметка загуба на студенти. За да се избегне този проблем и да се ускори процеса на 

класиране, след третото класиране Университетът премина към втория, активен (интерактивен) етап 

на класиране, условно наричан запълване на неусвоени места, при който класирането продължава 

строго по бал и с поддържане на пълна отчетност за процеса. С класираните се търси личен контакт 

по телефона и при отказ кандидатът се сменя със следващия по бал, след което потвърдилите 

записването си в Университета кандидати получават кратък срок за записване. Процесът на записване 

се ускорява, тъй като отпадат вече записаните в други университети. Резултатите не се обявяват в 

Интернет, с което се избягват всякъкъв род претенции. Така към средата на месец август бяха 

записани над 95% от местата за държавната поръчка, т.е. класирането за държавната поръчка на 

практика беше приключило. Малък поток от отписващи се (единични бройки) продължава и след 

това, като този процес бавно затихва. Чрез прилагане на гореописаната технология Университетът 

изнесе 1-вото класиране възможно най-рано – на 23 юли 2012 г. и в средата на август запълни 

отпуснатите места от държавна поръчка.  

21. След запълването на местата по държавна поръчка се пристъпи към класирането на местата да 

обучение на собствени средства (платено обучение). В Интернет сайта на Университета беше обявен 

прием за платено обучение със срок за подаване на заявления една седмица, в който можеха да 

участват некласирани до момента кандидат-студенти. След изтичане на определения срок, подалите 

заявления кандидат-студенти бяха класирани и усвоиха част от местата за платено обучение. 

 



Статистически данни за етапите на кандидатстудентската кампания 

Предварителни изпити 

 

Фигура 4. Брой участници в предварителните изпити през изминали години. 
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Фигура 5. Брой участници в предварителните изпити през настоящата година. 

Брой на явилите се на предварителни изпити за университета, 2012 г.
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Таблица 3. Статистически данни за предварителните изпити. 
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Биология изпит, 24.3.2012 г. Ст.Загора 4 2 0 1 0 0 0 7 0 2,77 

Биология тест, 24.3.2012 г. Ст.Загора 2 49 16 8 4 2 1 81 0 3.74 

Обща езикова култура изпит, 24.3.2012 г. 

Ст.Загора 
1 4 29 32 0 0 1 66 0 4.39 

География, 24.3.2012 г. Ст.Загора 0 13 9 10 10 13 0 55 0 4.81 

Икономика, 24.3.2012 г. Ст.Загора 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Математика, 24.3.2012 г. Ст.Загора 1 4 2 0 1 0 0 8 0 3.63 

Химия тест, 24.3.2012 г. Ст.Загора 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2.00 

ООП, 24.3.2012 г. Ст.Загора 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3,92 

ОТП, 24.3.2012 г. Ст.Загора 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5,04 

Математика, 25.3.2012 г. Ямбол 1 4 2 0 1 0 0 8 0 3,63 

Химия тест, 25.3.2012 г. Ямбол 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4,40 

ООП, 25.3.2012 г. Ямбол 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3,92 

ОТП, 25.3.2012 г. Ямбол 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5,04 

Биология изпит, 7.4.2012 г. Ст.Загора 16 4 2 3 1 0 2 27 1 2,93 

Биология тест, 7.4.2012 г. Ст.Загора 4 93 43 20 10 5 8 175 0 3,80 

Обща езикова култура изпит, 7.4.2012 г. 

Ст.Загора 
3 7 77 37 0 0 1 124 0 4,24 

География, 7.4.2012 г. Ст.Загора 0 25 28 40 22 18 7 133 0 4,72 

Икономика, 7.4.2012 г. Ст.Загора 1 1 1 0 0 0 0 3 0 3,08 

Математика, 7.4.2012 г. Ст.Загора 3 4 4 2 2 0 0 15 0 3,85 

Химия тест, 7.4.2012 г. Ст.Загора 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ООП, 7.4.2012 г. Ст.Загора 0 1 1 1 0 0 0 3 0 3,81 

ОТП, 7.4.2012 г. Ст.Загора 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5,20 

Изпит по социална медицина, 7.4.2012 г. 

Ст.Загора 
0 2 4 4 2 0 0 12 0 4,59 

Математика, 8.4.2012 г. Ямбол 5 2 2 6 0 0 0 15 0 3,89 

Химия тест, 8.4.2012 г. Ямбол 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4,88 

ООП, 8.4.2012 г. Ямбол 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4,08 

ОТП, 8.4.2012 г. Ямбол 0 0 3 5 3 0 0 11 0 4,87 

Биология тест, 21.4.2012 г. Хасково 4 24 10 5 0 0 0 43 0 3.54 

Биология изпит, 28.4.2012 г. Добрич 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2.13 

Биология тест, 28.4.2012 г. Добрич 0 8 2 2 0 0 1 12 0 3.65 

Математика, 5.5.2012 г. Ямбол 1 2 6 9 6 2 1 26 0 4,72 

Химия тест, 5.5.2012 г. Ямбол 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3.92 

ООП, 5.5.2012 г. Ямбол 0 2 5 0 0 0 0 7 0 3.81 

ОТП, 5.5.2012 г. Ямбол 0 0 12 11 0 0 3 23 0 4.41 
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Фигура 6. Брой на участниците в кандидатстудентския конкурс  
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Фигура 7. Относителен дял на кандидатствалите в кандидатстудентския конкурс 
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Фигура 8. Завършено средно образование 
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Фигура 9. Успех от дипломата за средно образование 

Среден успех от дипломата на кандидат-студентите в Тракийски университет
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Таблица 4. Посочени желания за специалностите в университета   

 

Специалност Жени Мъже Общо 
С първо 

желание 

Само за 

специалността 

 Аграрно инженерство редовно 156 111 267 10 0 

 Агрономство редовно 161 122 283 24 1 

 Агрономство задочно 179 147 326 49 9 

 Екология редовно 315 152 467 35 4 

 Екология задочно 321 178 499 65 7 

 Зооинженерство редовно 155 114 269 16 1 

 Зооинженерство задочно 168 130 298 34 6 

 Рибовъдство и аквакултури редовно 88 85 173 6 1 

 Рибовъдство и аквакултури задочно 118 125 243 19 0 

 Аграрна икономика редовно 263 128 391 21 2 

 Аграрна икономика задочно 421 216 637 54 2 

 Бизнесикономика редовно 344 140 484 139 0 

 Бизнесикономика задочно 495 229 724 278 2 

 Регионална икономика редовно 304 132 436 29 0 

 Регионална икономика задочно 473 225 698 67 2 

 Ветеринарна медицина 285 158 443 224 73 

 Акушерка редовно 413 0 413 51 0 

 Медицина 325 187 512 507 278 

 Медицинска сестра редовно 497 28 525 127 0 

 Социални дейности редовно 367 79 446 40 1 

 Социални дейности задочно 329 77 406 86 5 

 Здравни грижи бакалавър редовно 20 1 21 6 0 

 Здравни грижи бакалавър задочно 34 2 36 28 13 

 Акушерка редовно Хасково 138 0 138 25 3 

 Медицинска сестра редовно Хасково 159 5 164 59 4 

 Рехабилитатор редовно 496 159 655 230 20 

 Медицински лаборант редовно 431 88 519 38 2 

 НУПЧЕ редовно 221 32 253 35 2 

 ПНУП редовно 330 32 362 98 3 

 Социална педагогика редовно 317 45 362 40 6 

 Социална педагогика задочно 362 71 433 96 6 

 Специална педагогика редовно 258 34 292 12 4 

 Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 

индустрия редовно 
58 21 79 13 5 

 Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 

индустрия задочно 
71 38 109 19 4 

 Автотранспортна и земеделска техника редовно 19 78 97 29 2 

 Автотранспортна и земеделска техника задочно 24 167 191 85 13 

 Автоматика, информационна и управляваща техника 

редовно 
39 89 128 31 1 

 Автоматика, информационна и управляваща техника 

задочно 
55 185 240 51 5 

 Електротехника редовно 19 83 102 5 0 

 Електротехника задочно 28 171 199 32 4 

 Топло и газоснабдяване редовно 17 76 93 8 0 

 Топло и газоснабдяване задочно 29 167 196 36 8 

 Технология на храните редовно 67 50 117 21 3 

 Технология на храните задочно 89 77 166 46 16 

 

 

 

 

 



Редовни изпити 

 

Таблица 5. Статистически данни за изпитите 
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Изпит по социална медицина, 3.07.2012 г. 1 7 10 5 3 0 1 26 0 4.06 

Изпит по биология - Медицина, 4.07.2012 г. 103 93 130 132 30 0 20 492 4 3.85 

Изпит по биология - Ветеринарна медицина, 

4.07.2012 г. 
51 33 32 31 11 0 8 159 1 3.55 

Тест биология, 5.07.2012 г. 13 199 58 41 12 6 29 329 0 3.68 

Изпит езикова култура, 6.07.2012 г. 5 42 206 59 1 0 18 313 0 4.05 

Тест по география, 9.07.2012 г. 3 83 48 54 30 32 13 250 0 4.42 

Тест математика, 9.07.2012 г. 32 8 17 8 6 5 8 76 0 3.56 

Тест по икономика, 9.07.2012 г. 3 2 1 0 0 0 0 6 0 2.88 

Изпит по химия, 11.07.2012 г. 89 85 159 52 21 0 105 407 1 3.64 

Тест по химия, 11.07.2012 г. 1 0 22 1 0 0 2 24 0 4.01 

Тест по ООП, 12.07.2012 г. 0 11 28 2 0 0 6 41 0 3.81 

Тест по ОТП, 12.07.2012 г. 0 0 20 49 6 0 10 75 0 4.77 

       

Класиране 

 

Таблица 6. Максимален и минимален достигнат бал (до третото класиране) 

 

№ Специалност: 
Максимално 

достижим бал: 

Минимално 

допустим бал: 

Максимален 

бал: 

Минимален 

бал: 

1 Акушерка Стара Загора 24.00 12.00 23.58 20.69 

2 Медицина Жени 36.00 24.00 35.30 30.64 
3 Медицина Мъже 36.00 24.00 35.10 27.50 

4 Мед. Сестра Стара Загора 

Жени 

24.00 12.00 24.00 20.16 
5 Мед. Сестра Стара Загора 

Мъже 

24.00 12.00 20.32 18.01 

6 Сoциални Дейности Редовно 

Жени 

24.00 12.00 23.85 20.04 

7 Сoциални Дейности Редовно 

Мъже 

24.00 12.00 22.82 15.98 
8 Сoциални Дейности Задочно 

Жени 

24.00 12.00 22.99 19.98 

9 Сoциални Дейности Задочно 

Мъже 

24.00 12.00 19.09 16.07 
10 Акушерка Хасково 24.00 12.00 22.43 16.50 

11 Мед.сестра Хасково жени 24.00 12.00 23.40 17.07 

12 Мед.сестра Хасково мъже 24.00 12.00 20.51 12.64 
13 Рехабилитатор жени 24.00 12.00 24.00 22.22 

14 Рехабилитатор мъже 24.00 12.00 23.04 19.98 
15 Медицински лаборант жени 24.00 12.00 24.00 20.50 

16 Медицински лаборант мъже 24.00 12.00 22.00 18.50 
17 Аграрно инженерство Редовно 24.00 12.00 21.25 14.23 

18 Агрономство Редовно 24.00 12.00 24.00 13.32 

19 Агрономство Задочно 24.00 12.00 21.66 16.74 
20 Екология Редовно 24.00 12.00 23.78 17.26 

21 Екология Задочно 24.00 12.00 23.72 18.57 
22 Зооинженерство Редовно 24.00 12.00 23.12 12.14 

23 Зооинженерство Задочно 24.00 12.00 23.06 15.20 

24 Рибов. и аквакултури Редовно 24.00 12.00 23.67 12.48 
25 Рибов. и аквакултури Задочно 24.00 12.00 23.72 15.18 

26 Аграрна икономика Редовно 24.00 12.00 20.60 18.82 
27 Аграрна икономика Задочно 24.00 12.00 24.00 20.33 

28 Бизнесикономика Редовно 24.00 12.00 23.91 20.38 
29 Бизнесикономика Задочно 24.00 12.00 24.00 21.73 



30 Регионална икономика 

Редовно 

24.00 12.00 23.15 19.50 
31 Регионална икономика 

Задочно 

24.00 12.00 22.91 21.00 

32 Ветеринарна медицина 24.00 12.00 24.00 17.36 
33 Упр. на здравн. грижи 

Редовно 

18.00 9.00 17.48 11 

34 Упр. на здравн. грижи 

Задочно 

18.00 9.00 17.10 14.00 
35 НУПЧЕ Редовно 24.00 12.00 22.30 16.42 

36 ПНУП Редовно 24.00 12.00 23.76 17.23 

37 Социална педагогика Редовно 24.00 12.00 21.89 16.22 
38 Социална педагогика Задочно 24.00 12.00 22.24 19.76 

39 Специална педагогика 

Редовно 

24.00 12.00 21.58 15.89 
40 Дизайн, технологии и ММИ, 

редовно 

24.00 12.00 22.46 15.18 

41 Дизайн, технологии и ММИ, 

задочно 

24.00 12.00 21.90 16.21 

42 Автотранспортна и ЗТ, 

редовно 

24.00 12.00 20.48 14.92 
43 Автотранспортна и ЗТ, 

задочно 

24.00 12.00 21.68 16.80 

44 Автоматика, ИУТ, редовно 24.00 12.00 21.65 15.98 
45 Автоматика, ИУТ, задочно 24.00 12.00 21.76 16.78 

46 Електротехника, редовно 24.00 12.00 23.27 15.00 

47 Електротехника, задочно 24.00 12.00 23.83 16.37 
48 Топло и газоснабдяване, 

редовно 

24.00 12.00 18.32 14.21 

49 Топло и газоснабдяване, 

задочно 

24.00 12.00 22.67 17.34 
50 Технология на храните, 

редовно 

24.00 12.00 23.84 15.25 

51 Технология на храните, 

задочно 

24.00 12.00 21.54 17.16 
 

 

Таблица 7. Усвояване на местата по държавна поръчка и платено обучение 

 

№ Специалност и форма на обучение: 

Брой места по 

държавна 

поръчка: 

Брой 

усвоени 

места: 

Брой места 

платено 

обучение 

Брой усвоени 

места платено 

обучение 

1 Аграрно инженерство, редовно 25 25 5 0 

2 Агрономство редовно 40 40 10 0 

3 Агрономство задочно 30 30 0 0 

4 Екология редовно 30 30 6 1 

5 Екология задочно 30 30 0 0 

6 Зооинженерство редовно 70 70 10 0 

7 Зооинженерство задочно 40 40 5 2 

8 Рибовъдство и аквакултури редовно 25 25 4 0 

9 Рибовъдство и аквакултури задочно 20 20 2 2 

10 Аграрна икономика редовно 20 20 0 0 

11 Аграрна икономика задочно 20 20 0 0 

12 Бизнесикономика редовно 25 25 0 0 

13 Бизнесикономика задочно 25 25 0 0 

14 Регионална икономика редовно 25 25 0 0 

15 Регионална икономика задочно 25 25 0 0 

16 Ветеринарна медицина 160 160 10 0 

17 Акушерка 25 25 0 0 

18 Медицина жени 28 28 11 11 

19 Медицина мъже 28 28 0 0 

20 Медицинска сестра жени 45 45 0 0 

21 Медицинска сестра мъже 5 5 0 0 

22 Социални дейности редовно жени 13 13 1 1 

23 Социални дейности редовно мъже 12 12 0 0 

24 Социални дейности задочно жени 10 10 7 7 

25 Социални дейности задочно мъже 10 10 3 3 

26 Управление на здравните грижи редовно 15 15 3 0 

27 Управление на здравните грижи задочно 15 15 3 1 

28 Акушерка Хасково 20 20 6 1 

29 Медицинска сестра жени Хасково 36 36 10 2 

30 Медицинска сестра мъже Хасково 4 4 0 0 

31 Рехабилитатор, жени 20 20 0 0 



32 Рехабилитатор, мъже 20 20 0 0 

33 Медицински лаборант жени 21 21 3 0 

34 Медицински лаборант мъже 9 9 2 0 

35 НУПЧЕ 25 25 5 0 

36 ПНУП 45 45 3 3 

37 Социална педагогика редовно 40 40 0 0 

38 Социална педагогика задочно 30 30 27 27 

39 Специална педагогика 30 30 5 1 

40 ДТММИ, редовно 10 10 2 0 

41 ДТММИ, задочно 10 10 0 0 

42 Автотранспортна и земеделска техника, редовно 24 24 0 0 

43 Автотранспортна и земеделска техника, задочно 27 27 6 6 

44 АИУТ, редовно 13 13 2 0 

45 АИУТ, задочно 20 20 2 1 

46 Електротехника, редовно 10 10 2 0 

47 Електротехника, задочно 20 20 2 2 

48 Топло и газоснабдяване, редовно 15 15 3 0 

49 Топло и газоснабдяване, задочно 11 11 2 2 

50 Технология на храните, редовно 20 20 4 0 

51 Технология на храните, задочно 10 10 4 3 

 Общо 1306 1307 170 76 

 

3.2. СПЕЦИАЛНОСТИ И БРОЙ ОБУЧАВАНИ СТУДЕНТИ 

 

В Тракийския университет за учебната 2011/2012 година броят на студентите е 4 264 – за 

редовна форма на обучение и 2366 – за задочна форма на обучение. Общият брой на всички е 6630 

обучавани студенти (таблица 8). 

 
Таблица 8 . Брой обучавини студенти по специалности и ОКС 

 

Основно звено 
Специалност и образователно-квалификационна 

степен 

учебна 2011/2012 г. 

редовно задочно 

АФ 

Зооинженерство - бакалавър 260 255 

Зооинженерство - магистър   35 

ЕООС - бакалавър 129 155 

ЕООС - магистър   25 

Агрономство - бакалавър 154 234 

Агрономство - магистър   26 

Аграрно инженерство - бакалавър 99   

Рибовъдство и аквакултури - бакалавър 59 56 

ВМФ Ветеринарна медицина - магистър 813 15 

МФ 

Медицина - магистър 525   

Социални дейности- бакалавър 129 124 

Социални дейности - магистър   36 

Управление на здравни грижи - б. 30 32 

Управление на здравни грижи - магистър   16 

Медицинска сестра - бакалавър 215   

Акушерка - бакалавър 134   

ПФ 

Социална педагогика - б. 151 97 

Предуч. и начална уч. педагогика- б. 157   

Начална уч. педагогика с чужд език 87   

Специална педагогика - б. 98   

Магистърски програми   435 

СФ 

Аграрна икономика - бакалавър 118 212 

Регионална икономика - бакалавър 123 202 

Бизнесикономика - бакалавър 111 88 



Магистърски програми   66 

МК - Стара Загора 
Рехабилитатор - проф. бакалавър 159   

Медиц. лаборант - проф. бакалавър 80   

Филиал, Хасково 
Медицинска сестра - бакалавър 215   

Акушерка -  бакалавър 134   

ФТТ - Ямбол 

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия 22 24 

Автотранспортна и земеделска техника 96 98 

Автоматика, информ. и управл. техника 67 39 

Технология на храните 59 47 

Топло- и газоснабдяване 30 38 

Електротехника 10 11 

  ВСИЧКО: 4264 2366 

  ОБЩО: 6630 

 

За отчетния период констатираме тенденция към намаляване броя на обучаваните чужди 

граждани. От 371  през 2011 г. техният брой в началото на учебната 2012/13  г. е  304. Броят на 

турските граждани е 162, следван от тези от Македония – 49 (таблица 9 ).  

Тази тенденция се наблюдава за всички ВУ в страната и е резултат от приемането на България 

за член на Европейския съюз.  

 



Таблица 9 . Справка за броя на чуждестранните студенти в ТрУ по държави за периода 2011/12-2012/13 уч. години 
 

№по 

ред 
Държава 

факултет, колеж 

Всичко 
МФ ВМФ АФ ПФ МК Ст.Заг. СФ 

Ф-Л 

ХАСКОВО 
ПО 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Албания 4 1                             4 1 

2 Гърция 9 7 12 16     1 1   1         4 2 26 27 

3 Германия 2                           1   3 0 

4 Ирак 1       2 3                     3 3 

5 Израел 2                               2 0 

6 Иран 1 1                             1 1 

7 Йордания 1                               1 0 

8 Кипър 4 2 7 7                     1 4 12 13 

9 Канада 1 1                             1 1 

10 Латвия     1 1                         1 1 

11 Молдова 14 8 2 3             2 1       2 18 14 

12 Македония 65 30 22 19         1               88 49 

13 Нигерия 3 1                             3 1 

14 Русия 1                               1 0 

15 Словения 1                               1 0 

16 Сирия 5 7 1 1                         6 8 

17 Судан 1 1                             1 1 

18 САЩ 1 1                           1 1 2 

19 Палестина 2 1   1                         2 2 

20 Турция 110 99 5 5 1 1     43 34     1 2 21 21 181 162 

21 Украйна 5 6 5 6                         10 12 

22 Франция                               1 0 1 

23 Финландия   1                             0 1 

24 Р Сърбия 3 2 2 2                         5 4 

Всичко: 236 169 57 61 3 4 1 1 44 35 2 1 1 2 27 31 371 304 

Легенда:  1- 2011/2012 уч. г.; 2- 2012/2013 уч. г. 



В Подготвителното отделение за чуждестранни граждани в момента се обучават 31 студенти, 

предимно от Турция, Гърция и Кипър. 

Засиленият интерес на турските граждани желаещи да получат висше образование при нас 

можем да обясним  с приемането на Р България в Европейския съюз. 

 
3.3. УЧЕБЕН ПРОЦЕС 

 

Обучението по всички специалности в Тракийски университет се осъществява по 

актуализирани учебни планове и програми. Традиционно, с най-важните акценти от учебната 

дейност студентите се запознават в 1-ви курс, а със съдържанието на учебните програми по 

конкретните дисциплини - при започване на занятията, от преподавателите, водещи 

дисциплините. Непрекъснато се обновява сайта на Университета с информация, касаеща 

обучението на студентите - учебни планове за специалностите и за магистърските програми, 

квалификационни характеристики, условия и график за прием в ОКС “Магистър” след ОКС 

„Бакалавър” и др. Всеки семестър в сайта се изнасят разписите за учебните занятия, датите за 

изпитни сесии – редовни, поправителни,  ликвидационни, перманентни, а така също и за 

държавните изпити. Студентите могат да намерят конспектите за държавни изпити, формуляр на 

заявление до Декана и др. Разписът за учебните занятия за специалностите се изготвя така, че да 

осигури през различните семестри на учебната година нормално провеждане на  аудиторните и 

практическите занятия, както и на учебните практики. Същевременно стремежът е да има 

достатъчно време и за самостоятелна подготовка на студентите, особено от гледна точка на 

текущия контрол и възможността за освобождаване на модули от дисциплини от семестриални 

изпити. 

Наличната документация - главни книги, студентски досиета, график за провеждане на 

упражненията, списък на студентите и стажант - лекарите по групи - се водят редовно.  

В Аграрния факултет през настоящата учебна година в специалност „Агрономство” бяха 

разкрити 2 нови магистърски програми: „Земеделска техника” и „Възобновяеми енергийни 

източници в аграрния сектор”. С това обучението в професионално направление 

„Растениевъдство” се осъществява общо по 5 магистърски програми. В специалност ЕООС 

обучение се извършва по 3 магистърски програми, а в специалност „Зооинженерство” – по 13, при 

което общия брой програми, по които се обучават студентите в ОКС „Магистър” в АФ, е 21. 

Във Ветеринарномедицинския факултет към катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и 

ембриология” е въведена нова избираема дисциплина „Образна анатомия”. В изпълнение на 

препоръките на Европейската комисия за оценка и акредитация, за изучаване на десети семестър 

на академичната 2012/13 г. в учебния план е приета за изучаване като задължителна дисциплина 

„Стадна диагностика”, с хорариум 10/10 съответно лекционни часове към практически занятия. 

В Медицински факултет поетапно се доусъвършенстват методите за обучение и проверка на 

знанията на студентите, като са изработени нови компютърни програми и тестове. При всички 

дисциплини се съчетават класическите и интерактивните методи на преподаване – беседа, 

онагледяване посредством табла, използване на аудио – визуална техника и др. 

За специалност „Социални дейности” са въведени нови седем избираеми и пет факултативни 

дисциплини, изцяло ориентирани към специализираната подготовка на студентите, което поставя 

по-силен акцент върху социалната работа.  

През летния семестър на 2011/12 учебна година бяха извършени редица проверки в МФ от 

членове на Комисията по учебна дейност и представители на Деканата в голям брой предклинични 

и клинични катедри. Периодичните рутинни проверки спомагат за подобряване качеството на 

учебния процес. По този начин се осъществява  обратна връзка от студентите и преподавателите и 

се създава възможност да се посочат възникналите проблеми.  По време на посещенията на 

упражненията се изказаха препоръки от асистентите за подобряване на материалната база и 

предоставяне на нагледни материали при обучението на студентите. Що се отнася до мнението на 

студентите, те изказаха своето задоволство от начина на провеждане на упражненията. При 

направените проверки не бяха установиха нарушения.  

Относно качеството на обучението на стажант - лекарите, там също не се констатираха 

нарушения. По време на този стаж се провеждат следните форми на обучение: главни визитации, 



"седящи визитации", "кръгла маса" по отделни проблеми, дежурства и рапорт в книгата, участие в 

диагностично - лечебния процес на болните. Стажант-лекарите активно участват във воденето на 

болничната документация на пациентите, което подобрява практическата им подготовка. 

Направените проверки се отчетоха като много полезни, поради което комисията по Учебна 

дейност планира такива и през настоящата учебна година.  

В Педагогическия факултет, в изпълнение на изискванията на НАОА и предстоящата 

програмна акредитация през 2015 г., Факултетният съвет гласува разширяване на практическото 

обучение на студентите и понастоящем обхваща целия осми семестър от обучението на 

студентите бакалаври. 

