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  ПРОТОКОЛ 

№ 1 

От онлайн заседание на Факултетния съвет при Медицински факултет, Тракийски 

университет-Стара Загора. 

Проведено на 24.01.2022 г. 

 

Участват 24 от членовете на ФС /приложен присъствен лист/. 

Избран списъчен състав – 26 

Редуциран състав – 26 

Отсъстват – 2 

Кворум – 18 

Заседанието е редовно и може да взема решения. 

Доц. Ананиев – Декан на МФ откри заседанието на ФС и предложи допълнения по дневния 

ред. 

 

С явно гласуване от 24 гласували, 24 гласа "за"  Факултетният съвет прие следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
1. Утвърждаване прием на студенти и докторанти за учебната 2022/2023 г. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

2. Обявяване на конкурси. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

3. Прехвърляне на средства на редовни и задочни докторанти от план-сметки за 2021 г. 

към план-сметки за 2022 г. и утвърждаване на план-сметки на РД и ЗД. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 
4. Утвърждаване на субсидии за 2022 г. на редовни и задочни докторанти. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

5. Прекъсване срок на докторантура. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

6. Отчисляване без право на защита на докторант в самостоятелна форма на обучение. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

7. Утвърждаване отчети на НИП. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

8. Удължаване срок на НИП и включване на нов член в състава на НИП. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

9. Привличане и утвърждаване на хонорувани преподаватели. 

Докл.: проф. Т. Влайкова, дбх  

10. Избор на гост-преподаватели. 

Докл.: проф. Т. Влайкова, дбх 

11. Привличане на хонорувани преподаватели по СДО. 

Докл.: проф. д-р Г. Пракова, дм 

12. Утвърждаване на курсове за теоретично и индивидуално следдипломно обучение. 

Докл.: проф. д-р Г. Пракова, дм 
13. Предложение за заплащане на такси за обучение и защита на ОНС „доктор“ на 

преподаватели от МФ в друго ВУ. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

14. Удължаване срока на трудов договор на хабилитирани преподаватели. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

15. Трансформиране от 0.5 щат на цял щат на преподавател в МФ. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 
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16. Утвърждаване състав на комисия за оценка и класиране на НИП. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

17. Възлагане на част от лекционен курс на нехабилитирани преподаватели. 

Докл.: проф. Т. Влайкова, дбх 

18. Гласуване на места за специализанти по неклинични специалности. 

Докл.: проф. д-р Г. Пракова, дм 

19. Т е к у щ и.   

 

По първа точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

 1. Утвърждава прием на студенти за учебната 2022/2023 г., както следва: 

Специалност   Държавна поръчка  РМС  Платено обучение 

7.1. Медицина   90     5   50 

7.4. МРЕТ    25     

7.4  УЗГ –     25 – задочно 

магистър след бакалавър МС,  

Ак или др. 

      

7.5. Медицинска сестра   30     

7.5. Акушерка    20     

7.5. Лекарски асистент   25     

7.4. Здравен мениджмънт         10 – задочно 

3.4. Споциални дейности   25 – задочно  

бакалавър  

   

3.4. Споциални дейности   10 – задочно    

магистър 

 

 2. Утвърждава прием за учебната 2022/2023 г., както следва: 

Докторантури редовна форма на обучение: 

1. Докторска програма „Акушерство и гинекология“ ПН 7.1. Медицина – 1 брой  

2. Докторска програма „Имунопатология и алергология“ ПН 7.1. Медицина – 1 брой  

3. Докторска програма „Професионални заболявания“ ПН 7.1. Медицина – 1 брой 

4. Докторска програма „Нервохирургия“ ПН 7.1. Медицина – 1 брой 

5. Докторска програма „Генетика“ ПН 4.3. Биологични науки – 1 брой  

6. Докторска програма „Биохимия“ ПН 4.3. Биологични науки – 1 брой  

7. Докторска програма „Обща хирургия“ ПН 7.1. Медицина – 2 броя  

Докторантури задочна форма на обучение: 

1. Докторска програма „Акушерство и гинекология“ ПН 7.1. Медицина – 2 броя  

 

По втора точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ по Нуклеарна 

медицина, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Медицинска физика, биофизика, 

рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ, Стара Загора – един. 

 

2. Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Доцен“ по Лъчелечение, 

професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. 
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Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Медицинска физика, биофизика, 

рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ, Стара Загора – един. 

 

3. Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Асистент“ по Рентгенология 

(Образна диагностика), професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Медицинска физика, 

биофизика, рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ, Стара Загора – един. 

 

4. Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Асистент“ по Биохимия, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. 

Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия“, 

МФ, ТрУ, Стара Загора – един. 

Срок за подаване на документи 2 месеца от обявата в Държавен вестник или 

ежедневник и интернет страницата на ТрУ. 

 

По трета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

 Прехвърля средства на редовни и задочни докторанти от план-сметки за 2021 г. към 

план-сметки за 2022 г. и утвърждава план-сметки на РД и ЗД, както следва: 

На всички редовни и задочни докторанти с утвърдени план-сметки за 2021 г.  
 

По четвърта точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Утвърждава субсидии за 2022 г. на редовни и задочни докторанти, както следва: 

За докторски програми в ПН 7.1 Медицина – 3000 лв. 

За докторски програми в други ПН на МФ – 1000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

По пета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

           1. Прекъсва  срока  на докторантурата на Соня Здравкова Спилкова – редовен 

докторант  по  докторска  програма Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване 

на радиоактивни изотопи), професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт, обявен към катедра „Медицинска физика, биофизика, 

рентгенология и радиология", Медицински факултет за срок от 1 г., считано от 02.01.2022 г. 

до 02.01.2023 г. 

 

          2.  Прекъсва  срока  на докторантурата на Петя Николаева Стоевска – задочен  

докторант  по  докторска  програма „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство“ (социални дейности), професионално направление 3.4. 

Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки 

към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици”, Медицински 

факултет за срок от 1 г., считано от 01.03.2022 г. до 01.03.2023 г. 

 

По шеста точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 
          1.  Отчислява без право на защита на д-р Христо Зарков Запрянов – докторант на 

самостоятелна форма на обучение, зачислен по докторска програма Съдова хирургия, 

професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт към катедра „Специална хирургия“ на Медицински факултет, 

Тракийски университет, Стара Загора, на основание чл. 40 (1) и (2) от ПРАСТрУ. 

           Тема на дисертационния труд: „Актуални аспекти в лечението на повърхностната 

венозна тромбоза на долни крайници.“ 
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По седма точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Утвърждава междинни отчети на НИП, както следва: 

НИП 2019 г. 
№ НИП Ръководител Тема Срок 

№ 2 Доц. Люба Митева, дб Отклонения в генната експресия в цитокини от TH1/TH17  – остта 

в зависимост от генотипа при имуномедиирани заболявания 

2 г.+1 

№ 3 Проф. Татяна Влайкова, дб Проучване ролята на полиморфизми в близост до TERC  при 

развитието и прогресията на Хронична обстуктивна белодробна 

болест 

2 г.+1 

№ 4 Проф. Радостина Георгиева, дб Възможности за използване на наночастици с хидрофилна и 

хидрофобна повърхност като системи за доставяне на лекарствени 

вещества 

2 г.+1 

№ 5 Проф. д-р Таньо Кавръков, дм    Компютърен симулационен модел по метода „На крайните 

елементи (Finite element model )“ за използване на заключваща  
LISS-плака като външен фиксатор при проксимални фрактури на 

тибията 

2 г.+1 

№ 6 Доц. д-р Юлиан Ананиев ,дм Значение на ендокринните клетки при туморни процеси и 

преканцерози в гастроинтестиналния тракт 

2 г.+1 

№ 7 Проф. д-р Евгения Христакиева, дм Диагностични маркери за метаболитен синдром и хронично 

системно възпаление при пациентите с гноен хидраденит.  Избор 

на рехабилитационна  програма 

3 г. 

№ 8 Доц. д-р Мария Ганева, дм Влияние на някои генетични полиморфизми на ензими, участващи 

в кинетиката на витамин Д върху статуса на витамина при болни с 

псориазис  вулгарис 

2 г.+1 

№ 9 Проф. д-р Веселин Иванов, дм Използване на екстракт от бял трън (силимарин) като протектор 

при природни и антропогенни катастрофи 

 

2 г.+1 

№ 10 Доц. д-р Красимира Калинова, дм Клинико-епидимиологично проучване на диагностиката при остър 

мезентериален лимфаденит и при остър хирургичен корем в 

детска възраст 

3 г. 