Факултетният съвет предложи нови дисциплини за избор от студентите като избираеми и 

факултативи. Възможността за избор е гарантирана, като съотношението предложени към избрани 

предмети е 2:1. 

За учебната 2012/13 година ФС гласува  две нови специализации за педагогически кадри – 

„Придобиване на нова професионална квалификация «Начален учител» и «Начален учител с 

профил музика». Променен е и учебнияо план на специализацията за придобиване на учителска 

правоспособност. 

В Стопански факултет през отчетния период са ракрити две нови магистърски програми 

“Икономика и управление на бизнеса” и “Икономически анализи и проекти за регионално 

развитие”. 

През декември 2011 г. е проведено проучване сред 103 студенти от първи курс, редовно 

обучение ОКС „Бакалавър” или 85% от генералната съвкупност в Стопански факултет на ТрУ за 

мотивите им за избор на специалности.  

 

Фиг. 10. Мотиви за кандидатстване в ТрУ 

 
 

Изборът на специалност за ОКС „Бакалавър” в СФ се обуславя: 

На първо място, от доброто ниво на професионална подготовка, която студентите получават;  

На второ място, от желанието да продължат образованието си;  

На трето място, от информираността им за положителната акредитация на специалностите в 

СФ.  

На фиг. 11 са представени основните мотиви за избор на специалност за ОКС „бакалавър” в 

Стопански факултет на Тракийски университет, Стара Загора: 

- по-големи възможности за професионална реализация; 

- придобиване на професия, която осигурява по-големи доходи; 

- престиж на избраната специалност; 

- по-добра възможност за кариерно развитие и др. 

 

 

 

 

 



Фиг. 11.  
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МОТИВИ

МОТИВАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА СПЕЦИАЛНОСТ

 
 

С ПМС № 308/17.11.2011 г. Технически колеж – гр.Ямбол се преобразува във Факултет 

„Техника и технологии”, като основно звено в структурата на Тракийски университет – Стара 

Загора. Поради това студентите, които до момента се обучават във ФТТ могат да продължат 

обучението си във ФТТ за ОКС „Бакалавър”. За целта са разработени приравнени учебни планове 

за всички обучавани випуски от всички специалности за редовна и задочна форма на обучение и 

квалификационни характеристики към тях, които са приети на Академичен съвет.  

Разработени са квалификационни характеристики и учебни планове за разкриване на 6 нови 

магистърски програми за редовна и задочна форма на обучение: Автотранспортна и земеделска 

техника; Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; Автоматика, информационна и 

управляваща техника, Електротехника, Топло- и газоснабдяване;   Безопасност и качество на 

храните. 

 За всяка специалност има по 2 плана – с продължителност за редовно обучение 1 г., за задочно 

обучение 1,5 г. – за завършилите ОКС „Бакалавър” и 2/2,5г.- за завършилите ОКС 

„Професионален бакалавър”. 

През отчетния период във Филиал–Хасково бе приет първи и втори випуск студенти по 

специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”. Практическото обучение е неразделна част 

от теоретичната подготовка на специалнистите от професионално направление “Здравни грижи”. 

Практическото обучение на студентите обединява клиничната практика и преддипломния стаж и 

се провеждат в здравните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ в гр. 

Хасково. Това дава възможност да се обезпечи клиничната практическа подготовка на студентите. 

Учебно-практическите бази разполагат със съвременно материално-техническо оборудване, 

осигуреност с квалифицирани и мотивирани наставници и разнообразна патология, което 

осигурява съвременно и качествено клинично обучение. 

Във връзка с оптимизиране на учебния процес през изминалата учебна 2011/2012 година в 

Медицински колеж е борудвана и открита нова компютърна зала. 

 

3.4. ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 
 

През   отчетния   период   са осъществени  дейности   no следните направления: 

Кариерно консултиране: 

- кандидатстване за асистентски стаж по Секторна програма. «Коменски« 2012 -запознаване с 

възможностите на програмата, мотивация и кариерно развитие чрез Програмата; подготовка на формуляра 

за кандидатстване, EUROPASS CV и езиков паспорт; 



- умения за заетост; кариерно развитие, чрез насочване към работодател и/или участие в стажантска 

програма; 

- подготовка на документи за кандидатстване за стаж/работа; 

- консултиране по електронната поща на студенти, участници в електронния курс "Моята кариера". 

Акценти в процеса на консултиране през периода се постави на консултирането за асистентски стаж по 

Секторна програма „Коменски" и консултирането по електронна поща "Моята кариера". 

 Обявени са 19 свободни работни места, които 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 получат допълнителна информация и съдействие от кариерния консултант на 

ЦКР при подготовката за кандидатстване - създаване на автобиография, мотивационно писмо и явяване на 

интервю. 

През периода са обявени 13 стажантски програми. Информация за тези програми са публикувани на 

интернет страницата на ЦКР. меню "Стажантски програми". На студентите е предложено съдействие при 

кандидатстването от кариерния консултант на ЦКР. Асистентският стаж по Секторна програма "Коменски" 

се популяризира чрез мейл-листата на регистрираните студенти в ЦКР от ПФ, контакти с преподаватели от 

ПФ, презентация пред 3 и 4 курс студенти на ПФ. Бяха подготвени за кандидатстване по програмата и 

одобрени четири студенти от ПФ. които ще проведат педагогически стаж в периода 1.08.2012- 31.07.2013 г. 

в Англия, Австрия. Италия. 

През периода са обявени 31 броя стипендии, конкурси, събития, обучения, чиято информацията е 

публикувана на сайта на ТрУ и информационните табла на ЦКР. На студентите, проявили интерес за 

кандидатстване, е оказано съдействие от кариерния консултант. 

Проведоха се  работни срещи с  бизнеса и Търговско промишлената палата. 

Екипът на ЦКР взе участие в инициативата на Дирекция Бюро по труда - град Стара Загора с участие на 

младежи и работодатели от региона. На тази работна среща ръководителят представи ЦКР и неговите 

услуги за работодатели. 

През периода се проведоха презентации и обучения в различните звена на Университета. Те се водиха 

от кариерния консултант на ЦКР. В обученията участваха студенти с висока мотивация и интерес.  

ЦКР организира участието на студентите от ТрУ в Trendence Graduate Barometer: най-разпространената 

европейска анкета за образование и кариера. Анкетата проучва мнението на студентите относно факторите 

за избор на университет, удовлетвореността от обучението и очакванията за бъдещата професионална 

реализация. Писмо за участие и линк към анкетата беше изпратен лично до всеки студент от мейл листата 

на ЦКР. Резултатите от проведеното проучване предстои да бъдат получени в ЦКР от Trendence Barometer 

Institute и предоставени за запознаване и анализ на Зам. -Ректора по УД на ТрУ. 

През отчетния период сътрудниците  на ЦКР се включиха активно  в изработването  на две  проектни  

предложения,  като  предоставиха необходимата информация и творчески идеи за кандидатстване по 

следните проекти на Тракийски университет: „Усъвършенстване на системите за управление във висшите 

училища" и „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища". 

 

3.5. ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

 

В Центъра за електронно и дистанционно обучение на Тракийския университет се поддържат 

три сървъра с инсталиран на тях софтуер за представяне на учебно съдържание и управление на 

учебни Web базирани курсове. Поддръжката се състои в постоянно обновяване на софтуера, което 

включва както обновяването на операционната система Линукс, с която и трите сървъра работят, 

така и обновяване на самите системи за управление на учебното съдържание и инсталиране на 

допълнителен софтуер. Предпочетена е операционната система Линукс поради нейната 

стабилност и липсата на вируси.  

На главната Web страница на Тракийския университет има препратка към началната страница 

на ЦЕДО, от която може да се влиза в трите платформи за електронно обучение. Там е 

включена и връзка към сайта за електронно обучение на Факултет “Техника и технологии”, гр. 

Ямбол. 

През отчетния период продължава разработването на средства за електронно обучение, като се 

създават Web базирани курсове не само по дисциплините от цикъла “Информатика и 

информационни технологии”. Преподавателите могат да публикуват на сървърите анотация, 

учебна програма, конспекти, учебни материали в няколко формата за всяка от дисциплините, 

които преподават. Особено ценна е възможността да се създават тестове за самоподготовка и 



проверка на знанията на студентите. Чрез съобщенията могат да се поддържат различни модели на 

комуникация между преподавателите и студентите. Най-активни в създаването на нови курсове са 

преподавателите от Стопански факултет. 

Общо на главния сайт за ЕО (Виртуален Тракийски университет) с URL адрес http://virtru2.uni-

sz.bg/moodle1, се поддържат 31 курса на обучение по дисциплини от Аграрен, Стопански, 

Ветеринарномедицински и Педагогически факултети. Интензивно се използват курсовете по 

Генетика, Аграрен мениджмънт със счетоводство, Статистически методи и всички 

информационни дисциплини.  

За работа в сайтовете на ЦЕДО са регистрирани 3880 студенти, които могат да се запишат за 

всеки отворен курс и над 15 преподаватели. При предишния отчет са 2980 студенти. ЦЕДО 

разполага с: Виртуална библиотека с учебни материали и курсови работи; База от данни с мета 

тестове; Среда за електронно взаимодействие между преподаватели и студенти; Реално 

приложение на електронни средства за обучение по някои дисциплини.  

На сайта с адрес http://else.uni-sz.bg има по-голяма активност по създаването на нови курсове и 

регистрирането на студенти. От 740 за миналата година броят на студентите е нараснал на 1280.   

За учебната 2011/12 г. продължава тенденцията залите “Джон Атанасов” да се използват за 

обучение не само по Информационни технологии. Новите дисциплини, по които се провеждат 

учебни занятия с компютрите в залите с наличния софтуер, са: Дистанционни методи за анализ, 

Растениевъдство и Аграрен мениджмънт със счетоводство.   

За популяризиране работата на ЦЕДО и за подготовка на преподавателите, които са готови и 

имат желание да организират електронно обучение, се проведоха семинари за работа с наличните 

две системи Moodle и e-Learning Shell.  

С оглед по-доброто информиране на студентите е необходимо да се публикуват на сайтовете за 

всяка преподавана дисциплина конспект и учебна програма.  

Нов етап по приложението на електронно обучение в нашия университет ще даде работата по 

проект BG051PO001-4.3.04-0026 на тема: “Развитие на Център за електронни форми на 

дистанционно обучение в Тракийски университет”. Проектът е по Оперативна програма  

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 и е на стойност 782 467,48 лв.   

Този проект си поставя следните основни цели: 

1. Модернизиране на Центъра за електронно и дистанционно обучение към Тракийски 

университет и прерастването му в Център за учене през целия живот. 

2. Създаване на методически и технологични условия за организиране и провеждане на 

електронни форми на дистанционно обучение за определените целеви групи.  

3. Създаване на устойчива технологична среда за приложение на електронни форми на 

дистанционно обучение в Тракийски университет. 

4. Повишаване на качеството на дистанционното обучение чрез разработването на 

интерактивни мултимедийни електронни средства и учебни помагала по учебни програми, 

курсове и модули за отделни дисциплини.  

5. Повишаване на инвестициите в човешкия капитал чрез овладяване на съвременните 

образователни технологии за електронно обучение от преподавателите в Тракийски университет.  

6. Овладяване на ефективни методи на преподаване и учене чрез прилагане на синхроннно и 

асинхронно дистанционно обучение чрез използването на видео и аудио връзка между обучавани 

и обучители.  

7. Създаване на условия за неформално и самостоятелно учене чрез осигуряване на платформа 

и обучителна среда, достъпна от всяко работно място с Интернет връзка и възможности за 

асинхронно приложение offline. 

Очакваните резултати от реализирането му са следните: 

1. Обучение на 140 преподаватели за усвояване на умения за самостоятелно разработване на 

електронни пособия. 

2. Разработка на съдържание и изграждане на 30 мултимедийни учебника.  

3. Разработване, изграждане и внедряване на нова платформа за електронно обучение с модул 

видео-конферентна връзка и модул електронно хранилище. 

4. Изграждане на модул (курс) за обучение за работа с електронната система на 

преподавателски и административен персонал.  

http://virtru2.uni-sz.bg/moodle1
http://virtru2.uni-sz.bg/moodle1
http://else.uni-sz.bg/


5. Изграждане на електронни модули и цялостни курсове за дистанционно обучение по 98 

дисциплини от всички факултети на Университета, включващи следните форми - Wiki, 

Презентации, Текстов или PDF формат на лекциите и практическите упражнения; Тестове за всяка 

тема; Семинари; Форми за колективна работа; Речник; Анкета; Видео/Аудио.  

6. Техническо обезпечаване на Центъра за електронно и дистанционно обучение.  

7. Включване на целевите групи в различните форми на дистанционно обучение. 

С изпълнение на задачите по проекта ще се поставят основите за реално организиране на 

Дистанционно обучение в Университета.  

 

3.6. СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

През едногодишния отчетен период 2740 специалисти са повишили своята квалификация. В 

краткосрочни форми са обучени общо 1488 човека, 1299 от тях са получили удостоверения, а 189 

сертификати. В дългосрочни форми на обучение 1252-ма са получили Свидетелства. В момента в 

различните звена на Университета са зачислени и се обучават  много специализанти.  

 За отчетния период в Медицинския факултет получилите свидетелства за специалност са 49, 

а удостоверения за краткосрочно обучение на медицински кадри са получили 120 специалисти. От 

тях 22 са обучени в индивидуални форми, а 98 човека групово като са били включени в 10 курса.  

В Аграрния факултет преобладават групови краткосрочни курсове. Интерес за курсистите 

представлява дистанционната форма на обучение по Интернет – “Пчеларство” , “Управление на 

опрасването” и “Аквакултура”. На преден план по брой курсове излиза “ Защита и хуманно 

отношение на животните-работа в приюти, хотели и зоомагазини”, както и “Защита и хуманно 

отношение към животните при транспортирането им. Общият брой на курсистите, получили 

следдипломна квалификация за отчетния период е 171 човека, които са избрали  краткосрочна 

форма на обучение. От тях 131 са се включили в 16 групови форми, а 40 курсиста са избрали 

индивидуални форми на обучение 

Ветеринарномедицинският факултет провежда предимно 18-месечни индивидуални 

специализации. 

Желани  специализации са по хирургия, ветеринарно-санитарен контрол,  вътрешни болести и 

др. За отчетния период са издадени 22 свидетелства и 273 удостоверения за краткосрочно 

обучение, като 273-ма са избрали групови форми , а 112 човека са се обучавали във индивидуални 

форми, от които преобладаващо число са  «Хуманно отношение и защита на животните по време 

на транспорт», «Хуманно отношение и защита на животните в зоомагазини, развъдници, пансиони  

и приюти». 

Професионално-квалификационните степени /ПКС/, както и други квалификационни курсове 

за педагогическите кадри са основен предмет на дейност на ДИПКУ. През отчетния период са 

издадени общо 1089 свидетелства. От тях 914 свидетелства за ПКС, 126 за професионално 

педагогическа квалификация и 49 за професионална квалификация. В краткосрочните форми на 

обучение са връчени 735 удостоверения.  

 Квалификация на педагогически кадри се провежда и в Педагогически факултет. При тях за 

отчетния период са издадени 92 свидетелства и 189 сертификата за краткосрочни форми на 

квалификация. Предстои издаване на още свидетелства на курсисти,  които са обучени през 

годината, но по-различни причини не са защитили дипломните си  работи и др. причини.  

Във факултет “Техника и технологи” - Ямбол квалификационната дейност заема съществен 

дял от учебния процес. Общият брой на издадените свидетелства са 49, а на удостоверенията - 

1036. Най–желаните курсове са тези за инструкторска правоспособност и педагогическа 

правоспособност и др. 

Като цяло се наблюдава тенденция за увеличение на краткосрочните и индивидуални  форми 

на обучение. 

Сътрудничеството между ТрУ и Бюрото по труда помага за извеждането на определен брой 

курсове за квалификация и преквалификация на безработните специалисти.  

 

 

 



4. СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ И РАБОТА СЪС СТУДЕНТИТЕ 

 

4.1. СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ 
 

Социално-битовите въпроси на студентите се уреждат с Наредба за условията и редът за 

ползване на общежитията и столовете. 

В изпълнение на Наредбата със заповед на Ректора и по предложение на Студентския съвет 

ежегодно 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 МК колеж на територията на гр. Стара Загора. 

С голямо задоволство можем да заявим, че през м. септември тази година Министърът на 

земеделието и горите – Мирослав Найденов откри новото общежитие – блок № 8. С пускането му 

в експлоатация значително се увеличи броят на леглата в студентските общежития. Общият им 

брой е 1466, като от тях - стопанисвани от ЕАД “Студентски столове и общежития” на 

територията на гр. Стара Загора са 1277 легла и 189 наети легла от ДИПКУ (табл.10). 

 

Таблица 10. Наличен леглови фонд на студентските общежития 

Студенстко общежитие 
Наличен леглови фонд 

уч. 2011/12 г. уч. 2012/13 г. 

Студ. общежитие (ДИПКУ) 1 200 189 

Студ. обжежитие 2 204 188 

Студ. обжежитие 3 А 238 199 

Студ. обжежитие 3 Б 242 214 

Студ. обжежитие 4 106 закрит 

Студ. обжежитие 5 114 102 

Студ. обжежитие 6 114 102 

Студ. обжежитие 7 120 108 

Студ. обжежитие 8 0 364 

Общо: 1338 1466 

 

Броят на подадените заявления за настаняване от български и чуждестранни студенти, 

докторанти и специализанти за уч. 2012/13 е общо 1390 (табл.11). 

 

Таблица 11. Брой постъпили и удовлетворени заявления 

Заявления уч. 2011/12 г. уч. 2012/13 г. 

Постъпили  1380 1390 

Удоволетворени  1320 1390 

 

През изминалата настанителна кампания са настанени всички желаещи. С откриването на 

новото общежитие Университетът вече разполага и с ресурс от легла за настаняване и на задочни 

студенти и специализанти. 

Цените на наемите за легло за един месец са – 45 лв. за отоплителния и 40 лв. за 

неотоплителния сезон и са определени със Заповед на Изпълнителния директор на ЕАД 

“Студентски столове и общежития”. 

В заключение трябва 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. 

 

 

 

 



4.2. СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ 

 

През зимния семестър на учебната 2011-2012 г. бяха отпуснати 799 бр. стипендии за 

български студенти в редовна форма на обучение, като класирането бе извършено на квотен 

принцип съобразно броя на студентите във всяко звено (таблица 12). От тях 120 бр. са 

специалните стипендии, отпуснати на студенти в неравностойно положение и извън общото 

класиране по факултети, съгласно нормативните разпоредби. Изчислено в проценти това 

представлява 22 % от общия брой студенти и покриване на 100 % от постъпилите молби за 

стипендия. 

През летния семестър на уч.2011-2012 г. са отпуснати общо 1138 бр.стипендии на редовни 

студенти, спазвайки приетия квотен принцип  на разпределение по отделните структурни звена на 

Университета. От общия брой 31 са стипендиите, отпуснати на студенти в неравностойно 

положение. Такива стипендии без класиране и ограничителни условия получават само 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. 

 

Таблица 12 . Брой подадени документи за стипендии и брой отпуснати стипедии за уч. 2001/12 г. 
 Зимен семестър на уч. 

2011/12 г. 

Летен семестър на уч. 

2011/12 г. 

Брой подадени документи 799 1138 

Брой отпуснати стипендии 799 1138 

 

Изчислено в проценти през зимния семестър на 2011/2012 са отпуснати стипендии на 22 % от 

общия брой студенти и са удовлетворени 100 % от постъпилите молби за стипендия. През летния 

семестър процентите са съответно 33 и отново имаме пълно и на 100 % удовлетворяване на 

молбите за стипендия. 

В допълнение, през учебната 2011/2012 година са раздадени още и 29 еднократни помощи на 

стойност 5800 лв. на студенти в затруднено материално положение, както и за награди за цялостен 

принос и активна работа на студенти от Университета. 

През отчетния период Учебния отдел към Тракийският университет, подмоган от Студентския 

съвет продължи да извършва дейности по изпълнението на процедура на проект „Студентски 

стипендии и награди 2010-2012”, схема BG051PO001/4.2-04, съфинансиран от Европейския 

социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (табл. 13). Според 

условията на проекта стипендии и награди се присъждат за студенти, които се обучават в редовна 

форма на обучение, имащи успех не по-нисък от 4,00 и нямащи условни изпити. Размерът на 

наградата е 200 лв., като наградите са еднократни и се отпускат по отделно за всеки учебен 

семестър. Размерът на месечната стипендия е 120 лв.и се отпуска за 5 месеца. Общо за отчетния 

период по проекта са изплатени 691920 лв. за стипендии и 19400 лв. за награди. 

 

Таблица 13 . Европейски стипендии и награди за студентите в редовна форма на обучение 

Учебна  

година 
Семестър 

Брой  

стипендии 

Изплатени суми 

за стипендии, лв. 

Брой  

награди 

Изплатени суми 

за награди.лв. 

2011/12 
Зимен 307 168840.00 29 5800.00 

Летен 286 171600.00 21 4200.00 

2010/11 
Зимен 301 176280.00 21 4200.00 

Летен 292 175200.00 26 5200.00 

Общо   1186 691920.00 97 19400.00 

 

През месец декември ще стартира ІІІ-та фаза на проекта и предстои подаване на заявленията за 

кандидатстване от студентите за стипендии и награди зимния семестър на уч. 2012/13 г. 

 

 



4.3. РАБОТА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 

 

1. Студентски съвет осъществява активно сътрудничество и като участва в обсъждането на 

проблемите на студентите, студентската организация в България и нормативната база на висшето 

образование - дискусия с Министъра на образованието, младежка и науката, проф. Сергей 

Игнатов, Директора на Дирекция “Висше образование” към МОМН, д-р Мария Фъртунова; в 

пресконференции, касаещи проблемите на студентите по медицина и ветеринарна медицина, 

участие в ОС на НПСС, в организиран от НПСС“Летен университет – 2012”, к.к. Албена, изготвяне на 

становища за  промени в ЗВО, в правилник на ССО-ЕАД; запитвания към МОМН и ЕК по 

образование, култура, многоезичието, младежта и спорта, относно декларирането на средства 

получени по проект “Студентски стипендии и награди”  съфинансиран от ЕСФ, чрез ОП “Развитие 

на човешките ресурси”; Участие в младежки форум „Визия и предизвикателства. Младежката 

заетост – дискусия – Бизнес. Държава. Студенти. Университети”, с мисия на форума да организира 

процеса на създаване на мост. между държавните институции, бизнеса и висшето образование, 

oрганизатор НПСС и Jobs.bg. СС при ТрУ беше домакин на Кръгла маса “Вътрешна студентска 

мобилност и актуалните проблеми на студентите по медицина” с организатор Национално 

Представителство на Студентските Съвети в РБългария. Те участваха и в тържествата по случай 

50-годишнината на МУ-Варна. 

2. Студентите проявяват много активна дейност в научно-изследователската сфера - участваха 

в студентска конференци в Истанбул, РТурция; в Юбилейна научна конференция със студентско 

участие “30 години Висше Медицинско Образование, гр.Стара Загора. Организираха Втората 

научна студентска конференция с участници и гости от университети в страната и Украйна. 

3. Студентите се включиха активно, в мероприятията, административните дейности по: 

студентското участие в управлението на Университета; в тържественото откриване на 2012/13 

учебна година. Официален гост на СС при ТрУ – г-н Ангел Георгиев, председател на Национално 

Представителство на Студентските Съвети в Р.България; Довършване на дейностите по 

изграждането на спортна площадка на територията, на общежитията на ул. Армейска 16; Прием на 

документи за стипендии на територията, на “Морфоблок”, Медицински факултет  

4. СС при ТрУ  участва в организирането на спортни турнири, вкл. и  в Аграрен университет – 

Пловдив и в организираната от НПСС, “Зимна Балканиада.”  

 Активна дейност те осъществяват и по посока на благотворителната дейност. Реализирани 

са 6 благотворителни акции за подпомагане на деца със здравословни проблеми, на   деца лишени 

от родителска грижа в дом “Българка”; на лечението на Георги Огнянов - национален състезател, 

петкратен републикански шампион по джудо и многократен по самбо и др.  

Студентски съвет се включи и в кампанията на bTV “Да изчистим България за един ден”.  

5. Организирани бяха и мероприятия с развлекателна цел - «Маскен бал» за Halloween. За 

първи път в модерен формат и голям мащаб беше организиран конкурса “Мис и Мистър 

Тракийски университет – 2012”. 

6. Студентите се включиха и в отбелязване на исторически събития чрез участие в 

тържествата по случай “Съеднинението на България”, гр. Пловдив; в тържествата на вр. Шипка – 

по случай “Освобождението на България”. 

7. За развиване на познанията на студентите, те участваха в обучителни мероприятия: 

обучителен семинар по “Онкология”, МУ – Плевен; състезание „Вечер на анатомията“, 

организирано от катедрите по „Анатомия” към Медицински и Ветеринарномедицински факултети 

и Студентски съвет на Тракийски Университет; Организиране на информационен ден по програма 

Еразъм. 

 

4.4. СЕКТОРНА ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ” 
 

Съгласно  подписаните с Центъра за развитие на човешките ресурси  договор за отпускане на 

финансова подкрепа за мобилност по програма Еразъм  № 2011-ERA-MOB-38  и 

Допълнителнително споразумение № 1 към него за акад. 2011-2012 година одобрените средства, 

които са получени в ТрУ са както следва: 

Общ размер  на получената субсидия по Договор: 69 194, 62  евро 



В това число: 

- Студентска мобилност с цел обучение (СМО):      27 626,80 евро 

- Студентска мобилност с цел практика (СМП):      11 435,20 евро 

и 

Общ размер на субсидията по Доп.споразумение № 1: 18 831, 00 евро       

В това число: 

- Студентска мобилност с цел обучение (СМО): 7 347,00 евро 

- Студентска мобилност с цел практика (СМП): 11 484,00 евро 

 

Повече са реализираните мобилности с цел практика, които се признават в ТрУ като част от 

задължителните учебни стажове – това е резултатът от повишения интерес от страна на 

студентите за реализиране на практики в други страни от Европа. Така те не само, че се докосват 

до практиката и културата на другите народи, но и получават допълнителни шансове за 

реализиране на пазара на труда у нас и в чужбина.  

 

Таблица 14. Брой реализирани студентски мобилности по основни звена за 2011 – 2012 

академична година  

 

При сключването на 

договорите се покриват почти 

всички научни направления и 

се предоставят на студентите 

възможности за реализиране на 

мобилност на официалните за 

ЕС езици: английски, немски, 

френски, испански, както и на 

турски език. Най-голям е 

интересът за мобилност с 

английски език. През 

последната година се повиши  

броят  на студентите, които 

предпочитат да реализират 

обучение и практика в 

РТурция. Традиционно най-

голям интерес за реализиране 

на мобилност с цел обучение 

или практика има от страна на 

студентите по ветеринарна 

медицина, а предпочитаните държави са Германия, Чехия, Унгария, Франция, Турция, Италия и 

Испания.  

Имаме проблеми с академичното признаване на периоди на обучение и практика в чужбина. 

Проблемите трябва да се разрешават след разговори с преподавателите и намиране на взаимно 

приемливо решение.  

Получаването на допълнителни средства през отчетния период от ЦРЧР по СМ и ПМ и 

преразпределението им между Еразъм-студентите доведе до повишаване на индивидуалния грант 

до едно много добро ниво.  

Спецификата на учебната програма по Медицина и по Ветеринарна медицина като регулирани 

специалности, в известна степен, се оказва пречка за реализиране на мобилност в рамките на един 

семестър. Налице е невъзможност да се съобрази организирането на практиките с академичния 

план, най-вече за летните практики, съобразено с изискванията на програма Еразъм за минимум 3 

месеца. 

Езиковата бариера е основната причина за по-слабия интерес за реализиране на студентска 

мобилност в университетите-партньори, където преподаването на английски език не е широко 

застъпено и обучението или практиката се провеждат на езика на приемащата страна. 

ОСНОВНО     

ЗВЕНО 

СТУДЕНТСКА 

МОБИЛНОСТ  

С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ 

СТУДЕНТСКА 

МОБИЛНОСТ  

С ЦЕЛ ПРАКТИКА 

АФ - 3 

ВМФ 9 9 

МФ 1 3 

ПФ - - 

СФ - - 

ФТТ - 1 

МК - - 

ТрУ /общо/ 10 16 



И през тази година провеждането на информационни дни по факултети се оказа предпочитана 

и успешна форма за реализиране на информационната политика по отношение на програма 

Еразъм. Своевременното актуализиране на информацията на web-страницата на Университета 

осигурява бързо и своевременно разпространение на възможностите за академичен обмен. 

Студентският съвет взема активно участие при разпространението на информацията, 

организирането на информационни  срещи  и селекцията на кандидатите. За привличане на 

чуждестранни студенти са отпечатани рекламни брошури, които представят Тракийския 

университет като цяло и отделните факултети и специалности в частност. При подготовката на 

заминаващите студенти се работи  и за провеждане от тяхна страна на реклама на място. На 

традиционните срещи на Ректора с отличниците по случай Празника на студентите 8 декември 

присъстват и Еразъм студентите, които получават и специални грамоти за успешно реализирана 

мобилност.  

По време на своите „Майски празници” и Тракийски университет-Стара Загора се включи в 

европейските чествания по повод 25 години програма Еразъм в Европа. 

През м. май 2012 г. Академичното ръководство на Университета, съвместно със Студентския 

съвет и международен отдел, организира Юбилеен информационен семинар на тема: „Еразъм 

студентите на ТрУ като част от милионното Еразъм семейство на Европа”.  Студентите са 

запознати с целите и дейностите на програмата и реализирането й в ТрУ. Еразъм студентите от 

различни факултети и специалности споделиха със свои колеги как програма „Еразъм” може да 

промени живота им и да им даде алтернативи за бъдещо професионално развитие. Те презентираха 

свои впечатления и опит от реализирани мобилности в различни Университети-партньори от 

Европа, а за участието си в семинара получиха юбилейни грамоти и подаръци. Всички 

презентации и снимки са качени на сайта на ТрУ- програма „Еразъм”. 

Продължава работата за привличане на чуждестранни студенти, чрез разработването на учебни 

програми на английски език. За пристигащите студенти Университетът осигурява стаи в 

общежитията и свободен достъп до библиотека, Интернет зали, участие в различни студентски, 

спортни и културни инициативи. Предвидена е помощ от страна на наши студенти, запознаване с 

културата и историята на България и региона на Стара Загора. Преподавателите оказват пълно 

съдействие за осъществяването на пълноценен престой на пристигащите преподаватели и 

студенти. 

Езиковата бариера продължава да е проблем с определящо значение за реализиране на 

двустранна студентска мобилност (изходящи и входящи). Трябва да продължи работата по 

разработването на учебни програми на английски език за привличане на чуждестранни 

студенти.  

Трябва да се търсят начини и пътища за разрешаване на проблемите свързани с 

признаване на програмите за обучение поради тяхното несъвпадение, особено при 

регулираните специалности; 

Трябва да продължи работата по сключване на нови договори за студентска мобилност с 

цел практика. 

  

5. КАЧЕСТВО И АКРЕДИТАЦИЯ 

 
5.1.АКРЕДИТАЦИИ 

 

С Решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 

19.07.2012 г. (Протокол № 5), Тракийският университет получи за срок от 6 години една от най-

високите оценки за институционална акредитация - 9.27. 

Високата оценка е значим атестат за Университета в контекста на оценките за дейността на 

общо 51 ВУ в страната. В потвърждение на това са направените от НАОА препоръки, визиращи 

обективно протичащи процеси, а именно:  

- Да се подобри възрастовата структура на хабилитираните преподаватели в ТрУ. Срок: 

постоянен; 

- Да се разшири материалната база на Факултет „Техника и технологии“ в гр.Ямбол. Срок: 

постоянен. 



Има и препоръки, отнасящи се до процеси от субективен характер, промените в които биха 

допринесли за развитието на Университета: 

- Да се подобри качеството на административното обслужване на студентите в ТрУ. Срок: 

постоянен; 

- Да се увеличи броят на обучаващите се по европейските програми за обмен на студенти и 

докторанти. Срок: постоянен с ежегодно отчитане. 

През отчетния 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, в Националната агенция за оценяване 

и акредитация (НАОА) са подадени следните доклади и приложенията към тях:  

1. Доклад за институционална акредитация на Тракийски университет, както и приложенията 

към него, преработени по искане на НАОА в съответствие с Критериалната система за 

институционална акредитация на висшите училища. 

2. Доклад за програмна акредитация на професионално направление „Социални дейности“. 

3. Доклади за програмна акредитация на специалности от регулираните професии, както и 

приложенията към тях, които са преработени по искане на НАОА съгласно Критериалната 

система: 

- „Медицинска сестра“ – Медицински факултет, 

- „Акушерка“ – Медицински факултет, 

- „Медицинска сестра“ – Филиал-Хасково, 

- „Акушерка“ – Филиал-Хасково. 

4. Доклади за програмна акредитация на професионални направления, поради преобразуване 

на Техническия колеж в гр.Ямбол във Факултет „Техника и технологии“: 

- „Машинно инженерство“,  

- „Електротехника, електроника и автоматика“,  

- „Енергетика“,  

- „Хранителни технологии“.  

5. Доклади за изпълнение на препоръките в рамките на тригодишния следакредитационен 

период на професионалните направления: 

-  „Животновъдство“, 

- „Растениевъдство“, 

- „Обществено здраве“. 

6. Доклад за изменение на капацитета на професионално направление „Икономика“. 

 

В резултат на осъществените процедури по акредитация в Тракийски университет до момента 

са акредитирани следните професионални направления и специалности от регулираните професии 

(Таблица № 15)  
 

Таблица 15. Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните 

професии в Тракийски университет 
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препоръките в рамките на 
тригодишния 
следакредитационен 
период м. юли 2015 г.  

1.2. 

Педагогика  
сп. Социална педагогика 
 сп. Предучилищна и 
начална училищна 
педагогика  
сп. Специална педагогика 
сп. Начална училищна 

6.1.2010 6 г. Много добра 

Бакалавър 800 

Доклад за изпълнение на 
препоръките в рамките на 
тригодишния 
следакредитационен период м. 
март 2013 г.  
Искане за програмна 
акредитация до м.януари 2015 

Магистър 200 



педагогика с чужд език г. 

3.4. 
Социални дейности сп. 
Социални дейности 

2.10.2007 6 г. Много добра 
Бакалавър 220 Депозиран доклад за 

програмна акредитация - 
м.октомври 2012 г. Магистър 20 

3.8. 

Икономика  
сп. Аграрна икономика  
сп. Регионална икономика 
сп. Бизнес икономика 

11.1.2011 6 г. Добра 

Бакалавър 600 

Депозиран доклад за 
изменение на капацитета – 
м.септември 2012 г.  
Доклад за изпълнение на 
препоръките в рамките на 
тригодишния 
следакредитационен период 
2014 г. 
Искане за програмна 
акредитация до м.януари 2016 
г. 

Магистър 60 

4.3. 
Биологически науки 
сп. Екология и опазване 
на околната среда 

8.4.2010 6 г. Много добра 

Бакалавър, 
редовна 

160 Доклад за изпълнение на 
препоръките в рамките на 
тригодишния 
следакредитационен период м. 
юни 2013 г.  
Искане за програмна 
акредитация до м.април 2015 
г. 

Бакалавър, 
задочна 

160 

Магистър, 
редовна 

20 

Магистър, 
задочна 

20 

5.1. 

Машинно инженерство 
сп. Автотранспортна и 
земеделска техника 
сп. Дизайн, технологии и 
мениджмънт на модната 
индустрия 

16.7.2010 6 г. Добра 

Бакалавър, 
редовна 

140 

Депозирани доклади за 
програмна акредитация поради 
преобразуване във факултет - 
2012 

Бакалавър, 
задочна 

140 

5.2. 

Електротехника, 
електроника и 
автоматика 
сп. Автоматика, 
информационна и 
управляваща техника 
сп. Електротехника 

25.6.2010 6 г. Добра 

Бакалавър, 
редовна 

90 

Бакалавър, 
задочна 

90 

5.4. 
Енергетика 
сп. Топло и 
газоснабдяване 

24.9.2010 6 г. Много добра 

Бакалавър, 
редовна 90 

Бакалавър, 
задочна 50 

5.12
. 

Хранителни технологии 
сп. Технология на 
храните 

22.12.2006 6 г. Добра Бакалавър 150 

5.13
. 

Общо инженерство 
сп. Аграрно инженерство 

10.12.2010 6 г. Много добра 
Бакалавър, 
редовна 

120 

Доклад за изпълнение на 
препоръките в рамките на 
тригодишния 
следакредитационен период м. 
февруари 2014 г.  
Искане за програмна 
акредитация до м.декември 
2015 г. 

6.1. 
Растениевъдство 
сп. Агрономство 

28.4.2009 6 г. Много добра 

Бакалавър, 
редовна 

240 
Депозиран доклад за 
изпълнение на 
препоръките в рамките на 
тригодишния 
следакредитационен 
период - юни 2012.  
Искане за програмна 
акредитация до м.април 2014 
г. 

Бакалавър, 
задочна 

140 

Магистър, 
редовна 

20 

Магистър, 
задочна 

20 

6.3. 

Животновъдство 
сп. Зооинженерство 
сп. Рибовъдство и 
аквакултури 

18.8.2009 6 г. Много добра 

Бакалавър, 
редовна 

760 
Депозиран доклад за 
изпълнение на 
препоръките в рамките на 
тригодишния 
следакредитационен 
период м. октомври 2012 г.  
Искане за програмна 
акредитация до м.август 2014 
г. 

Бакалавър, 
задочна 

280 

Магистър, 
редовна 

50 

Магистър, 
задочна 

30 

6.4. 
сп. Ветеринарна 
медицина 

31.1.2008 6 г. Много добра Магистър 1100 
Искане за програмна 
акредитация до м.януари 2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.2. СТУДЕНТСКА ОЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕ 

 

През отчетния период в проучването на студентската оценка за качеството на преподаване 

година в Тракийския университет са обхванати 286 студенти.  

По успех и пол обхванатите в изследването студенти са разпределени както следва: 
По успех (в %*):    Отличен  7.77  По пол (в %*):   Жени 73.04 

 Мн.добър 41.56   Мъже 25.21 

 Добър 33.26     

 

В резултат на проучването са формирани 104 комплексни оценки за 60 преподаватели, от 

които 27 са хабилитирани и 33 нехабилитирани (голяма част от преподавателите са получили 

комплексни оценки по повече от една дисциплина). Комплексни оценки не са формирани за 

преподавателите, оценени от по-малко от 7 студенти (по-малко от една студентска група). 

Много добри са 92.31 % от комплексните оценки на преподавателите в университета, добри – 

7.69 %. Според студентските мнения и възприетата скала преподаватели с незадоволителна 

комплексна оценка няма (Табл. 16, Фиг. 12). 

 

Таблица 16. Процентно разпределение на комплексните оценки според студентското мнение (%) 
Вербална комплексна оценка Комплексна оценка, %* 

Много добра 92.31 

Добра 7.69 

Незадоволителна 0.00 

 

г. 

7.4. 
Обществено здраве 
сп. Управление на 
здравните грижи 

9.7.2009 6 г. Много добра Бакалавър 120 

Депозиран доклад за 
изпълнение на препоръките в 
рамките на тригодишния 
следакредитационен период м. 
септември 2012 г.  
Искане за програмна 
акредитация до м.юли 2014 г. 

7.1. сп. Медицина 16.10.2008 6 г. Добра Магистър 600 
Искане за програмна 
акредитация до м.октомври 
2013 г. 

7.5. 

Здравни грижи 

сп. Медицинска сестра - 
МФ 

2.10.2008 3 г. Положителна Бакалавър 200 

Депозирани доклади по 
Критериалната система - 2012 

сп. Акушерка - МФ 2.10.2008 3 г. Положителна Бакалавър 100 

сп. Медицинска сестра – 
Филиал - Хасково 

14.4.2011   Положителна Бакалавър 200 

сп. Акушерка – Филиал - 
Хасково 

14.4.2011   Положителна Бакалавър 120 

сп. Рехабилитатор 9.6.2011 6 г. Много добра Проф.бакалавър 120 

Доклад за изпълнение на 
препоръките в рамките на 
тригодишния 
следакредитационен период м. 
август 2014 г.  
Искане за програмна 
акредитация до м.юни 2016 г. 

сп. Медицински лаборант 9.6.2011 6 г. Много добра Проф.бакалавър 90 

Общ капацитет на професионалните направления и специалностите от 
регилираните професии 

7320 
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И през отчетния период се продължава установената през миналите години тенденция за 

по-високо е оценяване на компетентността на преподавателите, а по-ниско – педагогическите им 

качества (Фиг. 12).  

 

 

 

 

 

Фигура 12. Средни оценки на 

компетентността  и педагогическите 

качествата на преподавателите 

 
 
 
 
 

По отношение редовността (регулярността) на провеждане на занятията, резултатите 

показват, че според мнението на 91.07 % от студентите, всички учебни занятия се провеждат 

според учебното разписание (таблица 17). 

 
Таблица 17. Провеждане на учебните занятия от преподавателите  

Преподавателите провеждат редовно: Проведени учебни занятия, %* 

Всички занятия 91.07 

Повече от половината занятия 6.08 

По-малко от половината занятия 0.86 

Не 0.38 

 
Въпреки високият процент твърдения за редовно провеждане на занятията в изследването 

(91,07%), редно е да се подчертае, че провеждането на всички занятия по приетото разписание във 

всяко структурно звено е едно от базовите изисквания за ефективна организация на академична 

дейност. В това отношение има още какво да се желае. 

През отчетния период, процентът на студентите (5,68%), които посочват, че има асистенти, 

присъстващи периодично и в началото и в края на упражненията  е по-малък в сравнение с 

процентите по този показател от проучванията през миналите години  (Табл. 18): 

 
Таблица 18.  Присъствие на асистентите по време на занятия  

Асистентът присъства: Присъствие на асистентите, %* 

През цялото време 87.02 

Периодично 4.96 

В началото и в края на упражнението 0.72 

 

Считаме, че показателят „Присъствие на асистентите по време на занятия“, съответства на 

установени правила за академична дейност и е недопустимо в отговорите на студентите да има 

констатации с негативен характер. 

Като дескриптор на динамиката на интереса към изучаваните дисциплини е използван 

въпросът: „В каква посока се промени интересът към изучаваната дисциплина в резултат на 

лекциите/упражненията?“ 

Данните очертават следната ситуация (Табл. 19):  

 
Таблица 19. Динамика на интереса към изучаваните дисциплини  

Посока на промяна на интереса: Динамика на интереса, %* 

Повиши се 68.44 

Запази се същия 26.98 

Понижи се 3.90 

 



Според резултатите проблем се наблюдава предимно с посещаемостта на студентите на 

лекциите. Обобщените резултати за посещаемостта на учебните занятия са представени в табл. 6:  

 
Таблица 20. Посещаемост на студентите на лекции  

Студентите посещават  занятията: Посещаемост на студентите на лекции, %* 

Всички 78.87 

Повече от половината 17.83 

По-малко от половината 2.61 

Не 0.43 
* Сборът по колони може да е различен от 100, тъй като съществува процент студенти неотговорили на част от въпросите. 

 
Оценките от проучването на студентското мнение за качеството на преподаване са необходими 

при атестирането на академичния състав и се вписват в атестационните листове на всички 

преподаватели. 

 
5.3. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ 

 
Според класацията на  Рейтинговата система на висшите училища в България, Тракийския 

университет заема престижното шесто място, сред всичките петдесет и едно висши училища.  

Това място се определя от завоюваните две първи места в професионалните направления 

„Ветеринарна медицина” и „Животновъдство”, второ място в професионално направление 

„Педагогика”, трето място в професионално направление „Здравни грижи“ и четвърто място в 

професионално направление „Обществено здраве” (табл. 21). С постановление на МС № 121/2012 

г. за тези професионални направления на Университета е определена субсидия за издръжка на 

обучението в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието 

му с потребностите на пазара на труда, на стойност 602 513 лв. 

 

Таблица 21. Стойности на индикаторите, определени по методологията на Рейтинговата система, 

коефициент и процент за първо, второ и следващо място по професионални направления, съгласно 

ПМС № 121/2012 г. 

Професионално  
направление 

Реализация на завършилите 
Коефициент 

% за 1 
място 

% за 2 
място 

Приложение на придобитото 
висше образование 

Безработица сред 
завършилите 

Ветеринарна медицина 61.14 4.04 1.09 12.5  

Животновъдство 37.76 5.24 1.09 9  

Педагогика 67.83 3.53 1.05  5 

Здравни грижи 81.13 2.37 1.04  4 

Обществено здраве 74.32 1.33 1.05  5 

 
Рейтинговата система използва 49 различни индикатори, по които могат да се правят 

сравнения между висшите училища. Индикаторите са разделени в 6 групи: Учебен процес; Научни 

изследвания; Учебна среда; Социално-битови и административни услуги; Престиж; Реализация и 

връзка с пазара на труда.  

Обобщени резултати за професионалните направления в Тракийски университет по групи 

индикатори от Рейтинговата система на висшите училища в България са представени в следната 

таблица 22: 

 

Таблица 22. Обобщени резултати за професионалните направления в Тракийски университет  

по групи индикатори от Рейтинговата система на висшите училища в България 

Професионално 
направление 

Общ 
резултат 

Учебен 
процес 

Научни 
изследвания 

Учебна 
среда 

Социално-битови и 
административни 

услуги 
Престиж 

Реализация и 
връзка с пазара 

на труда 

Биологически науки 52.0 56.8 55.58 59.03 58.2 45.48 46.05 

Ветеринарна медицина 51.0 62.23 59.11 57.82 60.35 47.17 35.85 

Електротехника, 
електроника и 
автоматика 

38.0 43.89 36.35 59.44 59.82 50.99 25.11 



Енергетика 46.0 57.52 39.19 60.82 70.7 37.37 39.3 

Животновъдство 59.0 61.1 44.26 57.82 60.35 62.02 64.14 

Здравни грижи 51.0 57.07 44.25 58.34 55.7 43.26 52.07 

Икономика 47.0 47.57 61.83 55.63 53.77 46.84 36.52 

Машинно инженерство 39.0 53.77 37.09 56.12 51.22 52.1 22.45 

Медицина 42.0 33.8 45.73 58.54 61.65 32.49 44.16 

Обществено здраве 54.0 55.88 50.71 59.44 51.64 52.63 53.11 

Общо инженерство 40.0 51.87 42.87 58.0 53.98 37.24 27.47 

Педагогика 53.0 66.03 42.5 59.95 56.76 35.73 53.45 

Растениевъдство 53.0 61.1 57.39 58.57 61.78 55.59 43.1 

Социални дейности 54.0 58.8 47.21 56.88 59.96 50.62 52.78 

Хранителни технологии 48.0 50.3 54.41 57.83 53.7 45.4 40.28 

 
В Тракийски университет бе проведено социологическо проучване сред студентите. 

Резултатите от студентското мнение по професионални направления са представени в следната 

таблица 23: 

 
Таблица 23. Резултати от социологическото проучване със студенти на Тракийски университет по 

групи индикатори и индикатори от Рейтинговата система на висшите училища в България 

Групи индикатори/ 
Индикатор 
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Учебен процес (Оценка по скала от 0 до 10) 

Практическа 
подготовка 

9,87 9,56 8,62 8,45 9,14 8,27 8,54 7,90 8,08 9,07 8,37 9,34 9,37 8,16 9,05 

Участие в стажове 7,85 1,75 5,08 7,50 8,28 6,19 0,00 5,58 7,00 7,59 6,94 2,88 8,58 5,02 6,40 

Преподаване 9,86 9,78 9,02 9,34 9,13 8,87 8,86 8,58 9,15 9,24 8,67 9,75 9,70 9,23 9,27 

Оценяване 9,65 9,24 8,67 8,83 8,78 8,68 8,48 8,10 8,65 9,25 8,40 9,65 9,65 8,75 8,54 

Интензивност на 
обучението 

56,65 42,80 24,74 37,05 30,57 29,90 33,27 30,83 35,35 41,14 35,83 45,46 54,00 24,90 37,91 

Учебна среда (Оценка по скала от 0 до 10) 

Оценка на 
материалната база 

9,48 9,65 8,89 8,93 9,08 8,95 8,63 7,90 8,59 9,01 8,63 9,60 9,68 7,91 9,22 

Учебен график 9,67 9,45 9,05 9,29 9,03 7,81 7,57 8,10 8,93 9,19 8,69 9,48 9,63 8,62 8,48 

Оценка на 
библиотечния 
фонд 

9,76 9,43 8,70 8,95 9,29 9,01 8,18 7,25 7,97 8,60 8,77 9,11 9,89 8,14 8,68 

Социално-битови и административни услуги (Оценка по скала от 0 до 10) 

Удовлетвореност 
от социално-
битовите условия 

9,62 9,37 8,71 8,92 8,73 8,61 8,15 7,45 7,87 8,64 8,74 9,04 9,53 8,82 8,91 

Оценка на 
административнот
о обслужване 

9,80 8,73 8,82 9,19 8,96 8,03 7,58 7,88 6,42 7,76 8,88 9,19 9,29 7,51 7,96 

Подкрепа за 
кариерното 
развитие 

9,44 9,18 7,51 7,81 8,26 8,62 7,98 6,70 8,14 8,22 7,61 8,94 9,68 7,46 7,98 

Престиж (Процент от интервюираните) 

Престиж сред 
студентите 

1,50 37,50 0,20 0,00 33,30 6,10 0,70 0,20 2,00 5,10 3,90 2,80 28,50 4,90 0,00 

Първи избор 97,50 82,50 95,24 90,48 85,00 90,32 78,33 90,74 70,00 97,96 88,57 84,00 90,00 90,00 83,72 

Реализация и връзка с пазара на труда  

Добих увереност, 
че ще успея в 
живота (Оценка по 
скала от 0 до 10) 

9,69 9,80 8,70 8,76 9,30 9,23 8,38 8,46 8,92 8,74 9,27 9,83 9,65 8,80 8,70 



Създадох важни 
контакти и 
приятелства 
(Оценка по скала 
от 0 до 10) 

9,75 9,90 8,90 9,24 9,44 9,29 9,53 9,13 8,85 9,38 9,54 9,88 9,80 9,15 9,33 

Регионална 
значимост (% от 
интервюираните) 

62,50 15,00 42,86 52,38 40,00 29,03 43,33 24,07 17,50 40,82 45,71 54,00 50,00 47,50 30,23 

 
Анализът на посочените в таблицата данни в сравнение с данните от проучването в другите 

ВУ, дава основание за заключението, че по редица показатели Тракийският университет е сред 

водещите университети в страната. Има и резултати по определени показатели, които трябва да 

служат като сигнал за вземане на целесъобразни решения.  

Като цяло, резултатите от проведените досега рейтингови проучвания издигат авторитета на 

Университета. За нас, тези проучвания са полезни и с това, че се осигурява възможност на 

кандидат-студентите да се запознаят със силните страни на Университета и да го предпочетат пред 

другите ВУ.  Заедно с това, рейтинговото проучване дава външна оценка за функционирането на 

ТрУ. Тази оценка е отправна точка за промени, водещи до по-висока ефективност на цялостната 

академична дейност. В този смисъл рейтинговото проучване е важен за Университета процес, към 

който ръководствата на всички структурни звена се отнасят с нужната сериозност и отговорност. 