№ 11 Проф. Красимира Бенкова, дф Злоупотреба с наркотици и рискови групи, изследване на 
трикомпонентната връзка  пол - вида на използваните 

психоактивни вещества - вид на извършеното престъпление, при 

лица  лишени от свобода 

2 г.+1 

Филиал 

Хасково 

Проф. д-р Биянка Торньова, дп Обучение за селфмениджмънт на рискови фактори при социално 

значими заболявания. 

2 г.+1 

 

НИП 2020 г. 
НИП Ръководител Тема Срок 

1 Доц. д-р Мария Ангелова, дм Оксидативни нарушения и антиоксидантна защита при нормална 

бременност и бременност с усложнения, свързани с риск от 

преждевременно раждане 

2 

2 Гл. ас. Янка Карамалакова, дх Изследване действието на LEMNA  MINOR  L   върху вътреклетъчният 

редокс статус и оксидативните увреждания при  експериментални 

животни третирани с химиотерапевтици 

2 

3 Доц. Галина Николова, дх Изследване ефекта на масло от azadirachta indica (neem oil seeds) върху 

оксидативният метаболизъм при експериментални модели 

следохратоксин а- индуцирана остра и хронична микотоксикоза     

2 

4 Доц. д-р Развигор Дърленски, дм Диагностика, превенция и контрол на остеопорозата и дерматопорозата 
при пациенти с автоимунни дерматози   

3 

5 Гл. ас.  д-р Георги Минков, дм Биомаркери за определяне на прогресията и оценка на терапевтичния 

подход при пациенти с карцином на стомаха   

3 

6 Гл. ас. Бончо Григоров, дх Изследване механизмите за контрол  при генната експресия върху 

индуцирана секреция на регулаторните цитокини TGF-в  IL – 10   

2 

7 Доц. д-р Марияна Радичева, дм   Чернодробни моноцити/Купферови клетки, Т клетки и антиген-

презентиращи клетки в патогенезата на неалкохолната стеатоза, 

2 

https://sites.google.com/site/iso9001medfac


 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

Тракийски университет – Стара Загора Издание: 1 

Вид на документа: 
Оперативен документ 

Идентификация на документа: 
4.2.3_OD_1.7 

В сила от: 01.06.2011 

Редактиран: 01.06.2011 

Име на документа: 

Протокол/препис извлечение от протокол 
Страница: 5 от 10 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

https://sites.google.com/site/iso9001medfac 
 
 

неалкохолния стеатохепатит и туморогенезата     

8 Доц. д-р Красимира Калинова, дм Прогностична роля на инфламаторните маркери  IL -6 и 

PROCALCITONIN HUMAN ELISA    (самостоятелно и в комбинация с 
други) при диагностиката на коремната болка при остър хирургичен 

корем в детската възраст и адекватен избор на лечение    

3 

9 Доц. д-р Борислава Чакърова, дм Проучване на околната среда при лица от уязвими и рискови групи за 

контаминираност с паразитни елементи      

2 

10 Доц. Магдалена Платиканова, дм Влияние на някои стресогенни фактори върху работоспособността и 

здравното състояние на студенти от Медицински факултет – Стара 

Загора  

2 

11 Доц. д-р Георги Арабаджиев, дм Разработване на методики за измерване на назалните цикли в норма и 

при различни нарушения на съня и дишането  

2 

12 Проф. д-р Юлияна Маринова, дм Социално-етични и икономически измерения на мениджмънта на 

спектъра от сексуално.трансмисивни инфекции    

2 

13  Д-р Христо Абрашев, дм Ендотелна дисфункция и молекулни белези при хронична венозна 

недостатъчност 

2 

14 Доц. д-р Недко Димитров, дм Проучване на ефективността от комплексното консервативно лечение 

върху функционалната активност и качество на живот при пациенти с 

мускулно-скелетни заболявания     

2 

15  МК Проф. д-р Анна Толекова, дм Ренин-ангиотензинова система, калцитриол и риск от развитието на 

хипертония при студенти с различни стойности на кръвното налягане и 
подложени на физическа тренировка 

2 

 

НИП – 2021 година  
НИП Ръководител Тема Срок 

1 Проф. д-р Ирена Манолова, дм Експресия и регулация на цитокини от тreg/th17 оста при хронични 

възпалителни ставни заболявания 

2 г. 

2 Доц. д-р Емилия Костадинова, дм Диагностични проучвания върху вирус асоциирани бронхо- 

пулмонални инфекции с обструктивен синдром във възрастта до 5 

години. 

3 г. 