Осъзнаването на важността на рейнинговото проучване се подсилва и от получените 

допълнителни средства за завоюваните първи места в рейтинговата класация. 

 

5.4. СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „КАЧЕСТВО И АКРЕДИТАЦИЯ" 

 

През м. февруари ТрУ получи сертификат за въвеждане на Система за управление на 

качеството - ISO 9001. В тази система се включиха всички основни звена на Университета с 

изключение на Ветеринарно-медицинския факултет.  

Утвърждаването на системата за управление на качеството се оказа труден и сложен процес. 

Привеждането на документацията в съответствие с изискванията на тази система все още е 

затруднено по редица обективни и субективни причини. Към обективните причини могат да се 

посочи липсата на опит в това отношение, а към субективните причини – недостатъчно пълното 

осъзнаване полезността на тази система. 

Проведените вътрешни одити във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол и в Медицински 

факултет показаха много добро справяне с изискванията на системата и там не бяха установени 

съществени несъответствия. Предстоят дейности за отстраняване на едно несъществено 

несъответствие в Медицински факултет. 

През месец януари ще се проведе Външен одит на Системата за управление на качеството в 

ТрУ. 

 

6. НАУЧНА ДЕЙНОСТ 

Научната политика на ръководството на Тракийски университет след началото на 2012 година 

беше насочена към създаване условия за разгръщане на проектната дейност и привличане на 

средства по различни програми, финансирани както от Европейския съюз, така и от ФНИ на 

МОМН.  

 

6.1. ПРЕГЛЕД И ДОРАЗРАБОТКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДОКУМЕНТИ. 

Натрупаните през изтеклия отчетен период проблеми и възникналите казуси при пралагане на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България и изработения Правилник на 

ТрУ, наложиха стартирането на процедура по преработването му. Проведени бяха неколкократно 

заседания на Централната научно-изследователска комисия, на които обстойно бяха прегледани 

текстовете залегнали в правилника, направена бе съпоставка между аналогични текстове на други 

висши училища и бяха внесени предложения за корекции. В настоящия момент правилникът е 

предоставен за разглеждане по звена.  

Измененията в нормативната уредба и цялостният процес на прилагане на Правилата за 

условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата,  отпускани целево от 



Държавния бюджет за присъщата на Тракийски университет научна  дейност и свързаните с него 

документи показа, че преди обявяването на новия конкурс за проекти трябва да се внесат някои 

промени в документите, които отразяват различията между отделните видове проекти. 

Подготвените за промяна текстове бяха приети на заседание на АС. 

 

6.2. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

По наредба 9 

Проектната дейност на преподавателите от Университета, финансирана по Наредба 9 бе 

разпределена в няколко направления, а именно: 

1. Научно-изследователски проекти. 

2. Проекти за изграждане на научна инфраструктура. 

3. Проекти за дофинансиране на научни форуми. 

4. Проекти за финансиране на университетските списания. 

 Средствата от бюджетната субсидия бяха разпределени по утвърдената методика между 

отделните основни структурни звена, а 25% от субсидията бе отделена за общоуниверситетски 

проекти. С цел подпомагане изграждането на научната инфраструктура и създаване на 

възможности за развитие на младите учени и докторантите, Централната научно-изследователска 

комисия взе решение 63% от субсидията за общоуниверситетски проекти да бъде разпределена 

между всички основни структурни звена за финансиране на инфраструктурни проекти. 

Останалите 20% бяха предоставени за финансиране на Trakia journal of science и 17% за 

дофинансиране на общоуниверситетски форуми и участия в международни прояви. Фиг.13  

 

Фиг. 13 Разпределение на субсидията [сума в лева и %] за общоуниверситетски проекти в 

зависимост от вида на проектите. 

 

  
 

По този начин се създадоха предпоставки сумите, разпределени по факултети да бъдат 

използвани за финансиране на научно-изследователски проекти и факултетски списания.  

Финансиране по наредба 9 за 2012 година получиха общо 97 проекта. Същевременно 

продължава работата по 146 проекта, финансирани от предходни години по същата наредба. 

По ФНИ и международни проекти 

По проекти, финансирани от предходни години работят колективи на ВМФ – 1 проект и МФ – 

3 проекта. За отбелязване е, че активността при подаване на документи за кандидатстване в 

конкусната процедура, обявена през май 2012 година бе значителна. След приключване на 

конкурса финансиране получи 1 проект, разработен в колаборация с колектив на Лесотехническия 

университет. 

През 2012 година получи финансиране 1 международен проект  

В отделните структурни звена продължава успешната работа по 8 международни и 2 

национални проекта, които са финансирани преди 2012 година. Таблица 24 

 

 

 



Таблица 24 Текущи и приключили международни и национални проекти за периода януари-

ноември 2012 година. 

Проект Ръководител Период 

международни 

Practical Training Program of young researchers 

for Strategic Bioresource Utilization and 

Preservation Aming of Match-Making between EU 

and Asia to avoid Food. 

Доц. Ст. Атанасова 2008-2013 

Mast cells and Basophils - Targets for Innovative 

Terapics Cost Action 

Prof. Marius Maurer- 

Германия 

2010-2014 

Cost Action FA 0802 Feed for health Dr. L. Pinotti 2008-2013 

DUKOM - програма Леонардо да Винчи Доц. Д-р Е. 

Христакиева 

2011-2013 

Сравнителен анализ на финансовите и 

инвестиционните възможности на микро и 

малки предприятия в селските райони на 

България и ФРГ 

Проф. Т. Атанасова 2010-2012 

Тоys of my grandparents Таня Паскалева 2010-2012 

Изследване на антиоксиданти срещу 

оксидативен стрес индуциран от медикаменти и 

радиация 

Проф. В. Гаджева 2009-2012 

национални 

Ефекти на някои потенциални антиоксиданти 

върху В клет. Функция , появата и развитието 

на Стрептозот.-индуциран диабет 

Доц. А. Толекова 2010-2013 

Педагогическо и психолого-етиопатогенетично 

изследване на разпространението и обучението 

на деца със задръжка в психическото развитие в 

българското спрямо европейското 

образователно пространство 

Проф. В. Шошева 2010-2013 

Основен източник на финансиране на висшите училища представляват структурните фондове 

и оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Колективи на ТрУ, ръководени от 

проф. Станков, проф. В. Гаджева, доц. Георгиева и доц. Ярков допринесоха за значително 

нарастване на привлечените средства към Тракийски университет за периода от началото на 2012 

година. Таблица 25 

Таблица 25 Проекти, получили финансиране по програмни схеми на Център за развитие на 

човешките ресурси от началото на 2012 година. 

Проект Ръководител Сума 

международни 

Развитие на Център за електронни форми на 

дистанционно обучение в Тракийски 

университет 

Проф. И. Станков 782 467,48 

Разширяване на научния потенциал на 

докторанти, постдокторанти, специализанти и 

млади учени в областите: биоорганична химия, 

молекулярна патология и полимерни 

биоматериали,  за повишаване на 

конкурентоспособността им в приоритетните 

направления: нови материали, здраве и качество 

на живота 

Проф. В. Гаджева 193 873 

Подобряване на условията за образователна 

интеграция на деца от малцинствен произход, 

обучаващи се в Професионална гимназия по 

земеделие„Христо Ботев” – гр. Ямбол 

Доц. Кр. Георгиева 127 605.80 



 

Нараства интересът на отделни преподаватели към възможностите за финансиране на 

публикационната дейност от Конкурса  за подкрепа на специализирани публикации в реферирани 

издания и издания с импакт фактор. От началото на 2012 финансиране са получили 5 публикции, 

от които 4 са на преподаватели от ВМФ и 1 на преподавател от ФТТ. 

В заключение би могло да се каже, че привлечените средства в резултат на проектната 

активност  надхвърлят над десетократно субсидията за наука, предоставена от бюджета. 

 

6.3. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЛАБОРАТОРИИ 

Във всеки един факултет в зависимост от приоритетните направления, в които работи 

преподавателският състав се развиват и оборудват съответните лабораториите. В началото на 2012 

г. бяха сертифицирани по ISO 9001:2008 лабораториите на АФ, а именно:  

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКОХИМИЧЕН АНАЛИЗ – анализират се фуражи, месо и месни 

продукти, риба и рибни продукти, пчелен мед и пчелни продукти, и др. суровини. 

ЛАБОРАТОРИЯ ЕВРОЛАБ – определя се химичния състав, физичните свойства и 

технологичните качества на различните видове мляко, както и качествените показатели на 

млечните продукти. 

ЛАБОРАТОРИЯ ЕКОЛАБ – извършва се мониторинг и оценка на качествата на въздуха, 

анализ и оценка на повърхностни и подземни води, анализ и оценка на почви и др.  

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДНК АНАЛИЗ – извършва се изолиране на геномна ДНК от различни 

биологични източници, намножаване (амплификация) на определени ДНК фрагменти чрез 

полимеразна верижна реакция (PCR); откриване на мутации в определени гени; идентификация на 

ДНК маркери, свързани с определени продуктивни и репродуктивни признаци; оценка на 

генетичното разнообразие и др. 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ НА АНАЛИЗ - изследват се въздух, 

вода, почва, растения, суровини, хранителни и други проби. 

На територията на МФ продължават функционирането си  10 сертифицирани лаборатории: 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ГЕНЕТИКА И ГЕНЕТИЧЕН МОНИТОРИНГ;  

ГАЗ ХРОМАТОГРАФСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЛКОХОЛ В ТЕЛЕСНИ 

ТЕЧНОСТИ;  

ЦЕНТЪР ПО ЕЛЕКТРОН ПАРАМАГНИТЕН РЕЗОНАНС;  

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗОЛИРАНИ ТЪКАНИ И ОРГАНИ; е 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОЛЕКУЛЯРНА ПАТОЛОГИЯ;  

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИМУНОХИСТОХИМИЯ;  

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПЛАСТИНИРАНЕ НА АНАТОМИЧНИ ОБЕКТИ;  

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КЛЕТЪЧНО КУЛТИВИРАНЕ;  

ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ;  

ЛАБОРАТОРИЯ ПО БИОФИЗИКА. 

Оборудва се и лаборатория по биофизика и бионанотехнологии към Секция Биофизика, в 

която ще се разработват иновационни изследователски методи с участието на преподаватели от 

няколко катедри. 

 

6.4. НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ 

За отчетния период са защитени 15  дисертации за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор“. Най-голяма е активността на докоторантите в МФ – 5, СФ – 4, ВМФ – 2 и по 

един в останалите структурни звена. За отбелязване е и продължаващата тенденция за 

разработване на докторски дисертации за придобиване на научната степен „доктор на науките“.  

За отчетния период има 5 защитени големи докторски дисертации. 

Наблюдава се възходяща тенденция по отношение хабилитирането на преподавателските 

кадри на ТрУ. За предходния период средно годишно има хабилитирани по 6 професора, докато в 

настоящата година академичната длъжност професор е присъдена на 16 преподаватели. Още по-

висока степен на нарастване на този показател се регистрира при хабилитирането за „доцент“ – 25 

успешно приключили процедури. Тази тенденция може да се обясни и с факта, че по време на 

изработване на правилника временно процедурите по хабилитиране бяха преустановени, като 

http://www.minedu.government.bg/top_menu/science/competitions/12-10-31_publikacii.html
http://www.minedu.government.bg/top_menu/science/competitions/12-10-31_publikacii.html


кандидатите изчакваха приемането на институционалния правилник. В приложената таблица 

представяме броя на преподавателите, на които са присъдени съответните академични длъжности 

по факултети. Таблица 26 

 

Таблица 26 Присъдени академични длъжности в основните структурни звена за отчетния 

период  януари-ноември 2012 г. 

 А

Ф 

В

МФ 

М

Ф 

ПФ СФ ФТ

Т 

Проф

есор 

3  3 5 5  

Доцен

т  

3 5 11 1 2 3 

 

6.5. НАУЧНА АКТИВНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ.  

През изтеклия отчетен период са публикувани 582 научни статии, от които 201 са отпечатани в 

международни списания. Ако направим съпоставка със средната годишна активност за 

предходния период се наблюдава известен ръст. За периода 2008-2011 година общият брой 

публикации е 1520, средно годишно това представлява 380 публикации. Наблюдава се 

увеличаване на броя с около 53%. ръст в сравнение с предходния мандат. Добър показател е 

фактът, че 201 от тях са отпечатани в международни издания (Фиг.14) и по-малка част 

представляват тези, отпечатани в национални списания – 190. Наличието на преподаватели на 0.2 

и 0.5 затруднява изчисляването на средната публикационна активност на един преподавател и 

съпоставката между отделните структурни звена на Университета. Поради този факт не си 

позволявам да представя данни за брой публикации на един преподавател. 

 

Фиг. 14 Разпределение по основни структурни звена на общия брой публикации (барчетата 

вляво) и тези, отпечатани в международни списания (барчетата вдясно). 

 

  
 

За разлика от публикационната активност, средният брой на участията в научните форуми  - 

480 отбелязва намаляване в сравнение с предходния период – 562.  
 

Фиг.15 Разпределение по основни структурни звена на общия брой участия (барчетата 

вляво) и на тези в международни научни форуми (барчетата вдясно). 



  
 

 

Изключително добър показател за качеството на научната продукция на преподавателите е 

високата цитируемост на авторите на научни публикации от ТрУ-800 цитата за отчетния период. 

От тях приблизително 1/3 са в национални издания и 2/3 – в международни издания.   

 

6.6. ПРОВЕДЕНИ НАУЧНИ ФОРУМИ 

 

Тракийски университет и неговите основни структурни звена бяха организатори и домакини на 

различни научни форуми. Своите годишнини празнуваха МФ, МК и ПФ.  

По този повод в МФ организира  Юбилейна международна научна конференция "30 

години висше медицинско образование в Стара Загора“ – 21-22 май. Пионерите в развитието на 

медицинското образование в Стара Загора, МК организираха конференция под надслов 

„Стратегии и иновации в развитието на медицинското образование”. От 31 май до1 юни протече 

тържественото честване на Десет години от създаването на ПФ към Тракийски университет – Ст. 

Загора. 

ВМФ станаха съорганизатори на престижен научен форум XXIXth Конгрес на Европейската 

Асоциация на Ветеринарните Анатоми – 25-28 юли, 2012г., Старозагорски минерални бани. 

Много добър атестат за работата на студентите и Студентски съвет е успешното организиране 

на Втора научна студентска конференция - Студентски съвет при Тракийски университет, 19-21 

Октомври 2012г.  

Успех представлява и организирането на електронния форум Бъдещето - електронна 

конференция за млади учени и студенти, 19 Октомври 2012г. 

По време на майските празници на Университета бе проведена Лългаро-индийска работна 

среща „Превенция на оксидативния стрес, индуциран от лекарства и радиация чрез синтетични и 

природни антиоксиданти, май 23-24, 2012.  

На 10 и 11 април в Тракийски университет се проведе двудневен семинар по млечно 

говедовъдство за производители, мениджъри и експерти. Семинарът е организиран от 

Американския департамент по земеделие в партньорство с Института „Бабкок” към Университета 

в Уисконсин и с подкрепата на Фондация „Америка за България”.  

На 10 и 11 май 2012 г. в Тракийски университет се проведе Научна конференция с 

международно участие на тема „Обща селскостопанска политика на европейския съюз 2020 и 

развитие на аграрното производство в България”, организирана от Аграрен факултет. 

На 20 юни 2012г. в Департамента за информация и повишаване  квалификацията на учителите 

при Тракийски университет – Стара Загора се проведе XIII Национален педагогически форум на 

тема „Иновации в класната стая“. 

http://www.uni-sz.bg/node/855
http://www.uni-sz.bg/node/855
http://www.uni-sz.bg/node/855
http://conference.ss-tru.com/
http://conference.ss-tru.com/
http://www.prootology.domino.bg/
http://www.prootology.domino.bg/


От 9 до 11 април 2012 г. в Педагогически факултет протече обучителен семинар на тема 

„Комуникация и социална реципрочност при деца от аутистичния спектър”.  Лектор на семинара 

беше  г-жа Антеа Милър – гост преподавател от Университета Кембридж, Великобритания. 

На 17 май се проведе традиционният научен семинар „Тракийски университет – средище на 

знанието и успеха”, на който преподаватели представиха развитието на проектите си и 

постигнатите резултати. 

На 28.09.2012 г. се проведе станалата традиционна Европейска нощ на учените, която чрез 

видеовръзка се предаваше във всички европейски държави. 

От 19 до 21 октомври ВМФ бе домакин на традиционно осмо изложение Булветмедика, в което 

участваха фирми, доставчици на техника за лабораторни и клинични изследвания. По време на 

изложението бе проведена кръгла маса , посветена на лекарствената политика в областта на 

ветеринарната медица. 

На 19. 10. 2012 г. специалност „Социални дейности” тържествено отбеляза 10-годишнината от 

създаването си и организира  провеждане на кръгла маса на тема „Подготовката и реализацията на 

социалните работници - настояще и бъдеще”  

 Организиран бе и преглед на научното студентско творчество „Моята представа за социалната 

работа”, на който бяха представени научни есета от студенти от първи до четвърти курс на 

специалност „Социални дейности”, 4. 10. 2012 г. 

 

6.7. УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ДОКТОРАНТИ В НИД 

Независимо активизирането на студентите и докторантите  не можем да отчетем 

увеличаването на показателите, отбелязващи тяхната научна дейност. Като съавтори или 

самостоятелни автори са 41 студенти и 33 докторанти. По-голям е броят на студентите, участващи 

в научните форуми – 118,  и 38 докторанти от общо 480 участия. Предвид значението на този 

показател в програмните и институционални акредитационни оценки трябва да се положат усилия 

в това направление.  

 

6.8. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Със средства, отделени по Наредба 9 бяха финансирани и издадени 7 учебни пособия: 

1. Валентин Русев и колектив. Ръководство за практически занятия - Ветеринарно-санитарна 

експертиза на хранителните продукти от животински произход. 

2. Красимир Трендафилов. Ръководство за упражнения по експлоатация на  

машинотракторния парк.  

3. Радослав Радев и колектив. Ръководство по клинична фармакология. 

4. Иван Върляков и колектив. Основи на физиологията. 

5. Снежана Драгоева и колектив. Ръководство за лабораторни упражнения по обща и 

неорганична химия. 

6. Борис Попов. Функционална биохимия на човека. (под печат) 

7. Светлин Танчев и колектив. Генетика. (под печат) 

Издателският съвет подпомогна и редица автори и при издаването на учебни помагала и 

материали със собствени средства. 

Университетското издание Trakia Journal of Sciences излиза редовно с 4 книжки годишно и 

допълнителни приложения, в които се публикуват доклади от изминали конференции и 

симпозиуми на територията на Университета. 

      В списанието  публикуват специалисти от всички научни направления, по които се работи в 

Тракийски университет. Освен преподаватели от ТрУ, в списанието публикуват и научни 

работници от цялата страна и чужбина. 

      През отчетния период са излезли: 

 4 редовни броя –3 от тях са от серията Biomedical Sciences, а  1 -  Social Sciences. 

Предстои да излязат и 3 приложения от Юбилейната конференция на МФ 

Ttakia Journal of Sciences e с международен борд и има страница в Internet, където излиза 

пълнотекстово и се реферира в AGRIS-FAO и в EBSCO-publishing. 

 

 



7. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МОБИЛНОСТ 

 

7.1. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ) 

По отношение на международното сътрудничество Тракийският университет продължава да 

провежда политика на разширяване и задълбочаване на международните  си  контакти  чрез  

подписаните  нови  или  подновени  международни  договори. По повод на предстоящата промяна 

в европейската схема на финансиране на проекти се наблюдава повишен интерес към 

сътрудничество с нас от страна на партньори от Русия и Урайна. В резултат на осъществени 

контакти бяха подписани 9 нови договора с университети от Русия, Украйна, Сърбия, Македония 

и Австрия за сътрудничество в областта на научно-изследователската и учебната дейност и 

развитието на кадрите. Таблица 27. 

 

Таблица 27. Международни  договори и споразумения, сключени за периода януари-ноември  

2012 година 
 Партньори Държава Период на договора 

Ректорат Таврически държавен 

агротехнологичен университет, 

Метропол 

 

Украйна 

 

5 години 

 

Пермски държавен национален 

изследователски университет 

(ПГНИУ), Перм - Русия 

Русия 

 

5 години 

 

Самарски Институт - Факултет на 

Руски държавен университет за 

търговия и икономика 

Русия 

 

5 години 

 

 АФ  Воронежки държавен аграрен 

университет 
Русия 

 

5 години 

 

ВМФ Ветеринарен факултет при 

университет "Св. Климент 

Охридски", Битоля 

 

Македония 

 

5 години 

 

СФ Институт по Аграрна  икономика - 

Белград,Сърбия 
Сърбия 

 

5 години 

 

СФ Университет Ацтека- 

 Инсбрук, Австрия 
Австрия 5 години 

 

ПФ Кировоградски държавен 

педагогически университет 

"Владимир Винниченко" 

 

Украйна 

 

5 години 

 

 

ДИПКУ 

ИРЯ “А. С. Пушкин” в процес на 

подписване 
в процес на 

подписване 

 

7.2. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ 

Поредна година с възходящата тенденция на развитие е най-характерното за организацията на 

мобилностите по програма Еразъм в Тракийски университет-Стара Загора през академичната 

2011-2012г. Това е резултат от много добрата координация на работата между Ректорското 

ръководство и Институционалния координатор, Еразъм офиса, факултетните координатори и 

Студентски съвет и от  провежданата политика на информираност и прозрачност в Тракийски 

университет. Съгласно  подписаните с Центъра за Развитие на Човешките Ресурси  Договор за 

отпускане на финансова подкрепа  за мобилност по програма Еразъм  № 2011-ERA-MOB-38  и 

Допълнителнително споразумение № 1 към него, за акад. 2011-2012 година одобрените средства, 

които са получени в ТрУ са както следва: общ размер  на получената субсидия по Договор-              

69 194, 62  евро и общ размер на субсидията по Доп.споразумение № 1-   18 831, 00 евро. Това 

означава, че в резултат на подписаните споразумения по Еразъм програмата и успешното 

осъществяване на програмата в Тракийски университет са привлечени допълнително средства 

извън бюджетната субсидия в размер на 88025.62 евро.  

 

 

 

 



Фиг. 16 Съпоставка на студентската и преподавателска мобилност с цел обучени и с цел 

практика по програмата Еразъм за учебната 2010-2011 и 2011-2012 години.   

   
Очевиден е ръстът на мобилността като цяло в сравнение с предходната година. Особено 

подчертана е тази тенденция по отношение на преподавателската мобилност с цел обучение. 

Увеличен е интересът към мобилността с цел практика при студентите и се наблюдава спад по 

отношение на мобилността с цел обучение. Това може да се обясни с известните затруднения при 

признаване на периода на обучение от някои факултети. Подписаните билатерални споразумения 

са общо 77 за целия университет, като 21 от тях са подписани в рамките на тази календарна 

година. Фиг. 16. 

Изградената в Тракийски университет система за контрол на качеството, елемент от която е и 

оценката на качеството по изпълнението на международните програми, вкл. Еразъм,  допринася за 

по-доброто управление на секторна програма "Еразъм" на институционално ниво. Непрекъснатото 

подобряване на координацията на работата и търсенето на нови форми за информиране на 

студентите и преподавателите за дейностите на програмата, е основен елемент в работата на 

координаторите и Еразъм офиса при ТрУ. Много полезна е и съвместната дейност със Студентски 

съвет при ТрУ и бившите Еразъм студенти и преподаватели. И през тази академична година бяха 

сключени нови двустранни договори. Повече реализирани мобилности с цел практика, които се 

признават в ТрУ като част от задължителните учебни стажове – това е резултатът от повишения 

интерес от страна на студентите за реализиране на практики в други страни от Европа. Така те не 

само, че се докосват до практиката и културата на другите народи, но и получават допълнителни 

шансове за реализиране на пазара на труда у нас и в чужбина.  