3 Ас. Екатерина Георгиева, дх Разработване на нов мануален „HEADSPACE “ газхоматогравски 
метод(GC-FID-HS  )за анализ на концентрация на етилов алкохол в 

кръвни проби след алкохолна интоксикация – за целите на съдебната 

медицина и клиничната диагностика 

2 г. 

4 Гл. ас. д-р Цветелин Георгиев, дм Изследване значението на фероптозата при гентамицин индуциран 

нефротоксичен модел 

2 г. 

5 Проф. д-р Мая  Гълъбова, дм Имунни маркери определящи ефекта от лъчетерапия на колоректалния 

карцином 

2 г. 

6 Доц. д-р Димо Димов, дм Проучване ролята някои невротрофини при бронхиална астма. 2 г. 

7 Доц. Албена Андонова, дм Интегрирани здравни грижи – предизвикателства, обучение на 

доброволци 

2 г. 

8 Гл. ас. Таня Тачева, дб Проучване ролята на матриксна металопротеинази (ммр) с колагеназна 

активност и дезинтегрин и металопротеиназа съдържащи протеини 

(adam) при бронхиална астма 

2 г. 

9 Доц. д-р Стефан Вълканов, дм Роля на функционални генни полиморфизми в регулаторни цитокини и 

цитокини от  IL-12 семейството при мозъчни тумори 

3 г. 

10 Проф. д-р Лилия Пекова, дм Особености в спектъра, клиничното протичане и изход на 

респираторните вирусни инфекции при пациенти над 65 години 

3 г. 

11 Доц. д-р Развигор Дърленски, дмн Странични кожни реакции сред здравни специалисти,  работещи в 

Covid-19 лечебни структури 

2 г. 

12 Проф. д-р Анелия Димитрова, дм Влияние на синдрома на обструктивна сънна апнея върху сърдечно-
съдовия риск 

2 г. 

13 Доц. д-р Христо Мумджиев, дм Лонгитудинално проучване за установяване на и оценка на 

перинаталните фактори, влияещи върху вътреочното налягане при 

недоносени деца 

2 г. 

МК Проф. д-р Анна Толекова, дм Проучване на взаимодействията между хормоналните системи Ренин- 2 г. 

https://sites.google.com/site/iso9001medfac


 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

Тракийски университет – Стара Загора Издание: 1 

Вид на документа: 
Оперативен документ 

Идентификация на документа: 
4.2.3_OD_1.7 

В сила от: 01.06.2011 

Редактиран: 01.06.2011 

Име на документа: 

Протокол/препис извлечение от протокол 
Страница: 6 от 10 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

https://sites.google.com/site/iso9001medfac 
 
 

ангиотензин и Витамин Д при пациенти с Диабет тип 2 

Филиал  

Хасково 

Доц. Таня  Паскалева, дм Проучване факторите на средата при дълголетниците от Хасковска 

област 

2 г. 

 

Общо 37 междинни отчета на НИП – МФ, 2 междинни отчета на НИП – МК и 2 

междинни отчета на НИП – Филиал Хасково. 

 

По осма точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Да се включи д-р Деяна Генчева в екипа на НИП №8/2019 г. с ръководител доц. д-р 

Мария Ганева, дм на тема: “Влияние на някои генетични полиморфизми на ензими, 

участващи в кинетиката на витамин Д върху статуса на витамина при болни с псориазис  

вулгарис.“ 

 

2. Да се удължи срока НИП №14/2020 г. с ръководител доц. д-р Недко Димитров, дм на 

тема: „Проучване на ефективността от комплексното консервативно лечение върху 

функционалната активност и качество на живот при пациенти с мускулно-скелетни 

заболявания“ с 1 (една) година.   

 

По девета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 
1. Привлича хонорувани преподаватели, както следва: 

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА” 

1. Проф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева  

12 часа лекции на български език; по Лъчелечение, модул от Рентгенология и радиология 

12 часа лекции на английски език по Лъчелечение, модул от Рентгенология и радиология 

2. Доц. д-р Тошко Златев Петров  

12 часа лекции на английски език и 30 часа упражнения на английски език по Нуклеарна 

медицина, модул от Рентгенология и радиология 

3. Д-р Илия Руменов Габровски  

100 часа упражнения на български език по Лъчелечение, модул от Рентгенология и 

радиология  

30 часа упражнения на английски език по Лъчелечение, модул от Рентгенология и радиология 