 

Таблица 28  Двустранни договори по програма „Учене през целия жиот” / секторна програма 

Еразъм  до 2014 

 Чуждестранен университет, (факултет, колеж ) Държава Срок на договора 

1. Юстус-Лийбних-Университет – Гийсен,  ВМФ/МФ Германия 2000 - 2014 

2. Университет -о. Крит,  МФ                                                                  Гърция 2000 - 2013 

3. Висше ветеринарно училище – Ханове, ВМФ                                      Германия 2002 – 2014 

4. Чешки Земеделски Университет -  Прага,  СФ                                      Чехия 2004 – 2014 

5. Технически Университет – Мюнхен, СФ/АФ                                        Германия 2004 – 2014 

6. Университет – Удине, АФ/ВМФ/МФ                                                      Италия 2005 – 2013 

7. Висше Ветеринарномедицинско училище – Нант, ВМФ                     Франция 2005 – 2013 

8. Сюлейман  Демирел Университет – Испартар, АФ/СФ                          Турция 2007 – 2013 

9. Университет по вет.медицина – Кошице                                     Словакия 2007 – 2013 

10. Университет по вет.медицина и фармакология – Бърно, ВМФ            Чехия  2007 – 2013 

11. Висше Католическо училище – Намюр, МФ                                          Белгия 2007 – 2013 



12. Намик Кемал университет , Медицинско у-ще, МФ                       Турция 2007 – 2010 

13. Тракийски Университет  – Одрин , МФ,ПФ,ФТТ                                 Турция 2007 – 2014 

14. Мустафа Кемал университет  - Хатай, АФ                                             Турция 2008 – 2014 

15. Университет – Чанакале, АФ/МФ                                                           Турция 2008 – 2010 

16. Намик Кемал университет – Текирдаг, АФ/СФ/ФТТ                      Турция 2008-  2014 

17. Улудаг университет – Бурса, АФ/ВМФ/СФ                                           Турция 2008 – 2013 

18. Университет Alfonso X El Sabio – Мадрид, ВМФ                                  Испания 2008 – 2014 

19. Университет – Регенсбург, МФ                                                               Германия 2008 – 2010 

20. Технически университет – Дрезден, МФ                                                Германия 2008 – 2014 

21. Технически университет – Либерец, ФТТ                                              Чехия 2008 – 2013 

22. Университет -  Ковънтри , ФТТ                                                               Англия 2008 – 2013 

23. Университет – Любляна, ФТТ                                                                  Словения 2008 – 2013 

24. Аднан Мендерес Университет – Айдин, АФ/ВМФ                               Турция 2009 – 2014 

25. FESIA – Анжер, АФ/СФ                                                                           Франция 2009 – 2013 

26. Университет – Анкара, АФ/ВМФ                                                           Турция 2009 – 2014 

27. Косатере университет – Афион , ВМФ                                                   Турция 2009 – 2013 

28. Университет – Истанбул, АФ/ВМФ/СФ                                                 Турция 2009 – 2014 

29. Висше училище – Фрайзинг, СФ                                                            Германия 2009 – 2013 

30. Университет – Леон, СФ                                                                          Испания 2009 – 2013 

31. Университет – Къркларели, СФ/ФТТ                                                     Турция 2009 – 2014 

32. Аграрен университет – Атина, АФ                                                          Гърция 2010 – 2013 

33. Университет Мехмет Акиф Ерсой – Бурдур, ВМФ                              Турция 2010 – 2013 

34. Висше училище за мед. сестри – Брюксел, МФ                                     Белгия 2010 – 2013 

35. Висше училище за мед. сестри – Париж, МФ                                        Франция 2010 – 2013 

36. Медицински университет – Инсбрук, МФ                                             Австрия 2010 – 2013 

37. Университет Павел Йозеф Сафарик – Кошице,   МФ                         Словакия 2010 – 2013 

38. Померански Медицински университет – Шчечин, МФ                        Полша 2010 – 2014 

39. Памукале университет – Денизли, МФ                                                  Турция 2010 – 2014 

40. Технически колеж – Алитюс, ФТТ                                                         Литва 2010 – 2013 

41. Технически университет – Плоещ, ФТТ                                                 Румъния 2010 – 2013 

42. Технически университет – Пирея , ФТТ                                                 Гърция 2010 – 2013 

43. Политехнически институт – Порталегре, АФ,ВМФ,МФ,ПФ,ФТТ      Португалия 2011 – 2013 

44. Политехнически институт – Сантарем, АФ,МФ,ПФ,ФТТ                    Португалия 2011 – 2013 

45. Университет Сент Ищван – Будапеща, ВМФ                                         Унгария 2011 – 2014 

46. Университет – Магдебург, МФ                                                                Германия 2011 – 2012 

47. Университет – Анжер, МФ Франция 2011 – 2013 

48. Университет – Лион, МФ Франция 2011 – 2013 

49. Университет – Порто, МФ Португалия 2011 – 2013 

50. Университет -  Вюрзбург,  МФ Германия 2011 - 2014 

51. Университет – Торун, СФ Полша 2011 - 2014 

52. Техническо висше училище – Шмалкалден, ФТТ Германия 2011 – 2013 

53. Университет – Аксарай, ФТТ Турция 2011 – 2014 

55. Университет – Невшехир,  СФ/ФТТ Турция 2011 – 2014 

56. Университет – Яши, ФТТ Румъния 2011 – 2014 

57. Университет – Букурещ, АФ Румъния 2012 – 2014 

58. Университет – Скопие, ВМФ Македония 2012 – 2014 

59. Медицински колеж – Юрмала , МК Латвия 2012 – 2014 

60. Университет – Килиш, МФ Турция 2012 – 2014 

61. Университет – Гази , МФ Турция 2012 – 2014 

62. Университет – Орди, ПФ Турция 2012 – 2015 

63. Университет – Игдир, ФТТ Турция 2012 – 2015 



 

 През 2012г. отбелязахме тържествено и 25-та годишнина на програма „Еразъм”. 

      И през тази академична година бяха сключени нови двустранни договори като се 

акцентираше на студентските практики с университети и организации от Франция, Белгия, Полша, 

Румъния, Латвия, Турция (Таблица 28).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, е целогодишен приоритет на университетско 

и  факултетно ниво. 

Интересът на студентите, преподавателите и служителите се повишава с всяка изминала 

година, особено за реализиране на студентски мобилности с цел практика. Нараства интересът от 

страна на младите преподаватели към програмата като възможност за обучение и обмяна на 

положителен опит и методики на преподаване. И през акад.2011-2012г. благодарение на много 

добрата координация на работата между Институционалния координатор, Еразъм офиса и 

факултетните координатори, отбелязваме нов ръст в изпълнение на мобилностите. Получаването 

на допълнителни средства от ЦРЧР по СМ и ПМ и преразпределението на наличните остатъчни 

средства доведе до повишаване на индивидуалния грант до едно много добро ниво. Така  успяхме 

да осигурим на Еразъм студентите и преподавателите много добри финансови условия за успешно 

реализиране на планираните учебни програми, а това е един от факторите за повишения интерес 

към програмата. Тази година благодарение на допълнителното финансиране от ЦРЧР успяхме да 

осигурим на селектираните като резерви преподаватели да осъществят мобилностите си. 

 Провеждането на информационни дни по факултети се оказа предпочитана и успешна 

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

Своевременното актуализиране на информацията на web-страницата на Университета осигурява 

бързо и своевременно разпространение на възможностите за академичен обмен. Традиционните 

работни срещи с факултетните координатори спомагат за по-добрата координация и изчистване на 

проблемите. Информационните материали, предоставени ни от НА се разпространяват сред 

преподаватели и студенти с помощта на факултетните ръководства и Студентския съвет. На 

информационните табла в Ректората и по факултети се обявяват броя места и Университетите, за 

които може да се кандидатства. Студентският съвет взема активно участие при разпространението 

на информацията, организирането на информационни срещи и селекцията на кандидатите. За 

привличане на чуждестранни студенти са отпечатани рекламни брошури, които представят 

Тракийския университет като цяло и отделните факултети и специалности в частност. При 

подготовката на заминаващите студенти се работи  и за провеждане от тяхна страна на реклама на 

място. На традиционните срещи на Ректора с отличниците по случай Празника на студентите 8 

декември присъстват и Еразъм студентите, които получават и специални грамоти за успешно 

реализирана мобилност. Всяка година на Научните семинари през месец май по случай Празника 

на ТрУ се отделя специално внимание на успехите и проблемите при реализирането на дейностите 

по Еразъм през съответната академична година и като форма за популяризиране на програмата 

сред  академичната общност.  

По време на своите «Майски празници» и Тракийски университет-Стара Загора се включи в 

европейските чествания по повод 25 години програма Еразъм в Европа. 

На 16 май 2012г. Академичното ръководство на Университета, съвместно със Студентския 

съвет и Еразъм офиса, организира Юбилеен информационен семинар на тема: „Еразъм студентите 

на ТрУ като част от милионното Еразъм семейство на Европа”. Семинарът бе открит от доц. Анна 

Толекова–зам.-ректор НМД и институционален Еразъм координатор на ТрУ. На семинара 

присъства и проф. Ив. Станков – Ректор на ТрУ, който поздрави участниците и призова 

студентите по-активно да се възползват от възможностите, предоставени от програмата за 

реализиране на мобилности в Университетите-партньори от Европа. Г-жа Ренета Мицова главен 

експерт-координатор програма Еразъм запозна студентите с целите и дейностите на програмата и 

реализирането й в ТрУ. Еразъм студентите от различни факултети и специалности споделиха със 

свои колеги как програма „Еразъм” може да промени живота им и да им даде алтернативи за 

бъдещо професионално развитие. Те презентираха свои впечатления и опит от реализирани 

мобилности в различни Университети-партньори от Европа, а за участието си в семинара 



получиха юбилейни грамоти и подаръци. Всички презентации и снимки са качени на сайта на 

ТрУ- програма „Еразъм”. 

На 17 май 2012 в рамките на научния семинар «Тракийски университет-средище на знанието и 

успеха» преподаватели представиха своите впечатления и опит от реализирани мобилности в 

различни Университети-партньори от Европа.  

За да отбележи 25-та годишнина на програмата в Европа и на стартиралото през 1999г. 

ползотворно участие на България в нея, Центърът за развитие на човешките ресурси организира на 

30 май 2012г. в аулата на СУ «Св. Климент Охридски» Национална конференция « 25 години 

Еразъм в Европа, 15 години Еразъм в България». За участие в конференцията бяха поканени проф. 

Иван Станков, проф. Иван Въшин, доц. Анна Толекова, г-жа Ренета Мицова, д-р Ирина Тодорова 

и Полина Петрова. По време на конференцията бяха наградени студенти и преподаватели от 

различни университети в България, представени със статии и есета в Юбилейния сборник , 

посветен на програма Еразъм в България. За Тракийски университет бяха наградени д-р Ирина 

Тодорова, к-ра «Ветеринарна хирургия» на ВМФ и Полина Петрова, студентка 5 курс ветеринарна 

медицина. 

 

7.3. УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 

Мисията на университетската библиотека е да осъществява информационното осигуряване на  

учебния процес и научноизследователската дейност на студентите, докторантите и  

преподавателите от Тракийски университет. Тази своя функция тя осъществява чрез 

комплектуване и обработка на библиотечни документи и предоставяне на разнообразни 

информационни услуги.   

Към  31.10.2012 г. фондът на Университетската библиотека е 354628 тома. През отчетния 

период са набавени 2010 тома библиотечни документи на обща стойност 34611.33 лева. Като 

депозитарна библиотека на ФАО за България, ежегодно във фондовете постъпват около  160 тома 

литература в областта на селското стопанство, издание на тази международна организация. Новите 

постъпления регулярно се отразяват в бюлетините Нови книги и Нови книги ФАО на сайта на 

библиотеката. По абонамент, дар или книгообмен получаваме 165 списания. 

      Активна е работата по развитие на книгообменните връзки на библиотеката, като 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. Изпращаме ги в 109 института в 39 страни.  

        Всички библиотечно-информационни дейности са автоматизирани. Има изградени 

Електронен каталог – книги, Електронен каталог – периодика, Дисертации и дипломни работи, 

Научен архив и бази данни с аналитично описание на статии от научните периодични издания, 

получавани в библиотеката. Особенно ценна и използвана от преподаватели и студенти е базата с 

аналитично описание на статии. През 2012 година в нея бяха въведени 5697 записа. Към момента 

тя наброява 81388 записа и е актуален информационен ресурс в областта на аграрните, 

ветеринарните науки и екологията. 

    Ежедневно запознаваме и обучаваме нашите потребители за работа с ресурсите на 

библиотеката – каталози, фондове, справочни и пълнотекстови ресурси. Подготвят се 

библиографски справки по най-търсените теми и учебни дисциплини. По инициатива на някои 

преподаватели провеждаме едночасови курсове за повишаване на информационната грамотност на 

студентите. Това са занимания в библиотеката по време, на които обясняваме на студентите как 

могат да ползват Електронния каталог на библиотеката и информационните ресурси, до които 

имаме достъп. 

  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, до които имаме достъп и до on line каталога на библиотеката. Беше 

утвърдена политиката по e-mail да се изпраща актуална информация за достъп до бази данни и 

друга полезна научна информация.  

http://www.uni-sz.bg/node/948


Университетска библиотека организира обучение за работа с платформата ISI „Web of 

Knowledge”, проведено в рамките на два последователни дни на територията на Ректорат и МФ. 

    През отчетния период посещенията в заемните служби и читалните на Университетската 

библиотека са 26482 или всеки читател на библиотеката я е посетил средно по 11 пъти. Читателите 

са 2255 на година. Раздадената литература за дома и за ползване в читалните е 55880 тома 

годишно. През отчетния период се запазва тенденцията за общо увеличаване броя на читателите  и 

броя на използваните библиотечни документи.  

       Информационното осигуряване на студенти, докторанти и преподаватели се осъществява, 

както със собствени, така и с външни информационни ресурси. През отчетния период имахме 

лицензиран достъп до международните бази данни: 

 Academic Search Complete; 

 Health Source; 

 GreenFile; 

 Teacher Reference Center; 

 SpringerLink; 

 SCOPUS; 

 Science Direct; 

 ISI Web of Knowledge 

   Все повече се разраства дистанционното обслужване и тенденцията потребителите на 

библиотеката да ползват нейните услуги от дома или работното си място. Осъществяваме тази 

дейност чрез добре разработен и функционален библиотечен сайт. От страницата на библиотеката 

нашите читатели се информират за нови електронни ресурси, за постъпленията на нови 

библиотечни документи – чрез рубриките Нови книги и Нови книги ФАО, 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 сканираме и 

изпраща в електронен вид търсените библиотечни материали. От тази услуга се възползват, както 

нашите преподаватели, така и външни читатели.                

През отчетния период библиотеката на Медицински факултет и Централна библиотека станаха 

асоцииран член на фондация НАБИС /Национална академична библиотечно-информационна 

система/, която бе изградена благодарение на финансовата помощ на фондация Америка за 

България. Електронните записи от каталозите на тези библиотеки бяха предоставени за включване 

в своден каталог на академичните библиотеки в България.           

 

8. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

8.1. УЧЕБНО-ОПИТНО СТОПАНСТВО 

 

Учебно опитно стопанство е обслужващо звено в ТрУ, създадено за подпомагане на учебния 

процес и научноизследователската работа в същия. Стопанството осигурява база за практическото 

обучение на студентите от ВМФ и АФ (специалности Зооинженерство, Агрономство, ЕООС) и в 

тази връзка развива две основни производства: растениевъдство и животновъдство. 

Съществува и обслужващо звено – ремонтна работилница за текущи ремонти на МТП и в 

животновъдните ферми. 

Стопанството е на смесена издръжка: субсидии от ТрУ, ДФЗ и собствени приходи от 

реализиране на земеделска и животинска продукция. 

Поради създалата се кризисна икономическа ситуация в УОС за същото е разработена 

оздравителна програма и са набелязани мерки, приети на АС от 15.02. 2012 г. В резултат на това е 

постигнато оптимизиране на кадровия състав.  

 

І. Растениевъдство 

През текущата селскостопанска година  2011-2012 г. УОС обработва 4500 дка земеделска земя. 

Площите и добивите от засятите култури са посочени на таблица 29: 
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Таблица 29. Площи и добиви от основни култури в растениевъдството 

Култура Площи 

(дка) 

Добив 

(т) 

В т.ч. (т) 

Рента 

и наем 

За 

семена 

За 

животните 

Продадено 

Пшеница 1600 473 177 53 127 116 

Житно-грахова 

смеска (зърно) 

90 18     

Житно-грахова 

смеска (зелена маса) 

 200   200  

  Царевица (зърно) 

   -поливни площи* 

   -неполивни площи 

 

230 

450 

 

55 

- 

   

55 

 

  Царевица за силаж 

- зелена маса 

- сенаж 

- закупен 

1000  

110 

334 

277 

   

110 

334 

277 

 

Слънчоглед 410 50     

  Рапица  маслодайна 200 28     

Бали сено от 

люцерна и ЖГС 

 145   145  

Бали слама  90   90  

Силаж от люцерна и 

ЖГС** 

 868   868  

*     наложена поливка от Напоителни системи 

**  силажът е съхранен в две силажни ями 

 

Посочените ниски добиви от ЖГС (зърно, сено и силаж) са в резултат на закъснялото 

прибиране поради обилните валежи през месец май. 

Независимо от провеждането на всички  необходими мелиоративни и химични обработки, 

поради последвалото трайно засушаване и високи температури през месеците юли и август 

реколтата от царевица за силаж е почти провалена. Това наложи закупуването на 277 т. царевичен 

сенаж за нуждите на животновъдството, като така са осигурени общо 611 т. царевичен силаж  в 

силажна яма. 

През отчетния период, благодарение на отпуснатите целево средства от МОМН, УОС закупи 

следните ДМА: 

- Трактор „Ламборджини”-160 к.с. 

- Сеялка”Фераболи-Виктория” универсал за слята повърхност, комбинирана за засяване на 

дребни и едри семена. 

Към момента са засяти 800 дка ЖГС и 1600 дка пшеница за реколта 2013 г. Дискувани и 

предстоящи за оран са площи за пролетни култури – 950 дка за царевица, 200 дка за слънчоглед, 

100 дка за хибрид ”Индже” суданка и 140 дка за овес-пролетна форма, нужен за конефермата. 

 

ІІ. Животновъдство 

За отчетния период  от 01.01.2012 г. до 30. 09.2012 г. броят на наличните животните в УОС е 

следния: 

 

          Говеда – всичко                                182 бр. 

          в т.ч. крави                                          82 бр. 
 

         Овце – всичко                                   219 бр. 

          в т.ч. овце майки                               94 бр. 

                     кочове                                      17 бр. 
 

          Кози – всичко                                      4 бр. 



          в т.ч. кози майки                                 2 бр. 
 

          Зайци                                                 56 бр. 
 

          Свине                                               120 бр. 

          в т.ч. свине майки                             23 бр. 
 

          Коне                                                   15 бр. 

 

 До 31.10. 2012 г. в стопанството са получени приплоди както следва: телета 37 бр.; агнета -80 

бр.; зайци – 55 бр.; прасета – 150 бр.; кончета - 2 бр. 

През 2012 г. са закупени 5 бр. кочове.   Продадени са -  телета 1833 кг, агнета – 564 кг, шилета 

– 70 кг, зайци – 27 бр., прасета 1469 кг. 

През деветмесечието е добито и реализирано сурово краве мляко 150 336 л. и  от овцете е 

добита и реализирана 400 кг вълна. 

Намалената конкурентноспособност на УОС през последните години е една от причините за 

незадоволителните резултати, постигнати от стопанството, както и за загубата на обработваема 

земя. Важен проблем през отчетния период е недостатъчната за обработване земя, която намаля от 

10000 дка за 2008 г. до 4500 дка за 2012 г. В това отношение е осъществена връзка с МОМН и 

МЗХ за предоставяне безвъзмездно на обработваеми земи за нуждите на УОС от Държавния 

поземлен фонд. 

 

8.2. ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВМФ 

И през настоящата година клиниките и лабораториите към Ветеринарномедицинския факултет 

продължиха да се утвърждават като регионален и национален лечебен и диагностичен център в 

областта на ветеринарната медицина. За отчетния период (1.01.2012 г. – 31.10.2012 г.) в клиниките 

са прегледани и лекувани (амбулаторно и стационарно) 2128 животни. По време на подвижни 

клиники и изнесени във фермите клинични занятия са прегледани, лекувани и ваксинирани 7420 

животни и птици. В лабораториите са направени 10018 анализи на 2366 проби от кръв, урина и 

копропроби, 214 аутопсии и 1231 патоморфологични изследвания. Извършени са 1652 рентгенови 

изследвания. При това цифровизацията на този вид изследване подобри значително качеството на 

рентгеновите образи. Това даде възможност за връзка на рентгеновото отделение с останалите 

звена на Клинико-диагностичния блок и обмен на информация между тях.  

По наше задание през настоящата година беше изработена и закупена нова компютърна 

програма за регистрация на постъпващите и обслужени пациенти, което създава възможност за по-

прецизно сортиране на животните по нозологични единици, видова принадлежност, възрастови 

характеристики, както и проведеното лекуване. 

 

Таблица 30. Прегледани, лекувани, ваксинирани и аутопсирани животни за периода 01.01.2012 

– 31.10. 2012 година при провеждане на клиничното обучението със студентите по ветеринарна 

медицина 

 КН/МГ   ГВ ОВ/КЗ СВ КЧ/КТ ПТ ДР ОБЩО 

Стационарно 20 15 6 - 89 - 2 132 

Амбулаторно 16 36 11 25 1867 - 41 1996 

Подвиж. к-ка и 

изнесени кл. з-я 
20 2588 2970 120 25 - - 7420 

Аутопсии 2 6 32 17 61 81 15 214 

Лабор. изслед 121 597 180 38 1894 1384 76 2366 

Рентгенографии 72 7 2 - 1 400 147 24 1 652 

 

Кадрите, работещи в тези звена, имат потенциала да отговорят и на още по-големи 

предизвикателства, ако за това бъде осигурен необходимият финансов и материален ресурс. 

На територията на ВМФ през тази година се проведе и поредното (осмо) издание на 

Булветмедика. Беше регистриран рекорден брой участващи, както фирми, така и посетители, 



имащи отношение към ветеринарномедицинската наука и практика. За това допринесе и 

подходящо избраната тематична програма на изложението. 

 

8.3. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  ЕАД „ПРОФ. СТОЯН 

КИРКОВИЧ” – УНИВЕРСИТЕТСКА 

 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение с решение на Министъра на 

здравеопазването и договор за вливане с Многопрофилна болница за активно лечение „Проф 

Стоян Киркович” беше влята на 05.09.2012г.  По предложение на Министърът на здравеопзването 

и с решение на Министерски съвет / постановление № 696/ от 07.10.2012 г., новото лечебно 

заведение придоби статут на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф 

Стоян Киркович” АД.  

С обединяването на двете лечебни заведения на територията на страната се изгради четвъртата 

по големина болница, разполагаща с 821 легла, отговаряща на очакванията и удовлетворяваща 

потребностите на пациентите от гр Стара Загора и Югоизточна България. Благдарение на това  се 

решиха съществуващи от години редица важни въпроси, като:  

1. Общ сграден фонд на областната МБАЛ и УМБАЛ 

2. Разпръснати структури на болниците.  

3. Дублиране на дейности между областната МБАЛ, УМБАЛ и диспансерите, като: образна 

диагностика, компютърна томография, микробиология, клинична лаборатория, хирургии, 

гинекология, отделения по ушни и очни болести и т. н. 

4. Лоши санитарно-битови условия в част от сградния фонд 

5. Припокриване на научно-преподавателската и лечебната дейност  

6. Неадекватна натовареност на отделни специалности 

7. Кабинетите от функционално отделение – Елекроенцифалография, Елекромиелография, 

ЕКГ, велоергометрия, ехокардиография, спирометрия, осцилометрия, доплер, ендоскопия – като 

не са оптимално натоварени. 

8. Избягване на ненужни хоспитализации и изследвания 

 

Независимо от всичко постигнато до момента, все още остават редица нерешени и важни по 

своето значение въпроси насочени към изграждане на:   

 силна икономическа единица  

 търговска политика конкурираща се на еврорегионалния и областен здравен пазар.  

 Постигане на конкурентно предимство пред другите лечебни заведения - по отношение на 

цена, качество, обслужване, и т.н 

 Лидерство по отношение себестойността на услугата 

Стратегически предимство на новото лечебно заведение: 

 Промяна на  философията и ценностите - “Лидерство в областта на болничните усулги в 

Югоизточен Еврорегион” 

 Възможности да се утвърди като лечебно заведение, предоставящо най-високо ниво 

медицински дейности в Югоизточен район 

 Осигуряване на бърз и  своевремен медицински транспорт  - обуславящо се от наличие на 

добре развита пътна инфраструктура в областта и предстоящото  завършване на  магистрала 

“Тракия”.  

 Заявено желание от страна на ръководството на Тракийски университет за технологично 

развитие  на новото лечебното заведение. 

 Възможност за развитие на партньорства и взаимстване на добри чуждестранни практики 

 Възможности за обучение и специализация 

 Участие на лечебното зеведение в международния акедемичен и студенски обмен 

 Осъществяване на републиканска спешност 

 Наличие на висококвалифицирани специалисти с по две и повече специалности и 

квалификация за работа с наличната съвременна апаратура 

 Наличие на високо специализирана апаратура 



 Качествено подобряване на дейността спешно приемно отделение чрез осигуряване на  

денонощен достъп на нуждаещите се пациенти 

 Лечебното зеведение ще бъде най-голямата болнична структура в областта като брой легла 

и персонал 

 Изграждане на голям брой структури с ІІІ ниво на медицинска и кадрова компетентност, 

което ще намали загубата на пациенти, потърсили медицинска помощ в  лечебните заведения в 

градовете София, Пловдив, Бургас 

 Увеличаване на обема на медицинските дейности насочни към решаване на неотложните 

здравни проблеми на населението 

 Възможности за развитие на Високотехнологични медицински услуги чрез привличане на 

високоп квалифицирани специалисти  

 

Всичко това ще предостави възможност на пациента да получи високо квалифицирана 

медицинска услуга, като по този начин ще бъде избегнато в редица случаи пренасочването на 

пациенти към други лечебни заведения извън областта.  

Организационни предимства на новото лечебно заведение  

Оптимизиране на  разходите от премахване на дублиращите се административно стопанските 

– транспорт 

– лекарства – по-големи обеми, по-ниска цена, по-лесно поддържане на наличности, 

договори за обслужване и на други ЛЗ 

– дублиране на медицински специалности  и структури 

 

Увеличаване на приходите чрез: 

 увеличаване на пазарния дял чрез предлагане на по-качествени и достъпни медицински 

услуги на населението 

 увеличаване на броя преминали през лечебното заведение болни  

 въвеждане на нови високотехнологични дейности в областта на болничните услуги 

 възможност за кандидатсване по проекти на ЕС 

 преминаване към външни услуги за дейности нехарактерни за лечебното заведение- 

хранене, пране, охрана и др.  

Подобряване на взаимовръзките между качеството на предлаганите здравни услуги и 

икономическите показатели (стойностите на един преминал болен, на едно легло, на един 

леглоден и др.) 

Акредитация, квалификация, сертификати - възможност за акредитиране за база за лечение, 

обучение и наука  

Управление 

 оптимизиране на материалната база и ефективното и използване 

 преоценка на броя на леглата по видове и оптимизирането им съобразно обема дейност и 

търсене 

 повишаване нивото на удовлетовореност на пациентите 

 повишаване качеството на обучение на студенти, специализанти и докторанти 

 повишаване възможностите за научни и иновативни разработки 

Оборудване 

 Реална възможност за кандидатстване по програма на Министерство на регионалното 

Развитие за високотехнологична болница 

 

8.4. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Университетският център за информационно и компютърно обслужване (ЦИКО) обезпечава 

връзка и обслужване между основните звена на Университета като обединява и управлява 

компютърните им мрежи. Изграждането на общоуниверситетска компютърна мрежа винаги е било 

приоритетна задача в развитието на Университета и на отделните структурни звена. 

Основните тенденции в дейността на Университета в областта на информационните 

технологии се оформят в следните направления: 

 максимално използване на компютърните възможности за бърз и надежден достъп до 



национални и международни компютърни мрежи и бази данни, в частност поддържане връзка с 

Интернет; 

 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. 

 Университетският компютърен център обезпечава връзка и обслужване между основните 

звена на Университета като обединява и управлява компютърните им мрежи. 

В настоящия момент Тракийски университет разполага с Интернет - връзка чрез симетричен 

канал със 100% гарантиран капацитет 100 Mbit/s, достъпен в 5-те бази на Университета в Стара 

Загора. Включени са всички звена и отдели на Университета на територията на града. В момента в 

компютърна мрежа с непрекъснат 24-часов достъп до Интернет са обхванати около 1000 работни 

места. 

През изминалия период основно усилията бяха насочени към: 

 Периодично обновяване на Интернет-страницата на Университета – актуална информация 

за Университета и всички звена, информация за текущи събития, конференции и обяви, 

поддържане на кандидатстудентски прием и др.; 

 Поддържане на електронния регистър на студенти и преподаватели, координация с МОН и 

изготвяне на информацията за националния регистър; 

 Поддържане на електронния регистър на документите, издадени от ТрУ, координация с 

МОН и изготвяне на информацията за националния регистър за дипломите за висше образование; 

 Поддържане и администриране на собствени сървъри – за интернет, електронна поща, 

приложен софтуер за деловодство, клинична дейност, дистанционно изпитване и др. 

 Ежедневна работа по поддръжка на мрежата, техниката, нови потребители за ел. поща, 

непрекъснато разширяване на мрежата, издигане процеса на обучение и научноизследователската 

работа на нивото на съвременните информационни технологии  

 Изградени са 3 нови учебни компютърни зали по най-нова технология – на територията на 

Медицински колеж Стара Загора с 16 раб.места, в Стопански факултет с 20 раб.места и в Аграрен 

факултет с 10 раб.места; и е подписан договор за изграждане на зала с 16 раб.места във Филиал 

Хасково. 

 

8.5. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

От 01.01.2012г. Ректорът на Тракийски университет гр. Стара Загора като възложител на 

обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т. от Закона за обществените поръчки обявява следните 

процедури: 

Преди влизане в сила от 26.02.2012 г. на новите промени на закона: 

- По реда на чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки са обявени и 

приключили 5 процедури; 

- По реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки са обявени и приключили 2 

процедури; 

- за същия период са делегирани права на Декана на Медицински факултет да организира и 

проведе 4 процедури за избор на изпълнители за строителни дейности и доставка на апарати. 

В сила от 26.02.2012 г. с промените на закона се отмени Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки и всички процедури вече се възлагат с правилата и изискванията на Закона за 

обществените поръчки. От този момент са проведени общо 19 поръчки, като 10 от тях са по 

изискванията на чл. 101 от закона, т.е. чрез обявяване на публична покана. Издадени са две 

заповеди за делегиране на права на Декана на Медицински факултет за провеждане на открити 

процедури за доставки. 

Тази година Тракийски университет започна изпълнението на два от спечелените проекти със 

структурни фондове за финансиране. На 25.10.2012г. се сключи първият договор с предмет: 

„Доставка и монтаж на енергоспестяващи лампи и оборудване и изграждане на инсталация за 

автоматизация на осветлението в учебни корпуси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на Тракийски 

университет гр. Стара Загора” по Договор за финансиране на Националната схема за Зелени 

инвестиции с Националния Доверителен Екофонд” на стойност 304 767,72лв. с ДДС. На етап 



разглеждане от Комисията е и втората поръчка с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и достъпна архитектурна среда в учебни корпуси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на 

Тракийски университет гр. Стара Загора”  по договор за финансиране BG 161PO001-1.1-

07/2009/015, Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: 

„Социална инфраструктура”, схема за безвъзмездна помощ  BG 161PO001/1.1-07/2009  „Подкрепа 

за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на  висшите училища в градските 

агломерации ” на ОП Регионално развитие. Същата трябва да приключи в началото на следващата 

година. 

Тази година приключи първата проверка от органите на Сметна палата, касаеща 

организирането, провеждането и изпълнението на обществените поръчки в Университета за 2010 и 

2011г. Одиторите съставиха четири акта, от които един отпадна. Наложени са три наказателни 

постановления за разделяне на обществени поръчки, т.е многократно провеждане на поръчки с 

един и същ предмет в голямата си част чрез изпращане на покани, а не чрез провеждане на 

открити процедури. 

 

8.6. СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО 

Съветът за социално партньорство е основен регулатор на взаимоотношенията между 

Университетското ръководство (като работодател) и синдикатите от друга. В работата  на Съвета 

участват всички легитимни синдикални организации, деканите на факултетите, директорите на 

колежите и департамента. Всички решения се вземат с консенсус. 

Основна задача в работата на Съвета е уеднаквяване на правилата на работа в отделните 

структурни звена. 

През отчетния период са проведени 3 заседания и са взети 9 решения. Към КТД от 27.10.2011 

г. са подписани 5 допълнителни споразумения (анекси). Взети са 9 решения.  

С анекс към КТД от 19.12.2011 г. се запази размера на основното трудово възнаграждение с 

увеличението от 10%, като придоби безсрочен характер, считано от 1.01.2012 г. 

В резултат на промените в Кодекса на труда беше подписан анекс към КТД на 6.03.2012 г. за 

промяна на чл. 52 от КТД. 

С анекс от 5.07.2012 г. се допълни Приложение 5 за заплащане на членовете на научни журита, 

като се предвиди заплащане на председател на научно жури за второ заседание. 

На 15.11.2012 год. беше преподписан Колективния трудов договор на ТрУ, а през м. Март 2013 

год. ще започнат преговори със синдикалните организации за подписване на нов КТД 

 

8.7. ЖИЛИЩНА КОМИСИЯ 

През отчетния 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 от 

представители на легитимните синдикални организации към Университета.  

 През периода ноември 2011 – ноември 2012 год. Жилищната комисия е провела 3 

заседания, на които са разгледани 13 молби от преподаватели и служители за настаняване в 

жилища от ведомствения фонд на университета и са взети 7 решения. Постъпили са 5 молби за 

удължаване на срока на ползване, а останалите молби са за настаняване във ведомствени жилища. 

Най-много са желаещите от ВМФ – 5 молби, СФ – 2, и по 1 молба от МФ, ПФ и МК. 

През м. септември бяха приети от ЕООД „Студентски общежития и столове“ 18 апартамента (9 

гарсониери и 9 двустайни апартамента) в блок 4, Студентски град. Предстои тяхното 

разпределение за нуждите на структурните звена. 

Беше открито и предадено за експлоатация новото „Общежитие за семейни“ в Студентски 

град. 

 

8.8. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

За успешното провеждане на учебно-преподавателската, научноизследователската и 

лечебнодиагностичната дейност изключително важно условие е осигуряването на здравословни и 

безопасни условия на труд.  



На основание чл.27 от ЗЗБУТ и решение на Академичния съвет от 15.02.2012 год. е назначен 

Общоуниверситетски комитет по здравословни и безопасни условия на труд. На основание на това 

беше актуализиран състава на комитетите по здравословни и безопасни условия на труд във 

всички структурни звена на ТрУ. 

През м. ноември 2011 г. бяха проведени профилактични медицински прегледи съгласно 

Наредба № 3 от 1987 г. От СТМ „Експерт“ беше изготвен анализ на профилактичните прегледи по 

структурни звена. 

През м. септември се организираха и проведоха изследвания по програма „Женско здраве – 

профилактика на остеопорозата, профилактика на рак на гърдата и щитовидната жлеза”. 

Обхванати бяха 177 от работещите жени от АФ, ВМФ, СФ и ДИПКУ.  

През м. ноември 2011 год. беше проведена процедура за избор на Служба по трудова 

медицина, която да обслужва Университета в съответствие с изискванията на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд. Със съдействието на СТМ във всички структурни 

звена документацията беше приведена в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд. Ежегодно се изготвя Годишна декларация по чл.15 от ЗЗБУТ и се 

регистрира в Инспекцията по труда. Извършена е Оценка на риска на работните места в 

Тракийски университет. Ежегодно се обявяват работни места за преподаватели и служители с 

намалена работоспособност поради заболяване. 

 Съгласно Наредба №4 от 1998 год. ежегодно се провежда задължително обучение на 

членовете на КЗБУТ. 

 

8.9. ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ 

Комисията по етика към животните при ТрУ през посочения период работи по следните 

аспекти на нейната дейност: 

1) етична експертна оценка на научни проекти, включващи  научни изследвания върху 

животни 

Комисията по етика към животните при Ветеринарномедицински и Аграрен  факултети   

са осъществили оценяване на постъпили заявления от ръководители на научни проекти, дадени са 

становища и разрешения за използване на животни в експерименти, както следва: във 

Ветеринарномедицински факултет – на  11 броя научни проекти; в Аграрен факултет – на 3 броя. 

2) курсове по защита и хуманно отношение към животните 

Провеждани са краткосрочни групови и индивидуални курсове за обучение по защита и 

хуманно отношение към животните, ръководени както от членове на Комисията, така и от други 

преподаватели от Университета. 

     Във Ветеринарномедицински факултет са проведени следните курсове: 

- „Хуманно отношение и защита на животните по време на транспорт” с ръководител 

проф.д-р Иван Въшин – 7 бр. групови и 83 индивидуални краткосрочни курсове с брой на 

участниците 145; 

- „Хуманно отношение и защита на животни, отглеждани в зоомагазини, развъдници, 

пансиони (хотели) и приюти” с ръководител доц. д-р Димитрина Гундашева – общо 2 групови и 1 

индивидуален краткосрочни курсове с брой на участниците 19. 

В Аграрен факултет те са: 

- „Защита и хуманно отношение на животните по време на транспорт” с ръководител доц. д-

р  Стефан Рибарски - 6 групови и 8 индивидуални курсове с брой на участниците 54. 

- „Хуманно отношение и защита към животните, отглеждани в приюти, хотели и 

зоомагазини” с ръководител доц. д-р  Юри Митев -  2 групови и 10 индивидуални курсове с брой 

на участниците 27. 

3) използване на животни за учебни цели 

Според нормативните документи „опити с животни във висшите училища се извършват в 

опитни бази, само след получаване на разрешение от Генералния директор на НВМС. Опитните 

бази трябва да бъдат регистрирани по реда на чл.137 от ЗВМД”. В тази връзка най-напред ВМФ 

подготви документацията и я представи в НВМС. Приложени бяха удостоверения за регистрация 

само за говедовъдна, овцевъдна и свиневъдна ферми към УОС. Основен  проблем е нерегистриран 

вивариум. Разрешително още не е издадено за работа с гризачи, зайци и коне. 



Аграрният факултет също е представил необходимата документация в НВМС и има издадено 

разрешение за работа със селскостопански животни за учебен процес.  

 В Медицински факултет тези документи се подготвят понастоящем. На базата на спечелен 

университетски проект №28/ 2011год. „Осъвременяване на оборудването и оптимизиране 

функционирането на вивариума при Медицински факултет към Тракийски университет – 

Ст.Загора” бе извършен основен ремонт на вивариума.  Осъществена бе и неговата регистрация в 

ОДБХ на 16.05.2011г.  Разрешително за работа с опитни животни няма. 

4) въвеждане на Новата директива 2010/63/ЕС 

 Въвеждането понастоящем на Нова директива на Европейския парламент и Съвета на 

Европейския съюз, относно защитата на животни, използвани за научни  цели и учебна дейност  

изисква употребата на  животни само от  регистриран вивариум.  Такъв вивариум има вече при 

Медицински факултет. Но за да бъде пълноценно използван и за да не се влагат нови средства за 

изграждане на нови вивариуми към Аграрен и Ветеринарномедицински факултет е необходимо да 

бъде регламентирано неговото ползване от всички факултети, работещи с лабораторни животни  

на територията на Тракийски университет.               

Поради тази причина КЕЖ алармира за спешно решаване на този изключително важен за ТрУ 

проблем, като настоява за съдействие от Ректорското ръководство за: 

- регламентирано използване на вивариума и от Аграрен и Ветеринарномедицински факултет; 

- реконструкция на Учебно-опитното стопанство, така че да бъдат обособени помещения и 

заграждения за всички видове животни (коне, едри преживни, дребни преживни, свине, кучета, 

котки, зайци, птици и пчели) използвани за опити, съгласно изискванията на новата Директива, за 

да може същите да получат удостоверение за регистрация  от ОДБХ – гр. Стара Загора.  

Обезпечаването с отговарящи на съвременните изисквания обекти за отглеждане на опитни 

животни ще помогне за осъществяване както на научната дейност, така и на обучението на 

студентите във ВМФ, МФ и АФ на Тракийски университет. 

 

9. СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПОДДРЪЖКА И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

Тракийският университет е между най-големите в България по обема на материално-

техническата си база. Факултетите, Колежът и Филиалът са разположени в 3 областни града 

(Стара Загора, Ямбол и Хасково). В Учебните корпуси на Тракийски университет, Студентски 

град са разположени АФ, ВМФ и СФ. На ул. Армейска №11 се намира сградата на МФ, а сградите 

на ПФ, МК и ДИПКУ са разположени на ул.Армейска №9 и ул. Мусала №32. ФТТ се намира в гр. 

Ямбол, а Филиалът – в гр. Хасково. Университетът стопанисва още сгради и терени в Стара Загора 

– в съседство със Земеделски институт – Стара Загора, на територията на бившето АПК “Загоре” и 

на бившата Окръжна ветеринарномедицинска лечебница, на “Хиподрума”, както и в стопанските 

дворове на няколко съседни села. 

Всички сгради на ТрУ са актувани като публична държавна собственост и се стопанисват и 

поддържат в добро състояние. 

 

Таблица 31  Учебни сгради, застроена учебна площ и разгъната учебна площ на един студент 

Тракийски университет - Стара Загора 

N 

по 

ред  

Наименование на обекта Конструкция 
Застроена  

площ 

Разгъната 

застроена  

площ 

Етаж-

ност 

Год. 

постро- 

яване 

Документ  

за собсвеност 

Ректорат 

Учебни сгради на площадката на Студентски град 

1 Учебен корпус N1 скел. безгр 1333 9331 7 1984 Акт№6388/20.01.2010г. 

2 Учебен корпус N2 скел. безгр 1319 9233 7 1984 Акт№6388/20.01.2010г. 

3 Учебен корпус N 3 скел. безгр. 1861 9305 5 1986 Акт№6388/20.01.2010г. 

4 Учебен корпус N 4 скел. безгр. 1060 5300 5 1986 Акт№6388/20.01.2010г. 

5 Учебен корпус N 5 скел. безгр. 1319 7914 6 1986 Акт№6388/20.01.2010г. 

6 Учебен корпус N6 скел. безгр. 1318 7908 6 1989 Акт№6388/20.01.2010г. 

7 Учебен корпус N7 скел. безгр. 1286 7716 6 2000 Акт№6388/20.01.2010г. 



8 Учебен корпус N8 скел. безгр. 1539 3078 2  1996 Акт№6388/20.01.2010г. 

9 Учебени корпуси N9, N10, N11, 

/ветеринарно - медицински  

клиники/ 

скел. безгр. 2306 4612 2  2000 Акт№6388/20.01.2010г. 

10 Стационари ВМФ  панелна 

конструкция 

2376 2376 1   Акт №16/2011г. 

Общо: 15717 66773   

КОННА БАЗА 

11 Конна база метална 

конструкция 

1545 1545 1 1978 Акт№6487/21.06.2010г. 

12 Конна база метална 

конструкция 

5761 5761 1 1978 Акт№6488/21.06.2010г. 

Общо АФ, ВМФ и СФ     

Медицински факултет - Стара Загора 

13 Морфологичен блок ППП 1679 8397 5 1983 АДС№2204/16.09.2002  

14 Учебно.-лабораторен корпус ППП 2096 10482 5 1985 АДС№2204/16.09.2002 

15 Деканат МК 1490 5962    4-5е 1983 АДС№2204/16.09.2002  

Общо: 5265 24841   

Педагогически факултет и ДИПКУ 

16 Учебен корпус №1 монолит 1936 7928 4-5е 1981 АДС№462/17.02.2000  

17 Учебен корпус №2 монолит 1744 8328 5 1980 АДС№462/17.02.2000  

Общо: 3680 16256   

ФТТ - Ямбол 

18 Учебен корпус монолит 1857 6000 4 1982 АДС№358/28121996  

19 Физк.салон монолит 800 1600 2 1982 АДС№358/28121996  

20  Работилници и лаборатории монолит 2090 2090 1 1982 АДС№357/2812.1996  

21 Контр.диагост.пункт монолит 90 90 1 1982 АДС№357/2812.1996  

Общо: 4837 9780   

Филиал - Хасково 

22 Административна и учебна сграда монолит 1011 4044 4 1967 АДС№674/24.02.1998 

Общо: 1011 4044   

 

През отчетния период бяха сключени два договора. По проекта за зелени инвестиции с НДЕФ 

„Подобряване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура, чрез внедряване 

на енергоспестяващо осветление за учебни корпуси на Тракийски университет – Стара Загора, 

Студентски град“ е сключен договор с изпълнителя и започнаха дейностите по подмяна на 

осветителни тела в учебните корпуси на Тракийски университет, Студентски град и автоматизация 

и модернизация на коридорното осветление. Сумата по договора е 477 745,58 лв. като 

безвъзмездната финансова помощ е 85 % или 406 083, 74 лв, а собственния финансов принос – 15 

% или 71 661,84 лв. 

 По проекта към ОПРР „Подобряване на образователната инфраструктура в Тракийски 

университет – Стара Загора чрез комплекс от мерки“ продължават процедурите за избор на 

изпълнител. Стойността на договора е 4 372 192, 10 лв, като безвъзмездната финансова помощ е 

90,8 % или 3 969 827, 98 лв, а собствения принос е 9,2 % или 402 364,12 лв. След приключване 

дейностите по двата проекта се очаква разходите за ел. енергия на територията на Студентски град 

да намалеят с 50,4%. При постоянно нарастващите цени на ел. енергията ефектът от изпълнението 

на двата проекта ще се мултиплицира през следващите години и ще доведе до сериозни икономии 

на финансови средства. В тази насока предстои да се разработи проект за изграждане на 

фотоволтаична ел. централа на покривните пространства на Учебните корпуси на Тракийски 

университет, Студентски град. Тракийски университет ще кандидатства за финансирането на този 

проект по грандова схема за безвъзмездна финансова помощ. Произведената от слънчевата 

енергия ел. енергия ще задоволява в определен процент нуждите на Тракийски университет. Така 

в бъдеще Тракийски университет ще се превърне в относително енергийно независима 

институция. 



През отчетния период беше извършен ремонт на лекционна зала № 7, Студентски град; 

рехабилитация на стълбище и стълбищни клетки пред Студентски стол; рехабилитация на 

стълбище и стълбищни площадки южно от Студентски стол; ремонт на покрив на ниско тяло – уч. 

корпус 1 и уч. корпус 2 /над катедра Механизация/; ремонт на покрив на Възлова подстанция и на 

трафопост № 11. Основен ремонт беше извършен и на базата по “Рибовъдство и аквакултура“ 

През този период се извършиха и ремонтни дейности и в останалите структурни звена. Беше 

ремонтиран покрива на Медицински колеж гр. Стара Загора, покрива на ДИПКУ, частична 

подмяна на дограмата – филиал Хасково. С целево финансиране от МОНМ се извърши основен 

ремонт на спортната база на ФТТ гр. Ямбол. На 17.09.2012 г. беше открито студентско общежитие 

бл. № 8. Това стана възможно благодарение на упоритите усилия на Ректорското ръководство на 

Университета. В много кратки срокове и с подкрепата на дарители беше изградено 

водоснабдяването, електрозахранването и беше изграден паркинга и вертикалната планировка 

около Студентското общежитие. 

В областта на Капиталното строителство през следващите години на ТрУ предстоят множество 

трудности и проблеми. 

Основна грижа на Академичното ръководство следва да бъде доизграждането на 

недовършените обекти в Студентски град – става дума преди всичко за блоковете 12, и 13, в които 

да се обособи територия за Ректората и административните му служби с цел да се освободят нови 

зали и кабинети за катедрите на АФ, ВМФ и СФ. 

Работата по обектите на капиталното строителство изисква огромни финансови средства. За 

всички ни е ясно, че държавната субсидия в тази област ще става все по-трудно осигурима и по-

малка. Държавните институции се ориентират към прилагането на конкурсното начало за 

осигуряване на капиталови разходи на Университетите – чрез проекти. Именно на такъв подход 

залага и Академичното ръководство на ТрУ. От друга страна Академичното ръководство на ТрУ с 

подкрепата на Университетското настоятелство, местната власт, депутати, политици и др. ще 

продължи да работи за осигуряване на необходимите бюджетни средства по капиталното 

строителство за довършване на започнатите и за изграждане на необходимите други обекти. 

 

10. ПРОТОКОЛ И НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМА, СТУДЕНТСКА 

ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ И СПОРТ  

През 2012 година бяха актуализирани контактите и връзките с голяма част от държавните 

административни  сруктури, обществени организации, фондации и сдружения, с културните 

институции на местно и национално ниво. Част от мероприятията на Университета бяха 

организирани чрез пряко оперативно сътрудничество или подпомагане от МЗХ, МОМН, Община 

Стара Загора, Областна управа, Общинси съвет към Община Стара Загора, фирми от региона.  

Създадена беше Комисия по инфрмационна и медийна дейност ъм ТрУ. Чрез нейната дейност 

се консолидира и активизира участието на структурните звена по дейностите, свързани с промяна, 

обогатяване и структуриране на информацията на интернет-страницата на Университета и звената, 

реализиране на нови форми на реклама на образователните услуги на Факултетите, Колежа и 

Филиала. Така се създадоха и условия за по-добрата им координация с Ректората.  

Изготвен беше годишният календарен план за мероприятията през 2012 година. Представени 

бяха мероприятията, предложени за включване в културния календар на Община Стара Загора.  

 

10.1.ПРОТОКОЛ  
Актуализирани и публикувани бяха мисия, стратегия, цели и задачи на Ректорското 

ръководство за мандат – 2011 – 2015 год., които определят образователната, научно-

изследователска, кадрова, организационна и финансова политика на Тракийски университет. 

Разработен беше раздел Раздел VІ - Отличия, почетни звания и знаци, към Правилника за 

устройство, дейност и управление на Тракийски университет, който урежда правилата за връчване 

на отличията, почетните звания и знаци от името на Ректора на Университета. С направените 

допълнения се регулира практиката и на този аспект на единния академичен протокол. 

Разработени са идейните проети и са реализирани материалните носители на отличията и 

почетните знаци (плакети, почетен знак, медали и др.) 



При посещения на чуждестранни и български държавни делегации и представителства се 

спазват разпоредбите на Държавния протокол.  

Създадена е сбирка с отличителните и почетни знаци, както и с рекламните материалии, 

които Тракийси университет получава от чуждестранни и български университети и институции. 

Текущо се подготвят поздрави и поздравителни адреси по повод чествания и празници – 

промоции и мероприятия на структурните звена, професионални празници, честване на 

годишнини, чествания на външни организации др. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ СРЕЩИ 

През отчетния период на посещения в Университета бяха: 

 Чуждестранни дипломати: 

Посланикът на САЩ в България, Н.ПР. Джеймс Уорлик, с когото преподаватели и студенти 

от Университета обсъдиха възможности за съвместна дейност с Университети, фондации и 

сдружения  от САЩ. 

Посланикът на РКорея в България, Н. Пр. д-р Чън Би-Хо, с когото бяха разизсквани 

перспективите за съвместно сътрудничество и академичен обмен между Тракийски университет и 

Корейски висши училища и научно-изследователски институти. В рамките на българско-

корейското сътрудничество бяха обявени пет стипендии за български студенти, които да се 

обучават в Корея. 

Заместник-посланикът на САЩ в България, г-жа Сюзън Сатън, която откри семинар по 

млечно говедовъдство в Тракийски университет. 

 Представители на български държавни и местни институции: 

На церемонията по откриване на учебната 2012-2013 година и студентско общежитие бл.№ 8 

присъстваха: 

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, Зам. -министърът на 

здравеопазването г-жа Десислава Димитрова, Кметът на Община Стара Загора г-н Живко 

Тодоров, Областният управител на Област Стара Загора г-н Недялко Недялков, Депутати от 

Старозагорски избирателен район г-жа Нели Калнева и г-н Пламен Русев, Председателят на 

Общински съвет Стара Загора – г-н Емил Христов, Негово Високопреосвещенство 

Старозагорският Митрополит Галактион. 

На честването на 65-годишнина на МК присъства Министърът на здравеопазването 

Десислава Атанасова. 

 Гостуващи лектори изнесоха публични лекции: 

Г-н Лин Дафт, съветник на президента Джими Картър по селскостопанската политика на 

САЩ и член на Борда на директорите на фондация „Америка за България”, с лекция на тема: 

«Определяне на държавната политика на САЩ за сектор Земеделие в Белия дом» (Reflections on 

Agricultural Policymaking in the White House). За приноса му към развитието на консултантската 

дейност в Тракийски университет, д-р Лин Дафт беше удостоен от академичната общност на 

Университета с Почетен знак и Грамота. 

Г-жа Антеа Милър, преподавател от Университета Кембридж, Великобритания, лектор на 

семинар на тема „Комуникация и социална реципрочност при деца от аутистичния спектър” в 

Педагогически факултет. 