4. Д-р Кирил Благоев Младенов – 12 часа лекции и 100 часа упражнения на български език по 

Нуклеарна медицина, модул от Рентгенология и радиология 

5. Доц. Марианка Генова Петрова - Яначкова – 30 часа лекции по Клинична лаборатория , 

обучение на англ.език  

6. Д-р Илина Любомирова Брайкова – 45 часа лекции и 30 часа упражнения по Съдебна 

медицина, обучение на англ.език 

7. Д-р Красимира Господинова Нанчева - Колева – 300 часа упражнения по Клинична 

лаборатория, обучение на бълг.език 

8. Д-р Искрен Стефанов Станилов – 150 часа упражнения по Паразитология , обучение на 

бълг.език 

9. Д-р Божидар Петров Цветанов – 150 часа упражнения по Неврохирургия, обучение на 

български език 

10. Д-р Цветелина Веселинова Великова – 30 часа упражнения по Клинична имунология, 

обучение на английски език 

 

2. Утвърждава хонорувани преподаватели, както следва: 

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА” 
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1. Д-р Бисер Александров Макелов по „Ортопедия и травматология“ – 300 часа упражнения и 

180 часа преддипломен стаж, обучение на български език и 180 часа упражнения и 60 часа 

преддипломен стаж, обучение на английски език 

2. Д-р Александър Недков Димитров  по „Ортопедия и травматология“ – 300 часа упражнения 

и 180 часа преддипломен стаж, обучение на български език и 180 часа упражнения и 60 часа 

преддипломен стаж, обучение на английски език 

 

Наставници за клинична практика за специалност „Медицинска сестра“ 

Роза Ангелова Стойнева- Стаменкова – МБАЛ Кюстендил 135 часа упражнения 

Ваня Видинова Ковачка – МБАЛ Кюстендил 135 часа упражнения 

Снежана Асенова Калинова – МБАЛ Смолян 96 часа упражнения 

Стефка Димитрова Пекова – МБАЛ Смолян 96 часа упражнения 

Мария Анастасова Трингова – МБАЛ Смолян 207 часа упражнения 

Диана Пламенова Сурова – МБАЛ Смолян 375 часа упражнения 

 

По десета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 
1. Съгласно чл. 5 (4) от Правила за заемане на длъжност преподавател, старши 

преподавател, привличане на гост-преподаватели и хонорувани преподаватели да бъдат 

привлечени и избрани на длъжност гост-преподаватели, както следва: 

1. Проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм 

Топографска анатомия – 51 часа лекции (25 ч. летен и 26 ч. зимен семестър) – за 

студенти по Медицина на български език  

Топографска анатомия – 51 часа лекции (25 ч. летен и 26 ч. зимен семестър) – за 

студенти по Медицина на английски език 

Анатомия – 45 часа лекции на студенти „Лекарски асистент“ (зимен семестър) 

Анатомия – 30 часа лекции на студенти „Акушерка“ (зимен семестър) 

Изпит на студенти – 180 на български и 100 на английски език  

 

2. Проф. д-р Грозданка Томова Лазарова, дм 

Микробиология – 60 часа лекции (30 ч. летен и 30 ч. зимен семестър) – за студенти по 

Медицина на български език  

Микробиология – 60 часа лекции (30 ч. летен и 30 ч. зимен семестър) – за студенти по 

Медицина на английски език  

Клинична микробиология – 7 часа лекции (летен семестър )– за студенти по Медицина 

на български език 

Клинична микробиология – 7 часа лекции (летен семестър) – за студенти по Медицина 

на английски език 

Избираеми дисциплини – 20 часа лекции за студенти по Медицина на български език 

Избираеми дисциплини – 20 часа лекции за студенти по Медицина на английски език 

Микробиология – 66 часа лекции (зимен семестър) – за студенти „Лекарски 

асистенти“, „Акушерка“, „Медицинска сестра“ и „МРЕТ“  

Изпит на студенти – 300 на български и 150 на английски език 

 

По единадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 
1. Привлича хонорувани преподаватели по СДО, както следва: 

1. Д-р Ренета Господинова Колева – 10 дни, 50 учебни часа (20 ч. теоретично и 30 ч. 

практическо обучение) за курс „Ехография на щитовидна жлеза“ 

3. Д-р Ренета Господинова Колева – 10 дни, 50 учебни часа (20 ч. теоретично и 30 ч.  

практическо обучение) за курс „Ехография на коремни органи“ 
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4. Д-р Станимир Филипов Станков – 16 учебни часа за участие в колоквиуми по 

специалност „Хранене и диететика“ 

5. Доц. Стефка Иванова Денчийска – 9 учебни часа 

6. Д-р Надя Трендафилова Карбанова – 6 учебни часа 

 

По дванадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 
1. Утвърждава курсове за теоретично и индивидуално обучение за лекари-специалисти 

и специализанти, както следва: 

1. „Съвременна микробиологична диагностика на Грам-отрицателните неферментативни 

бактерии“ – 4 дни с ръководител проф. д-р Грозданка Лазарова, дм 

2. „Клинична микробиология“ – 4 дни с ръководител  проф. д-р Грозданка Лазарова, дм 

3. „Диагностика на паразитните болести: рутинни и съвременни методи. Интерпретация 

на резултатите“ – 2 дни с ръководител доц. д-р Борислава Чакърова, дм 

4. „Паразитни заболявания, разпространени в страни от умерен климатичен пояс: 

клиника, диагностика и терапия“ – 3 дни с ръководител доц. д-р Б. Чакърова, дм 

5. „Паразитни заболявания, разпространени в страни с тропически климат: 

епидемиология, клиника, диагностика и терапия“ – 3 дни с ръководител доц. д-р Б. 

Чакърова, дм 

6. „Опортюнистични паразитози при имунодефицитни състояния – първични и 

придобити“ – 2 дни с ръководител доц. д-р Б. Чакърова, дм 

7. „Санитарно паразитологични методи за идентификация на паразитни елементи в 

околната среда“ – 2 дни с ръководител доц. д-р Б. Чакърова, дм 

8. „Ендоскопска диагностика при заболявания на горния отдел на ГИТ“ – 10 дни с 

ръководител доц. д-р М. Пенкова, дм 

9. „Ендоскопска диагностика при заболявания на долния отдел на ГИТ“ – 10 дни с 

ръководител доц. д-р М. Пенкова, дм 

10. „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи“ – 10 дни с 

ръководител доц. д-р М. Пенкова, дм 

11. „Основни проблеми в гастроентерологията и хепатологията“ – 5 дни с ръководител 

доц. д-р М. Пенкова, дм 

12. „Гастроскопия“ – 30 дни, индивидуално обучения с ръководител доц. д-р Марияна 

Пенкова, дм 

13. „Колоноскопия“ – 30 дни, индивидуално обучения с ръководител доц. д-р Марияна 

Пенкова, дм 

14. „Абдоминална ехография“ – 30 дни, индивидуално обучения с ръководител доц. д-р М. 

Пенкова, дм 

15. „Ендоскопия“ за медицински сестри – 3 дни, индивидуално обучения с ръководител 

доц. д-р М. Пенкова, дм 

16. „Актуални проблеми в диагностиката на неврологичните заболявания“ – 10 дни, 

индивидуално обучение с ръководител доц. д-р В. Манчева, дм 

17. „Съвременна терапия на социалнозначимите заболявания в неврологията и техните 

усложнения“ – 10 дни, индивидуално обучения с ръководител доц. д-р В. Манчева, дм 

18. „Анестезия в съдовата хирургия“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване на 

апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм 

19. „Анестезия в оториноларингологията“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване 

на апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм 

20. „Анестезия в гръдна хирургия“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване на 

апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм 
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21. „Анестезия в неврохирургията“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване на 

апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм 

22. „Анестезия в коремната хирургия“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване на 

апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм 

23. „Анестезия в ортопедията и травматологията“ – 5 дни, индивидуално обучение с 

използване на апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм 

24. „Анестезия в офталмологията“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване на 

апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм 

25. „Анестезия при инвазивни и диагностични процедури“ – 5 дни, индивидуално 

обучение с използване на апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм 

26. „Кардиопулмонална ресусцитация, особени животозастрашаващи състояния, 

кондициониране на донор“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване на апаратура 

и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм 

27. „Първи спасяващ на терена – лекарска помощ на предболничен етап при спешни 

състояния. Кардиопулмонална ресусцитация при удавници“ – 5 дни, индивидуално 

обучение с използване на апаратура и ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм 

28.  „Аудиология“ – 5 дни, индивидуално обучение с използване на апаратура и 

ръководител проф. д-р В. Стоянов, дм и д-р Д. Михайлов 

29. „Акустична ринометрия в ринологичната практика“ –  5 дни, индивидуално обучение с 