Г-н Лойд Холтерман - преподавател, Г-н Робърт Кайзер и Г-н Матиас Фернандес - 

фермери от щата Уисконсин – САЩ, световноизвестни американски експерти с богат 

международен опит. Те бяха лектори на семинар-обучение на фермери говедовъди от страната. 

Обучението е организирано от Департамента по земеделие при посолството на САЩ и 

Консултантската служба на Тракийски университет.  

Акад. Васил Сгурев от Института по информационни технологии при БАН, Ръководител на 

секция „Изкуствен интелект“, Председател на УС на Федерацията на научно-техническите съюзи в 

България, изнесе лекция във ФТТ на  тема „Съвременните проблеми на технологиите и 

иновациите в България“ 

Чл.кор. Филип Филипов от Технически университет – София, създател на научна школа, 

автор на научно-практически разработки внедрени в практиката, на много  международни патенти 

http://www.iit.bas.bg/IIT_bg/staff_bg/v_sgurev2.html


и над 350 научни публикации, говори пред преподаватели и студенти във ФТТ по 

темата „Нанотехнологиите в микроелектрониката“. 

П.Пр. д-р Ахмед Ал-Мадбух, Извънреден и Пълномощен Посланик на Държавата Палестина – 

среща с академичното ръководство и лекция. 

 

ПОДПИСАНИ  ДОГОВОРИ 
През отчетния период Тракийски университет подписа договори с: 

Университета "Намик Кемал" - Текирда в Турция - за обмен на студенти и преподаватели по 

Програма Еразъм. 

Таврийски Държавен Агротехнологически университет, гр. Мелитопол, Украйна - за 

двустранно сътрудничество, обмен на студенти и на преподаватели като гост-лектори, научни 

публикации и участие в съвместни образователни и научни проекти. 

Университетът в Битола - за двустранно сътрудничество. 

Ректорът на Тракийския университет проф. Иван Станков бе на посещение в Брюксел по 

покана на евродепутат Илиана Иванова. Целта на посещението бе представяне на Област Стара 

Загора, включително Тракийски университет пред Европейския парламент. 

 

СЪБИТИЯ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

Най-значимите чествания в живота на Тракийски университет през 2012 година бяха: 

 Честване и Юбилейна международна научна конференция „30 години висше медицинско 

образование в Стара Загора“ - Медицински факултет;   

Честване и образователен форум «10 год. Педагогически факултет в Тракийски 

университет»;  

Честване 65 години Медицински колеж – Стара Загора и Първа научна конференция за 

преподаватели и студенти, организирана в МК;  

Честване 10-та годишнина от създаването на специалност Социални дейности в Медицински 

факултет на ТрУ и кръгла маса „Подготовката и реализацията на социалните работници – 

настояще и бъдеще”;  

Промоции на абсолвентите от випуск 2012 във всички структурни звена на Университета. 

 

ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
В рамките на Университета бяха проведени: 

-  В рамките на майските празници беше организиран Ден на студентското самоуправление, 

през който студентски Ректорски съвет, реализира управлението на Университета през този ден. 

На свое заседание студентското ректорско ръководство обсъдИ и предложи идеи за още по-

ефективно управление. 

- Ден на отворени врати на Тракийски университет – разработена и представена беше 

презентация на Тракийски университет,  предназначена за кандидат-студенти и посетители. 

Присъстващите  имаха възможност да се информират и да разгледат базата на Университета 

- Благотворителна акция в помощ на пострадалите от природните бедствия в страната. 

- Майски дни в Тракийски университет – 13 научни, институционални, спортни, 

развлекателни, мероприятия в Университета и града, посветени на  „24 май - ден на българската 

просвета и култураи на славянската писменост и празник на Тракийския  университет”, сред 

които: участие на в БАТА АГРО, Ден на студентското самоуправление, празници на факултети, 

Тържествения академичен съвет и участие в общоградското шествие по случай 24 май, спортни 

празници, конкурс „Мис и Мистър Тракийски университет” и др.  

- VІІІ национално ветеринарномедицинско изложение Bulvet-Medika -  поредната среща на 

образование, наука и практика и бизнес. 

- Втора студентска конференция, организирана от Студентски съвет на Тракийски 

университет. 

- 29-ти конгрес на Европейската асоциация на ветеринарните анатоми. 

. Церемония по откриване на новата учебна година 2012-2013 и новото общежитие блок 8 в 

Траийски университет  

-Участие на студенти и преподаватели в шествието на 5 октомври- ден на Стара Загора 



- Честване на студентския празник  на 8-ми декември и награждаване на студенти отличници, 

спортисти, участници в научни форуми, в самодейни състави и др. 

 

10.2. РЕКЛАМА 

Рекламната дейност на Тракийски университет има за цел широко популяризиране на 

цялостната дейност, създаване на имидж на Университета като устойчиво и престижно висше 

учебно заведение, подготвящо висококвалифицирани специалисти, с конкурентни предимства на 

пазара на труда, реализиращо творческа и практически ориентирана научноизследователска 

дейност.  

През отчетния период е извършена интензивна рекламна дейност, чрез представяне на 

Университета на международно, национално, регионално и институционално ниво (в училища, на 

мероприятия и срещи), чрез различни форми на реклама – 4 филма, аудио- и видео-клипове, 

множество статии в печатни медии, видео– и печатни интервюта, пресконференции на 

Ректорското и деканските ръководства на всички структурни звена, актуализирани и 

модернизирани презентации на български и английски език, брошури, дипляни и флаери, 

съобщения, фотоматериали и др.  

Медиите са сигнализирани чрез съобщения за всички значими събития и мероприятия на 

Университета, като се забелязва все по-засилен интерес към Университетския академичен живот. 

С координирани  усилия, екипи от структурните звена презентираха Университета в 

училищата в Стара Загора, Ямбол, Сливен, Казанлък, Чирпан, Кърджали, Нова Загора. 

Ежедневно през м.май и м.септември бяха излъчени рекламни клипове на Университета по TV 

Диана и TV Вис-Виталис. Направени са 8 излъчвания на 4 бр. 20 минутни филми по TV Европа. 

TV Стара Загора регулярно отразява събитията и мероприятията в Университета. 

Изключително ползотворна е комуникацията и с Пресклуба на БТА, печатните медии - в. 

Старозагорски новини, в. Национална бизнес поща, в. 24 часа, в. Труд, в. Наблюдател, аудио 

предавания по Българско национално радио, радио Стара Загора, Дарик радио и др.  

 Подготвят се актуализираните двуезични (българско-английски) брошури на Тракийски 

университет, флаери, постери и банери и други актуални рекламни материали за Университета.. 

Подготвят се материали за изготвяне на рекламни филми по ТВ 7 и ТВ  Европа за 

Университета. 

В добра координация с представителите на структурните звена в Комисията по 

информационна и медийна дейност започна процес на попълване и актуализация на информацията 

на Интернет-страницата на Тракийски университет с цел повишаване на информативността и 

улесняване на достъпа до информация за различните целеви групи. 

Предстои разработване на нов сайт, върху нова софтуерна платформа, при дставяне на нови 

сървъри. 

 

10.3. ВИДЕО И ФОТОЦЕНТЪР 

През изтеклия период Видеоцентърът е извършил дейност, свързана с учебния и научен 

процес, отразявайки събитията и мероприятията в Тракийски университет. За учебния процес са 

заснети, монтирани, озвучени 5 броя учебно документални филми, които се използват в 

моментна за учебния прооцес. В готовност (заснети) за монтаж и озвучаване, по които се работи са 

2 филма. Направени са 95 презаписи на учебно документални видеофилми на DVD за 

подпомагане   на   учебния   процес   със   студентите   Заснети са всички събития - промоциите 

на всички факултети, откриването на учебната година на Университета, научните конференции, 

семинари, симпозиуми, чествания на годишнини на МФ,ПФ и МК; подписване на договори с 

други университети от страната и света за издаването брошури, списания, каталози, диплянки, 

алманах; Изработени са рекламни клипове на факултети за кандидатстудентската кампания; 

посещения на министри и депутати; заснемане на чествания и годишнини; посещения на 

чуждестранни студенти и др.  

Работата на Фотоцентъра се осъществява в документиране на всички събития свързани с 

дейността на Ректората и Деканатите на всички факултети при осъществяване на техните 

ежедневни и представителни дейности. В него се изработва снимковия архив на Университета в 

хартиен и цифров вариант. Екипът събира информация и класифицира всички стари, архивни и 



настоящи снимки във фотоалбумите, съхранявани при Главния секретар на ТрУ. Фотоцентърът е 

изработил много цветни снимки на хартиен носител, с който са попълнени албумите, съхраняващи 

се при Гл.секретар на ТрУ, фотоархива, както и  кадри в цифров вариант, съхранени на дигитални 

носители. Заснети са практически занятия на студенти от различните специалности на 

структурните звена, както и различни събития. Всички материали се съхраняват и в електронен 

вариант. 

Осъвременена е фотогалерията на етажа на Ректората в Университета, отразяваща историята, 

важни събития и посещения на бележити личности. Изработени са нови транспаранти, пана и 

конструкции за част от официалните поводи и чествания. 

 

10.4. СТУДЕНТСКА ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ И СПОРТ 

През отчетния период бяха  положени усилия за подпомагане на студентската активност и 

художествена самодейност.  

Освен функциониращите до 2012 г. студентски вокално-инструментален състав 

„Макрофагос” и студентският фолклорен танцов състав „Траки”, от м.отомври и ноември 2012 

г. стартираха заниманията си групи за латино, бални и модерни танци; за масови занимачия с 

народни танци; камерна хорова формация и театрално студио. Осигурени са 

висококвалифицирани художествени ръководители и се извършват дейности по популяризиране 

на новите форми на художествена самодейност.  

Вокално-инструменталният състав „Макрофагос” се включва изключително успешно в 

мероприятия на Университета и града, а студентският фолклорен танцов състав „Траки” освен 

това представи Университета и на пролетния фестивал на Университета «Намик Кемал», 

Текирда, Турция. 

С решение на АС на Тракийския университет е създаден баскетболен отбор, който участва в 

държавното първенство "А" група – мъже и се представя много добре на турнирите, като с 

участията си популяризира и Университета. СС при ТрУ  участва в организирането на ежегодните 

спортни турнири; студенти от Тракийски университет Участваха в Национален Турнир по 

Канадска борба – домакин Аграрен университет – Пловдив и в ежегодно организираната от 

НПСС, “Зимна Балканиада.”  

Функционират и клубове по интереси. Студентският клуб по екология и Студентски съвет са 

организирали 6 благотворителни мероприятия:  Те се включиха в проект „Европейска година на 

доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция“ за ученици от 9, 10 и 

11 клас на средните училища и студентите от Тракийския университет. Като награда за значимата 

доброволческа дейност за лечение на болни деца, студентите и техния ръководител бяха на 

посещение в Брюксел, по покана на евродепутат Илиана Иванова.Студентски съвет при Тракийски 

университет организира и други инициативи: “Да се усмихнем заедно на Коледа”, в дом за деца 

лишени от родителска грижа “Българка”; благотворителна демонстрация за подпомагане 

лечението на Георги Огнянов - национален състезател, петкратен републикански шампион по 

джудо и многократен по самбо; студентски коледен конкурс - „Аз мога” със специалното участие 

на децата от Дом ”Майка Терезия”; благотворителния концерт “Живот за АДИ” – организиран от 

СС при университет “Проф.д-р А.Златаров”, гр. Бургас и Съорганизиране на мини футболен 

турнир за деца лишени от родителски грижи в Община Стара Загора, съвместно официален фен 

клуб Манчестър Юнайтед България и Национална Спортна Асоциациа “Икономика и Енергетика”. 

Организирано беше и участието в кампанията за масово почистване на bTV “Да изчистим 

България за един ден”. 

За първи път се проведе състезание на компетентности „Вечер на анатомията“, организирано 

от катедрите по „Анатомия” към Медицински и Ветеринарномедицински факултети и Студентски 

съвет на Тракийски Университет. Осъществени бяха и мероприятия с развлекателна цел - 

«Маскен бал» за Halloween; За първи път в модерен формат и голям мащаб беше организиран 

конкурса “Мис и Мистър Тракийски университет – 2012”.  

Студентите се включиха и в отбелязване на исторически събития чрез участие в тържествата 

по случай “Съеднинението на България”, гр. Пловдив; в тържествата на вр.Шипка – по случай 

“Освобождението на България”. 

 



10.5. МУЗЕИ 

Интересната информация и ценните експонати в трите музея в Тракийски университет се 

поддържа добре. Музеите функционират епизодично, в съответствие с потребностите от 

посещения. Необходимо е да се активизира рекламата им, да се разработят повече информационни 

материали и да се осигури по-устойчив поток от посетители в тях.  

 

Дейността по Протокол и нормативна дейност, реклама, студентска художествена 

самодейност и спорт за периода декември 2011 – декември 2012 година в Тракийски университет 

е значителна по обем и изключително разнообразна по съдържание. Тя е фокусирана върху 

нормативизирането на дейността, създаването на условия за развитие на способностите и 

талантите на студентите, активизирането на рекламната дейност и превръщане на Тракийския 

университет както в притегателен център за  студентите и кандидат-студентите,  така и в надежден 

и желан партньор за институциите, медиите, обществото,. 

 

 

11. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2012 Г. 
 

В отчета за касово изпълнение на бюджета на Тракийски университет разходите са отчетени по 

следните  дейности: 1162- Научно изследователско 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. 

Изготвен e и  отчет за ИБСФ – РА,   ИБСФ – KSF и ИБСФ – 45 за средствата по набирателните 

сметки.  

Всички звена на Тракийски университет  изпълняват самостоятелни бюджети.  Представения 

касов отчет за третото тримесечие на 2012 год. е съставен от касовите отчети на следните 

структурни звена на Тракийски университет : 

- Ректорат 

- Аграрен факултет  

- Ветеринарномедицински факултет  

- Педагогически факултет 

- Медицински факултет  

- Стопански факултет  

- Медицински колеж Стара Загора 

- Факултет по техника и технологии Ямбол  

- ДИПКУ 

- Учебно опитно стопанство 

В отчета на Ректорат е включен и отчетът на Филиал  Хасково. 

 

Трансфери:  

По параграф 32-30 Получени трансфери от Републиканския бюджет при уточнен план  за 2012 

год. 13 789 855 лева, отчетът в размер на 7 911 849 лева. Като прибавим към преведената субсидия 

и трансферите за поети осигурителни вноски по отчет в размер  на 2 281 878 лева, то преведената 

субсидия общо ще е в размер на 10 193 727  лева, което представлява 73.92 %.  

По параграф 61-01 Трансфери между бюджетни сметки – получени трансфери са отчетени 

общо 616 724 лева. 

 Получени  от Министерство на здравеопазването по наредба  34/2006 г. – 411974 лева  и по 

програма „ПКХС” -19200 лева.  

Русенски университет по съвместен договор по фонд „Научни изследвания” – 2147 лева. 

Получени от СУ по RFECSES-&RP – 4205 лв. 

 От МТСП по програма за временна заетост – 7283 лева. 

От МОМН получените средства отчетени по §61-01 са както следва: 11лв - по дог.LLP-2011 

ERA PV 7; субсидия по дог.№538/05.07.2010г. -по международен проект за многостранно 



сътрудничество - ИКТ-подкрепа на ученето през целия живот -5581 лв.;   Програма Цепус -450 лв.; 

Получени от ЦРЧР по програма Еразъм - 164180 лв.; Възстановени на ЕРАЗЪМ - 162лв.. 

По параграф 63-01 са получени общо 405379 лева. От тях по програма „Европейски стипендии 

и награди” 354576 лева и по  проект за разширяване на научния потенциал на докторати т.н. от 

ЕСФ  - 38774 лв. и по проект "Наука и бизнес" - 12029 лв.. 

По §62-01 получените средства са в размер на 28565 лева от Министерство на земеделието и 

храните за национални доплашания за животни и земя. 

 

Приходи: 

По параграф 24 – 00 Приходи и доходи от собственост при план 6 661 932  лева, отчета е 5 132 

436 лв. и представлява  77.04 %, а от всички приходи представлява   96.14 %. 

 Най – голям е относителният дял на приходите от продажба на услуги, стоки и продукция. 

При план 6 175 134  лв. изпълнението е в размер на 4 749 087 лв. и представлява изпълнение 76.91 

%, а от общия размер на приходите съставлява 88.96%.  

По параграф 24 – 05 Приходи от наеми на имущество при план 468 398 лева, отчетът е в размер 

на 345 308 лева. Изпълнението е  73,72%. а от общия размер на приходите съставлява 6.47%.  

По параграф 24-09 приходи от лихви по срочни депозити при план 18 400 лева , отчетът е в 

размер на 38 000 лева. 

 По параграф 28 – 00, под параграф 28 -02 Глоби, санкции и неустойки  при план 7300 лева 

отчетът е 3 413 лева и представлява 46.75% изпълнение, а относителния дял в общите приходи е 

0.06%. 

Други не данъчни приходи при план 4252 лева, отчетът е 3677лева и представлява 86.48%. Тук 

са отчетени и приходите от продажбата на тръжни книжа. 

 По параграф 37 – 00 Внесен ДДС и други данъци върху продажбите при план -156 000 лева, 

отчета е –75 573  лева и представлява 48.44%. Това представлява – - 1.42% от общите приходи. 

По параграф 40-00  Приходи от продажба на нефинансови активи при план 230 041  лева, 

отчетът е 137 403 лева и представлява 59.73 %.  

Относителния дял на тези приходи към общите приходи е  2.57%. 

По параграф 45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени от страната при план 

79000 лева, отчетът е в размер на 12549 лева и представлява 15.88%. Относителния дял на тези 

приходи към общите приходи съставлява 0.24%.  

По параграф 46-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина при 

план 17700   лева, отчетът е 124376  лева. 

 Общо приходите по отчет са в размер на 5 338 281 лева, при план 6 844 225 лева. 

Изпълнението на приходите общо е  78.00%. 

 

Разходи : 

 Общо разходите са планирани в размер на 23 535 296 лв., а отчетът е в размер на 15 053 765 

лв. и изпълнението е  63.96%. 

Заплати на персонала нает по трудови правоотношения – при план 11 930 473 лв., отчетът е  

7 213 903 лв. Изпълнението е 60.47 %, а от общия размер на разходите по отчет представляват 

47,92%.  

Други възнаграждения и плащания за персонал: при план   1 053 572  лева, отчетът е 919 078 

лв. Изпълнението е 87.23%. Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по 

отчет е 6.11%.  

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: при план  2 224 645лв., отчетът е 1 325 

388 лева. Изпълнението 59.58%. Относителния дял на тези разходи към общия размер на 

разходите по отчет е 8.80%.  

По параграф 10-00 Издръжка са планирани 5 193 976   лв.,  отчетът е в размер на  3 365 328 лв. 

и представлява 64.79 %. Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по 

отчет е 22.36%. 

По параграф 40 – 00 Стипендии плана е в размер на 1 003 641 лева, а отчетът е в размер на 799 

366 лева. Изпълнението е 79.65%, а относителния дял на тези разходи към общия размер на 



разходите по отчет е 5.31%. По дейност 3341”Академии, университети и висши училища” при 

план 907538 лева, отчетът е 623623 лева. Изпълнението е 68,71 %.  

По дейност 3388 „Международни програми, споразумения, дарения и помощи от чужбина” при 

план 96103 лева, отчетът е 175743 лева и съответно изпълнението е 182,87 %. По тази дейност са 

планирани и отчитани разходите за стипендии и грандове по програма „Еразъм”. Голямото 

преизпълнение в дейност 3388 се дължи на обстоятелството, че за получените средства по 

програма ЕРАЗЪМ за 2012 год. не е направена корекция на бюджета от МОМН, съответно МФ. 

По параграф 45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел са предоставени 85129 лева, от 

които към момента не са планирани преведени по договор № ДВУ 02/45 от 20.12.2010 год. с  фонд 

„НИ” 81169 лева на партньор по проекта Фондация „Национален център за здравни и социални 

инициатива”. Планирани са 39802 лева, от  които са преведени 3960 лева на Сдружение с 

нестопанска цел – Университетски спортен клуб „Тракия” във връзка с реализирането на 

съвместен проект . 

По параграф 46 – 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 

плана е 17 046 лева, а отчета е 13 038 лева. Изпълнението е 76.49 % , а относителния дял от общия 

размер на разходите е 0.09 %. 

По параграф 49 – 00 Предоставени помощи за чужбина са предоставени 104356 лева на 

партньорите по проект №504605-LLP-1-2009-BG – COMENIUS – CMP ”Учене през целия живот”, 

приключил на 30.11.2011г., след приемането на окончателните финансови  отчети.  

По параграф 51 – 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи са планирани 910 397 

лева, изпълнението е 511 697 лева и представлява 56.21 %. Относителният дял на тези разходи към 

общия размер на разходите е 3.40 %. 

Придобиване на дълготрайни материални активи: при план 1 064 840 лева, отчетът е в размер 

на  688 983 лв. и представлява 64,70 %, а от общия размер на разходите е 4.58%. 

По параграф 53 – 00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи при план 96 904 лева, 

отчетът е 27 431 лева. Изпълнението е 28.31 %, а относителния дял към общите разходи е 0.18 %. 

Във В3 по план имаме численост на персонала средногодишни щатни бройки 1110, отчетът е 

1028 средно годишни  щатни бройки и представлява 92.61  %, 

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 

2012 година. 

 

ДРУГИ  ПОЯСНЕНИЯ 

 

Поетите задължения и поетите ангажименти във В3 към 30.09.2012 год. са равнени със 

съответните счетоводни сметки от Оборотната ведомост към 30.09.2012 година. 

  

Корекции на бюджета 

През отчетния период са направени корекции на бюджетите на структурните звена и на 

университета като цяло както следва. 

- На заседание на Академичния съвет от 21.03.2012 год. Извършени са вътрешни 

компенсирани промени по бюджетите на структурните звена и на Университета като цяло 

наложили се вследствие с необходимостта от финансиране на допълнително възникнали дейности. 

- На заседание на Академичния съвет от 16.05.2012 год. Извършени са вътрешни 

компенсирани промени по бюджетите на структурните звена и на Университета като цяло 

наложили се вследствие на одобрените научни проекти по наредба 9. 

- На заседание на Академичния съвет от 19.09.2012 год. Извършени са вътрешни 

компенсирани промени по бюджетите на структурните звена и на Университета като цяло 

наложили се във връзка с откриване на учебната година. Корекцията е извършена и във връзка с 

получената от МОМН допълнителна субсидия за рейтинг, която беше разпределена по структурни 

звена и намери отражение в самостоятелните им бюджети. 

 

Наличностите по бюджетната сметка по форма НАЛ шифър 0199 на 01.01.2012  е в размер на 

813968 лева, а в  В3 § 95-07 наличността е 850305 лева. 



Разликата в размер на 36337 лева, представлява неправилно преведена сума по набирателната 

сметка, което е станало при нулиране на бюджетната сметка на едно от структурните ни звена в 

края на 2011 година.  

Със същата разлика в обратна връзка е и между НАЛ шифър 0499 – 134520 лв. и сметката за 

наличности по оборотната ведомост в Отчетна група „Други сметки и дейности”- сметка 5013 – 

98182.53 лева. 

 

Има разлика между параграф 05-51 и § 69-05 със 60 лева, и съответно §05-60 и § 6906 с 24 лева. 

Разликите се дължат на обстоятелството, че в следствие на направена проверка от НАП са 

преведени осигуровки за сметка на работодателя надвнесени през 2011 год.  

Има разлика между сбора от получените и отчетени средства по §32-30 и §61-00  и сметка 7522 

с -1891, което представлява отчетеното ДДС върху субсидията за храно дни през отчетния период. 

Във форма NAL към 30.09.2012 год. наличността на набирателните сметки е 145434 лева. 

Реално следваше да се запише 145435 лева. Това води до несъответствие с 1 лев между NAL и  

отчет  IB3_45-2012  г. и оборотната ведомост. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 32. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.1.2012 ДО 30.9.2012 

    (в лева) 

    I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет 

§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е    Н А    П Р И Х О Д И Т Е 2012 2012 

     0 1 ¦     

24-00 Приходи и доходи от собственост 6 661 932 5 132 436 

  24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 6 175 134 4 749 087 

  24-05 приходи от наеми на имущество 468 398 345 308 

  24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки 0 41 

  24-09 приходи от лихви по срочни депозити 18 400 38 000 

28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 7 300 3 413 

  28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети   3 413 

36-00 Други неданъчни приходи 4 252 3 677 

  36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)   -269 

  36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА   293 

  36-19 други неданъчни приходи   3 653 

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите  -156 000 -75 573 

  37-01 внесен ДДС (-)   -62 154 

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

предприятия (-) 
  -13 419 

40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71) 230 041 137 403 

  40-29 постъпления от продажба на други ДМА   18 488 

  40-72 постъпления от продажба на земеделска продукция   118 915 

45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната 79 000 12 549 

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

страната 
  12 549 

46-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина 17 700 124 376 

  46-50 
текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други 

международни организации 
  13 697 



  46-70 
други текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми  

от чужбина 
  110 679 

  99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ 6 844 225 5 338 281 

     

    (в лева) 

§§ подпа- 
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И 

ПОДПАРАГРАФИ 
Уточнен план Отчет 

  раграфи   2012 2012 

     02 ¦ (1) (2) 

  
код на 

дейността 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И 

ПОДПАРАГРАФИ 
    

  9999 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ     

          

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
11 930 473 7 213 903 

  01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 
0 7 213 903 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 1 053 572 919 078 

  02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  0 53 244 

  02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 543 877 

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

възнаграждение 
0 183 271 

  02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 121 610 

  02-09 другиплащания и възнаграждения 0 17 076 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 2 224 645 1 325 388 

  
05-51 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 
1 451 432 860 968 

  05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 616 290 364 474 



  
05-80 

вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 
156 923 99 946 

10-00 Издръжка 5 193 976 3 365 328 

  10-11 Храна 0 63 507 

  10-12 Медикаменти 0 28 208 

  10-13 Постелен инвентар и облекло 0 655 

  10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 88 502 

  10-15 материали 0 499 891 

  10-16 вода, горива и енергия 0 1 329 617 

  10-20 разходи за външни услуги 0 747 906 

  10-30 Текущ ремонт 0 327 996 

  10-40 
Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и 

НЗОК) 
0 70 793 

  10-51 командировки в страната 0 111 256 

  10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 63 783 

  10-62 разходи за застраховки 0 16 797 

  10-69 други финансови услуги 0 680 

  10-91 
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени 

по други позиции на ЕБК) 
0 2 588 

  10-92 разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения 0 4 034 

  10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 9 115 

29-00 Други разходи за лихви 0 68 

  29-91 Други разходи за лихви към  местни лица 0 68 

40-00 Стипендии 1 003 641 799 366 

45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 39 802 85 129 

46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 17 046 13 038 

49-00 Предоставени помощи за чужбина 0 104 356 

  49-01 текущи помощи за чужбина 0 104 356 

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 910 397 511 697 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 1 064 840 688 983 

  52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 23 444 



  52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 593 007 

  52-04 придобиване на транспортни средства 0 45 598 

  52-05 придобиване на стопански инвентар 0 21 942 

  52-19 придобиване на други ДМА 0 4 992 

53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 96 904 27 431 

  53-01 придобиване на програмни продукти 0 6 000 

  53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 21 431 

  99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 23 535 296 15 053 765 

  
 

Натурални показатели - Рекапитулация 
 

 

(в лева) 

МЯРКА Код 9 8   О б щ и   н а т у р а л н и   п о к а з а т е л и     П л а н     О т ч е т  

   9 8 0 1 Щ а т н и   б р о й к и 1 110 1 028 

   9 8 1 1 в т.ч.: по трудови правоотношения 1 110 1 028 

   9 8 0 2 Средногодишни щатни бройки 1 110 1 030 

   9 8 2 1 в т.ч.: по трудови правоотношения 1 110 1 030 

   9 8 0 3 Средна годишна брутна заплата 36 258 7 004 

   9 8 3 1  в т.ч.:   по трудови правоотношения 36 258 7 004 

   9 8 0 4 Брой на моторни превозни средства 43 43 

  9 8 0 5 - в т.ч. - леки автомобили 19 19 

  

9 8 1 3 Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по 

норматив за издръжка на обучението 
4 674 4 674 

  9 8 1 4 Брой леглодни в студентски общежития 43 416 25 862 

  9 8 1 5 Брой хранодни в студентски стол 12 518 3 126 



Таблица 33. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.1.2012 ДО 30.9.2012 

     

     (в лева) 

          

§§ подпа- III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Уточнен Отчет 

  раграфи   план   

    НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 2012 2012 

          

    
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ 

ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ  И  ДРУГИ  

БЮДЖЕТИ 

    

     03 ¦     

32-00 
Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши 

училища (нето) 
13 789 855 7 911 849 

  32-30 
получени трансфери(субсидии) от РБ за държавните висши училища - 

използва се само от ДВУ (+) 
13 789 855 7 911 849 

  99-99 III. ОБЩО 13 789 855 7 911 849 

§§ под-§§ 
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И 

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ 
    

     04 ¦     

61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) -2 136 624 007 

  61-01 получени трансфери (+) -2 136 616 724 

  61-05 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)   7 283 

62-00 
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни 

сметки/фондове (нето) 
  28 565 

  62-01 получени трансфери (+)   28 565 

69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски (не се прилага от общините)   2 281 878 

  69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО   1 499 963 

  69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване   604 154 



  69-07 
Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване 
  176 920 

  69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски   841 

  99-99 IV. ОБЩО -2 136 2 934 450 

§§ под-§§ 

В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ 

БЮДЖЕТ,  БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  И  ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ 

ФОНДОВЕ И СМЕТКИ 

    

     05 ¦     

  99-99 V. ОБЩО 0 0 

     

    (в лева) 

    VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = Уточнен план  Отчет 

    
= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички 

дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери) 
2012 2012 

     0 6  ¦     

    99-99 -2 903 352 1 130 815 

     

    (в лева) 

          

§§ под-§§ VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ Уточнен план Отчет 

      2012 2012 

    НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ     

     0 7 ¦     

70-00 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) -2 002 -2 002 

  70-01 
разходи за придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и 

капиталовите резерви (-) 
  -2 002 

88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)   13 188 

  88-03 
средства на разпореждане предоставени / събрани от/за 

извънбюджетни сметки (+/-) 
  13 188 



89-00 Суми по разчети за поети осигурителни вноски (не се прилага от общините) -249 179 -249 179 

  89-03 
суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни 

вноски 
  -249 179 

93-00 Друго финансиране - нето(+/-) -6 715 7 250 

  93-10 
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически 

лица) (+/-) 
  8 464 

  
93-17 

задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни 

лица(+/-) 
  -1 875 

  93-39 друго финансиране (+/-)   661 

95-00 
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)    (този параграф се използва и за 

наличностите на ЦБ в БНБ) 
3 161 248 -900 072 

  95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 850 305 850 305 

  95-02 
остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния 

период (+) 
194 067 194 067 

  95-03 остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+) 2 116 876 2 116 876 

  95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-) 0 -1 809 184 

  95-08 
наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на 

периода (-) 
0 -166 549 

  95-09 наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-) 0 -2 000 000 

  95-11 наличност в касата в левове в края на периода (-) 0 -85 626 

  95-14 
 преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по 

сметки и средства в страната  (+/-) 
0 39 

  99-99 VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 2 903 352 -1 130 815 

     





ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Въз основа на информацията и направения анализ в отчета можем да извлечем следните по-важни 

заключения: 

 Структурата на ТрУ е променена като Технически колеж гр. Ямбол е преименуван във 

Факултет по техника и технологии. 

 През отчетния период Академичния, Разширения ректорски и Ректорския съвети провеждаха 

редовно своите заседания, съгласно изискванията на ЗВО; 

 С решения на Академичния съвет е подновен съвета на настоятелите; 

 През отчетния период ръководните органи поддържаха активно сътрудничество с държавната 

и местна власт, неправителствените организации, бизнеса, националните и регионални медии, което 

допринесе за укрепването и популяризирането на дейностите на ТрУ; 

 Тракийски университет и основните му структурни звена получиха сертификат за въвеждане 

на системата за управление на качеството ISO 9001; 

 С решение на Акредитационния съвет на НАОА ТрУ получи поредната акредитация с оценка 

9,27 за срок от 6 години; 

 При приложената рейтингова ситема на университетите и висшите училища в България ТрУ 

получи много добра оценка и зае престижно място в класацията на направленията от българското 

висше образование. 

 Университетът активно участва в кандидатстудентските борси и проведе масирана раклама. 

Изпратени са писма с рекламни материали и информация за кандидатстудентската кампания на ТрУ 

на 1200 средни училища и 250 трудови борси в страната. 

 Увеличен е броят сесии на предварителните изпити от две на седем, като за първа година освен 

в Стара Загора бяха проведени и в Ямбол, Хасково и Добрич; 

 Рразработен е необходимият комплект от софтуер и състезетелен картон (автоматично 

прехвърляне на различни елементи от базата данни); 

 Приложени са мерки за ограничаване преписването по време на кандидатстудентските изпити; 

 Обявени са в максимално кратък срок резултатите от проведените изпити и първото класиране 

изпревари останалите университети; 

 Наблюдава се тенденция на увеличаване броя на студентите – платена форма на обучение; 

 Констатира се увеличаване броя на българските студенти, но намаляване на чуждестранните; 

 През настоящата година синхронът в работата на техническите комисии, оперативността, 

ефективността и бързината се доближава максимално до представата за професионализъм в тази 

дейност; 

 Непрекъснато се обновява сайта на университета с информация, касаеща обучението на 

студентите; 

 Въведени са 2 нови магистърски програми и е извършена подготовка за разкриване на други 

шест; 

 Актуализирани са учебните планове за всички специалности в Университета. 

 Спечелен е проект за електронно-дистанционно обучение на стойност 780 000 лв.; 

 Университетът се включи в проект на МОМН за провеждане на студентски практики и стажове, 

като нашият грант е 1 160 000 лв.; 

 Осъществени са дейности по кариерно консултиране, обявяване на свободни работни места; 

обявяване на стажантски програми, стипендии, конкурси, обучение и др. 

 Поставиха се основите за реално организиране на дистанционно обучение в университета; 

 Наблюдава се тенденция за увеличаване на краткосрочните и индивидуалните форми на 

обучение по СДК и „Обучение през целия живот”; 

 Откри се ново общежитие за новата учебна година от Министъра на земеделието и горите – бл. 

№ 8 с 350 места; 

 Настанени са в студентските общежития всички подали молби и имащи право. 

 Получени са в срок студентските стипендии от всички студенти, подали молби и отговарящи на 

условията. 

 Наблюдава се засилен интерес от страна на студентите за реализиране на мобилност по 

програма „Еразъм”, особено в часта студентски стажове и практики; 



 Все още съществуват проблеми с академичното признаване на периоди на обучение по 

програма „Еразъм”. 

 В резултат на извършената институционална акредитация ТрУ получи висока оценка – 9,27; 

 Рабработени са и представени в НАОА доклади за институционална акредитация на ТрУи 

програмни акредитации на професионални направления „Социални дейности”, „Здравни грижи”, 

„Машинно инженерство”, „Електротехника, електроника и автоматика”, ЕЕнергетика” и 

„Хранителни технологии” за промяна капацитета на професионално направление  

 Изготвени са доклади за изпълнение на препоръките за слеакредитационния период от 3 

години за професионални направления „Животновъдство”, „Растениавъдство” и „Обществено 

здраве”; 

 Извърщено е проучването на студентското мнение за качеството на преподаване в основните 

звена на ТрУ; 

 При проведеното рейтингово проучванена висшите училища в България ТрУ завоюва две 

първи и две втори места и зае престижното шесто място в класацията 

 В резултат на извършената сертификация зда въвеждане на Система за управление на 

качеството ISO 9001 ТрУ получи сертификат. 

 Стартира процедура за изменение на Правилника за развитие на академичния състав на ТрУ. 

 Направена е корекция в Правилата за условията и реда за планиране, разпределение и 

разходване на средствата,  отпускани целево от Държавния бюджет за присъщата на Тракийски 

университет научна  дейност. 

 Успешно се прилага принципът на проектното финансиране за разпределение на бюджетните 

средства за научна дейност. 

 През отчетния период се работи по 245 проекта, финансирани по Наредба 9. 

 Увеличена е активността на преподаватели и докторанти при кандидатстване по различните 

програмни схеми на структурните фондове. 

 Привлечените средства в резултат на проектната активност  надхвърлят над десетократно 

субсидията за наука, предоставена от бюджета.  

 Със средствата за инфраструктирни проекти продължава положителната тенденция за 

създаване и оборудване на нови лаборатории и за дооборудване на вече изградените научно-

изследователски лаборатории и центрове. 

 Продължава регулярното издаване и поддържането на високо ниво при отпечатването на 

списанията “Trakia Journal of Sciences” , “Bulgarian Journal of Veterinary medicine” и “Agricultural  

Science and Technology”;  

 Наблюдава се възходяща тенденция по отношение хабилитирането на преподавателските 

кадри на ТрУ. 

 Увеличен е средногодишният брой на отпечатаните публикации. 

 Намален е средногодишният брой на участията в научни форуми. 

 Регистрирани са значителен брой цитирания, при които преобладават тези в чуждестранни 

източници. 

 Организирани бяха 16 научни форуми, включително с международно участие. 

 Наблюдава се активизиране на студентската общност при участието им като съавтори в 

колективи с преподаватели.  

 Проведена бе успешно Втората студентска научна конференция при засилен интерес от страна 

на други университети и институти на БАН. 

 Продължава успешната работа на„Издателство Тракийски университет”.  

 Сключени бяха нови двустранни международни довогори. 

 Липсват достатъчно условия за привличане на чуждестранни студенти за обучение и практика 

по програмата Еразъм. 

 Поредна година се наблюдава възходящата тенденция на развитие на мобилността на 

студенти и преподаватели по програма Еразъм. 

 Продължава обогатяването на фонда на  Университетската библиотека. 

 Увеличава се броят на абонаментите по отношение на ектронни бази данни. 

 Основен проблем на Централната библиотека е липсата на подходяща сграда. Хранилищата на 

първия етаж и в мазето имат капацитет за още 3-5 години. Те 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. 

 Необходимо е средствата, които се събират от абонаментни такси да се използват само за 

закупуване на учебни издания за студентите, както е заложено в Правилника на библиотеката. 

 Успешна инициатива бе формирането на копирен център в библиотеката и използването на 

студенти за работа в него. През годината планираме те да окажат съществена помощ при 

дигитализацията на библиотечните фондове. 

 Започната е реорганизация на УОС с цел решително подобряване на дейността му; 

 Постигнато е оптимизиране на числения състав на УОС; 

 Закупени са трактор „Ламборджини” (160 к.с.) и сеялка Фераболи-Виктория универсал, 

комбинирана за засяване на дребни и едри семена; 

 Осъществена е връзка с МОМН и МЗХ за предоставяне безвъзмездно на обработваеми земи за 

нуждите на УОС от Държавен поземлен фонд; 

 Продължи утвърждаването на ветеринарно-медицинските клиники и лаборатории към ВМФ 

като регионален и национален лечебен и диагностичен център в областта на ветеринарната 

медицина; 

 Закупена е нова компютърна програма за регистрация на постъпващите и обслужени пациенти 

във ветеринарно-медицинските клиники; 

 ЦИКО продължи да работи по приоритетната задача изграждане на информационна система 

на ТрУ; 

 Изградени са 3 нови компютърни зали по най-нова технология – на територията на МК Ст. 

Загора, в СФ и АФ. Подписан е договор за изграждане на такава зала във Филиал Хасково; 

 Продължава работата на ССП в ролята му на основен регулаторна взаимоотношенията между 

Университетското ръководство (като работодател) и синдикалните организации на територията на 

ТрУ; 

 Актуализиран е състава на Общоуниверситетската жилищна комисия; 

 Открито е и е предадено за експлоатация ново студентско общежитие за 350 места; 

 Назначен е общоуниверситетски комитет по здравословни и безопасни условия на труд и е 

актуализиран състава на съответните комитети по структурни звена; 

 Проведени са профилактични медицински прегледи и изследвания по програма „Женско 

здраве”; 

 Комисията по етика към животните при ТрУ продължава да работи съгласно нормативната 

уредба в това направление. 

 Всички сгради наТрУ са актувани като публична държавна собственост и се стопанисват и 

поддържат в добро състояние. 

 През отчетния период са сключени два договора, за вседряване на енергоспестяващо 

осветление в размер на 477 745 лв. и за подобряване на образователната инфраструктура в ТрУ в 

размер на 4372192 лв. 

 Извършени са ремонти на лекционна зала № 7, ремонти на покриви в Студентски град, 

Медицински колеж и ДИПКУ. 

 Извършен е основен ремонт на спортната база на ФТТ гр. Ямбол, частична подмяна на 

дограмата във Филиал Хасково и основен ремонт на базата по „Рибовъдство и аквакултура”. 

 Извършена е рехабилитация на стълбище и стълбищни площадки в Студентски град. 

 Установени са много добри взаимоотношения между ТрУ и държавните, културни институти, 

медиите, обществени организации и сдружения в страна и града. 

 Осъществени са значителен брой срещи с чуждестранни и български държвни делегации и 

представителства и са подписани договори за сътрудничество. 

 По подобаващ начин са отбелязани всички по-важни празници, годишнини, чествания и 

представипелства на ТрУ. 

 Популяризирана е в максимална степен дейността на Университета и са документирани 

всички по-важни и значими събития. 

 Активизирани са дейностите на студентите чрез не малък брой изяви на Студентския съвет и 

участниците в студентската художествена самодейност. 

 Финнасовото състояние наТрУ, основните и обсулжващи звена за 2012 г. към 30.09.2012 е 

добро и очакванията са финансовата година да приключи с положителен финансов остатък. 



ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ 

 

Обобщено, предстоящите задачи се свеждат до следното: 

 Да продължи работата по въвеждането на нови специалности на образователно 

квалификационни нива „магистър”, „бакалавър” и „професионален бакалавър”. 

 Да продължи работата на ръководствата на Университета и основните звена за оптимизиране 

на управленската и организационна структура; 

 Да се направи необходимото за сертифициране на ВМФ по ISO 9001; 

 Да продължи работата, свързана с успешната екредитация и повишаване на оценките при 

основните направления на ТрУ; 

 Да се положат максимални усилия за повишаване оценките на образователните направления 

на ТрУ, съобразно определените индикатори на българската рейтингова система във висшето 

образование. 

 Кандидатстудентският справочник за уч. 2013/14 г. да бъде издаден до 30.01.2013 г. 

 Да се актуализират учебните помагала с тестови задачи по география, икономика и 

математика за кандидат-студенти на ТрУ. 

 Да се разшири рекламната кампания на кандидатстудентската кампания, като се включат и 

структурните звена на университета. 

 Да се въведат допълнителни методи и средства за предотвратяване опитите за преписване на  

кандидатстудентските изпити. 

 Да се увеличи броя на градовете, в които се провеждат предварителните кандидатстудентски 

изпити. 

 Да се разработи система прием на студенти за ОКС „Магистър” след ОКС „Бакалавър” на 

университетско ниво. 

 Необходимо е в по-голяма степен да се използва Интернет страницата на университета за 

увеличаване броя на обучаваните чужди граждани. 

 Да се изготвят нови квалификационни характеристики на всички специалности, съгласно 

Европейската и Българската рамка, като се вземе под внимание мнението на бизнеса и 

потенциалните работодатели. 

 Да продължат усилията за откриване на нови учебни зали и лаборатории. 

 Да се направи анализ във всички структурни звена за успеваемостта на студентите в учебния 

процес. 

 Да продължат усилията на Центъра за кариерно развитие за съвместна работа с 

работодателите. 

 Да се повиши качеството на дистанционното обучение чрез разработването на интерактивни 

мултимедийни електронни средства и учебни помагала по учебни програми, курсове и модули за 

отделни дисциплини.  

 Социално-битовата комисия да засили контрола върху студентите по спазване на Правилника 

за вътрешния ред на студентските общежития. 

 Да се разшири рекламната дейност по ОП „Развитие на човешките ресурси” и останалите 

оперативни програми към структурните фондове на ЕС, както и контактите с координаторите по 

програмите на национално ниво, с цел кандидатстване по различни научни и образователни 

програми на ЕС. 

 Да се разработят учебни програми на английски език, с оглед привличането на чуждестранни 

студенти по програма „Еразъм”. 

 Да се увеличи сключването на нови договори по студентска мобилност с цел практика. 

 Да се положат усилия за успешното извеждане на всяка акредитационна процедура с цел 

получаване на положителна оценка по всички 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. 

 Разработване на доклад за програмна акредитация на професионално направление „Социални 

дейности“; 

 Разработване на доклади за програмна акредитация, съгласно Критериалната система за 

програмна акредитация на специалности от регулираните професии: сп. „Медицинска сестра“ – МФ, 

сп. „Акушерка“ – МФ, сп. „Медицинска сестра“ – Филиал-Хасково и сп. „Акушерка“ – Филиал-



Хасково; 

 Разработване на доклади за програмна акредитация, поради преобразуване на Техническия 

колеж в гр.Ямбол във Факултет „Техника и технологии“ на професионалните направления: 

„Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“ и 

„Хранителни технологии“; 

 Разработване на доклади за изпълнение на препоръките в рамките на тригодишния 

следакредитационен период на професионалните направления: „Животновъдство“, 

„Растениевъдство“ и „Обществено здраве“; 

 Разработване на доклад за изменение на капацитета на професионално направление 

„Икономика“. 

 Да приключи приемането на промените в Правилника за развитие на академичния състав. 

 Да се оптимизира процесът на организиране на проектната дейност и се подпомогнат 

ръководителите на проекти при тяхното реализиране. 

 Да се разгърнат още  по-пълно  възможностите  за  разработване  и  участие  на  Тракийски 

университет като водеща организация и партньор в научни и образователни проекти по линия на 

Европейския съюз и др. международни програми. 

 Да се стимулира участието на студенти в научно-изследователския процес и в 

публикационната активност. 

 Да се увеличи броят на публикациите в издания с импакт фактор и/или в издания, реферирани 

в Scopus и ISI Web of Knowledge 

 Да се повишат изискванията към материалите на авторите, които желаят да публикуват в 

университетските издания.  

 Да се направи опит за on line  подаване на материалите за публикуване, рецензиране и 

корекции по модел на евроейските издателства. 

 Да се положат усилия за по-ефективно функциониране на ЦНИЛ като се изпълняват услуги и 

се разширят възможностите за изработване на проекти на преподаватели от ТрУ и за работа с 

външни клиенти. 

 Да се синхронизират учебните програми с тези на европейски институти за да се улесни 

признаването на мобилността на студентите с цел обучение. 

 Да се направи опит за привличане на чуждестранни студенти по програма Еразъм за обучение 

и практика в Тракийски университет. 

 Да се създадат възможности за видеоконферентна връзка и провеждане на уебинарии и 

електронни конференции. 

 Да се окаже съдействие на Централната библиотека в намирането на подходяща сграда с цел 

увеличаване на капацитета й, подобряване на възможностите за съхранение на фонда и на 

използването му.  

 Да се съдейства при използването на абонаментите такси за закупуване на учебни издания на 

студентите.  

 Приоритет през следващите години да бъде дигитализирането на библиотечни материали и 

създаването на пълнотекстови информационни ресурси. 

 Приоритет е подновяване работата по проекта за изграждане на Научен архив – база данни с 

публикациите на преподавателите от университета и създаване на пълнотекстова база данни. 

Отделните факултети поддържат такива информационни ресурси, но те са до ниво библиографско 

описание. Идеята на Научния архив е бързо и лесно да се достига до пълните текстове на 

публикациите на преподавателите. При необходимост от него с малко допълнителни средства и 

усилия ще може да се издаде и книжно тяло и електронен вариант  под формата на Алманах на 

Университета.  

 Да продължи работата по реорганизация на УОС и осигуряване на обработваеми земи за 

нуждите на стопанството от Държавен поземлен фонд; 

 Да започне реконструкция на стационара за продуктивни животни към ветеринарно-

медицинските клиники; 

 Да се пристъпи към реорганизация и усвояване на нови помещения за 

ветеринарномедицинските клиники, което ще доведе до още по-добро обслужване на пациентите, 

постъпващи в тях. 

 Да се извършат текущи ремонти на почти всички корпуси на територията на КДБ на ВМФ; 



 Да продължи работата на ЦИКО по изграждане на информационна система на ТрУ, в т. ч. 

разработване и участие с проекти за постигане на целта; 

 Да започнат преговори със синдикалните организации, регистрирани на територията на ТрУ, 

за подписване на нов КТД; 

 Да се пристъпи към разпределение на приетите от „Студентски общежития и столове” ЕООД 

18 апартамента в бл. 4, Студентски град за нуждите на структурните звена; 

 Да бъде регламентирано ползването на Вивариума към МФ за нуждите на всички факултети; 

 В УОС да се пристъпи към обособяване на помещения и заграждения за всички видове 

животни, които се използват за опити. 

 Практическо реализиране и поддържане на Правилата за връчване на отличията, почетните 

звания и знаци в Университета. 

 Подготовка на актуализирани двуезични (българско-английски) брошури на Тракийски 

университет, флаери, постери и банери. 

 Завършване на рекламни филми по ТВ 7 и ТВ  Европа за Университета. 

 Разработване на нов сайт, върху нова софтуерна платформа. 

 Създаване на рекламен двуезичен филм на университета, всички структурни звена, дейности и 

аспекти на академичния живот. 

 Поддържане и стабилизиране и подпомагане на новите форми на студентската художествена 

самодейност. 

 Активизиране на рекламата на музеите с цел да се осигури по-устойчив поток от посетители в 

тях. 

 Да се създаде необходимата организация за качественото изпълнение на спечелените проекти 

за енергоспестяващо осветление и подобряване на образователната инфраструктура в ТрУ 

 Да продължи работата по доизграждането на незавършените обекти в ТрУ 

 Да се разработят нови проекти за подобряване на инфраструктурата в Студентски град и на 

територията на звената извън него.  

 Да продължи създадената добра практика в Университета за разумното изразходване на 

финансовите средства 

 Да се търсят възможности за увеличаване относителния дял на собствените средства 

 Да се осигури в края на 2012 г. еднократно допълнително материално стимулиране в размер на 

една основна работна заплата. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми членове на Общото събрание, 

 

От представения отчет се вижда, че през едногодишния отчетен период е 

извършена значителна по обем работа в основните и обслужващи звена на 

ТрУ, съобразно приетата Мандатна програма на Ректорското ръководство. 

Налице са необходимите предпоставки за решаването на останалите, 

заложени в Програмата задачи. Университетът разполага с необходимия 

потенциал и е в състояние да постига все по-високо ниво във всяка своя 

дейност и да заеме още по-престижно място в класацията на българските 

университети. 

Изказвам моята най-голяма и сърдечна благодарност за усърдната работа 

на членовете на Ректорското ръководство, на ръководителите на основните 

и обслужващи звена, на всички членове на академичната общност – 

преподаватели, служители, студенти, на председателите на Общото 

събрание, на Контролния съвет и на Съвета на  настоятелите!  

Пожелавам на всички здраве, творчески успехи и постигане 

нанабелязаните цели за успешното развитие на нашия Тракийски 

университет! 

 

 

Проф. дсн Иван Станков 

Ректор на Тракийски университет 
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