използване на апаратура и ръководител проф. д-р В. Стоянов, дм и д-р А. Влайков, дм 

30. „Ехография на щитовидна жлеза“ – 10 дни, индивидуално обучения с ръководител д-р 

Р. Колева 

 

Теоретично и индивидуално обучение за медицински специалисти по здравни грижи: 

1. „Първи спасяващ на терена – долекарска помощ на предболничен етап при спешни   

състояния. Кардиопулмонална ресусцитация при удавници“ за медицински 

специалисти –  5 дни, индивидуално обучение с използване на апаратура и 

ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм 

2. „Интензивен курс по анестезиология и интензивни грижи“  за медицински 

специалисти – 5 дни, индивидуално обучение с използване на апаратура и ръководител 

доц. д-р Г. Арабаджиев, дм 

3. „Анестезия в торакалната хирургия“ за медицински специалисти – 5 дни, 

индивидуално обучение с използване на апаратура и ръководител доц. д-р Г. 

Арабаджиев, дм 

4. „Анестезия във висцералната хирургия (лапароскопска хирургия)“ за медицински 

специалисти – 5 дни, индивидуално обучение с използване на апаратура и ръководител 

доц. д-р Г. Арабаджиев, дм 

 

По тринадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Разходите на д-р Дарко Блаже Симонов за зачисляване, обучение и защита на ОНС 

„доктор“ в ПН 7.1. Медицина по докторска програма „Патофизиология“ в друг университет 

да са за сметка на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора. 

 

2. Разходите на д-р Весела Дианова Георгиева за зачисляване, обучение и защита на 

ОНС „доктор“ в ПН 7.1. Медицина по докторска програма „Патофизиология“ в друг 

университет да са за сметка на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора. 

 

По четиринадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

https://sites.google.com/site/iso9001medfac
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1. Удължава трудовия договор на проф. д-р Петранка Илиева Чакърова, дм – катедра 

„Детски болести“ при Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора на 

основание & 11 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗВО и чл.328, ал.1, т.10 от 

Кодекса на труда с една година, считано от 25.05.2022 г.  

 

2. Удължава трудовия договор на доц. д-р Галина Стоилова Илиева, дм – катедра 

„Физиология, патофизиология и фармакология“ при Медицински факултет, Тракийски 

университет, Стара Загора на основание & 11 от Преходните и заключителни разпоредби на 

ЗВО и чл.328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда с една година, считано от 11.02.2022 г. 

 

3. Удължава трудовия договор на доц. д-р Стефчо Радев Василев, дм – катедра 

„Физиология, патофизиология и фармакология“ при Медицински факултет, Тракийски 

университет, Стара Загора на основание & 11 от Преходните и заключителни разпоредби на 

ЗВО и чл.328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда с една година, считано от 25.02.2022 г. 

 

По петнадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 
1. Ас. д-р Райна Панайотова Гърдева-Гарванова да премине от 0.5 щат на цял щат към 

катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на бедствените ситуации“, 

Мф, ТрУ, Стара Загора. 

 

По шестнадесета точка от дневния Факултетният съвет реши: 

 1. Утвърждаване състав на комисия за оценка и класиране на НИП, както следва: 
Председател: проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм 

Членове:  

 проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, дм 

 доц. д-р Господин Стефанов Димов, дм  

 доц. д-р Галина Стоилова Илиева, дм 

 доц. д-р Цветелин Койчев Георгиев, дм 

 

По седемнадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

 1. Възлага част от лекционен курс на следните нехабилитирани преподаватели: 

 Д-р Илина Любомирова Брайкова, дм – 45 часа лекции по Съдебна медицина за 

специалност Медицина, обучение на английски език. 

 Д-р Кирил Благоев Младенов, дм – 12 часа лекции по Нуклеарна медицина, модул от 

Рентгенология и радиология, за специалност Медицина, обучение на български език. 

 

По осемнадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 
1. Обявява места за специализанти по неклинични специалности, както следва: 

1. „Социална медицина и здравен мениджмънт“ – 1 място 

2. „Медицина на бедствените ситуации“ – 2 места 

3. „Патофизиология“ – 1 място 

4. „Хранене и диететика“ – 1 място 

5. „Епидемиология на инфекциозните болести“ – 2 МФД 

 

 
 

https://sites.google.com/site/iso9001medfac

