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ПРОТОКОЛ 

№ 2 

От онлайн заседание на Факултетния съвет при Медицински факултет, Тракийски 

университет-Стара Загора. 

Проведено на 15.02.2022 г. 

 

Със Заповед №327/08.02.2022 г. на Ректора на ТрУ в състава на ФС допълнително са 

включени четирима хабилитирани преподаватели с академична длъжност „професор“, на 

основание чл. 89 (4) от ПРАКТрУ. 

Участват 25 + 4 от членовете на ФС /приложен присъствен лист и заповед/. 

Избран списъчен състав – 26 

Редуциран състав – 26 

Отсъстват – 1 

Кворум – 20 

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 25 гласували, 25 гласа "за"  Факултетният съвет прие следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

1. Избор на академична длъжност „професор“. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

2. Избор на академична длъжност „доцент“. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

3. Избор на академична длъжност „асистент“. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

4. Зачисляване на редовни докторанти за учебната 2021/2022 г. и утвърждаване на план-

сметки. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

5. Утвърждаване състав на научни журита по процедури за защита на ОНС „доктор“. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

6. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

7. Отчисляване с право на защита на задочен докторант. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

8. Удължаване срок на докторантура и прекъсване срок на докторантура. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

9. Предложение за включване на издания в издателския план за 2022 г. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

10. Привличане и утвърждаване на хонорувани преподаватели. 

Докл.: проф. Т. Влайкова, дбх  

11. Утвърждаване на курс по СДО за високоспециализирана дейност /ВСД/ по Ортопедия 

и травматология. 

Докл.: проф. д-р Г. Пракова, дм 
12. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация по докторска програма 

Обща хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт, МФ, ТрУ, Стара Загора. 

Докл.: доц. д-р Ст. Вълканов, дм 

13. Утвърждаване състав на комисия по Академична и професионална етика. 
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Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

14. Корекция на план-сметки на НИП.  

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

15. Обявяване на конкурси. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

16. Т е к у щ и.   

   
По първа точка от дневния ред /в гласуването участват четирима хабилитирани 

преподаватели с академична длъжност „професор“, на основание заповед №327/08.02.2022 г. 

на Ректора на ТрУ и чл. 89 (4) от ПРАКТрУ/ Факултетният съвет реши: 

 1. Избира комисия за таен избор на академична длъжност „професор“ по Белодробни 

болести в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт”, ПН 7.1. Медицина на 

щат 0.5 към катедра „Медицинска химия и биохимия“, МФ, ТрУ, Стара Загора в състав: 

Председател:  

Проф. Красимира Тошева Бенкова 

Членове: 

Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова 

Гл. ас. Петя Хаджибожева 

 

След проведен таен избор Факултетният съвет реши: 

2. Избира доц. д-р Димо Митев Димов, дм на академична длъжност „професор” по 

Белодробни болести в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт”, ПН 7.1. 

Медицина на щат 0.5 към катедра „Медицинска химия и биохимия“, МФ, ТрУ, Стара Загора, 

на основание чл. 89 (2) (3) и (5) от ПРАСТрУ. 

  

По втора точка от дневния ред /в гласуването участват четирима хабилитирани 

преподаватели с академична длъжност „професор“, на основание заповед №327/08.02.2022 г. 

на Ректора на ТрУ и чл. 89 (4) от ПРАКТрУ/ Факултетният съвет реши: 

 1. Избира комисия за таен избор на академична длъжност „доцент” по Дерматология и 

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

Здравеопазване и спорт на щат 0,5 към катедра „Обща и клинична патология, съдебна 

медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ, Стара Загора и цял щат към 

УМБАЛ «Проф. д-р Стоян Киркович», Стара Загора в състав: 

Председател:  

Проф. Красимира Тошева Бенкова 

Членове: 

Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова 

Гл. ас. Петя Хаджибожева 

 

След проведен таен избор Факултетният съвет реши: 

1. Избира гл. ас. д-р Карен Лорис Мануелян, дм на академична длъжност „доцент” по 

Дерматология и венерология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт на щат 0,5 към катедра „Обща и клинична патология, 

съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ, Стара Загора и цял щат 

към УМБАЛ «Проф. д-р Стоян Киркович», Стара Загора, на основание с чл. 82 (2), (3) и (4) от 

ПРАСТрУ 

  

По трета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

 1. Избира Д-Р ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА ДЯКОВА на академична длъжност „асистент” по 
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Физиология, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, ПН 7.1. Медицина 

на цял щат към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, МФ, ТрУ, Стара 

Загора, съгласно чл. 54 (3) от ЗВО. 

 

 2. Избира Д-Р ЦВЕТОСЛАВА ХРИСТОЗОВА АПОСТОЛОВА на академична 

длъжност „асистент” по Физиология, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и 

спорт, ПН 7.1. Медицина на 0.5 щат към катедра „Физиология, патофизиология и 

фармакология“, МФ, ТрУ, Стара Загора, съгласно чл. 54 (3) от ЗВО. 

 

 3. Избира Д-Р ХРИСТО БЛАГОЕВ АРАБАДЖИЕВ на академична длъжност 

„асистент” по Вътрешни болести, професионално направление 7.1. Медицина, област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на щат 0,2 към I Катедра Вътрешни болести и 

обща медицина, МФ, ТрУ, Стара Загора и цял щат към УМБАЛ «Проф. д-р Стоян Киркович», 

Стара Загора, съгласно чл. 54 (3) от ЗВО. 

 

 4. Избира Д-Р НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ГЕНОВ на академична длъжност 

„асистент” по Анатомия, хистология и цитология в област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт, ПН 7.1. Медицина на цял щат към катедра „Анатомия“, МФ, ТрУ, 

Стара Загора, съгласно чл. 54 (3) от ЗВО. 

 

 5. Избира Д-Р РУМЕН ВЪЛЧЕВ ТЕНЕВ на академична длъжност „асистент” по 

Пропедевтика на вътрешните болести, професионално направление 7.1. Медицина, област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на щат 0,2 към катедра „Пропедевтика на 

вътрешните болести и клинична лаборатория“, МФ, ТрУ, Стара Загора и цял щат към 

УМБАЛ «Проф. д-р Стоян Киркович», Стара Загора, съгласно чл. 54 (3) от ЗВО. 
 

 6. Избира Д-Р ДИНКО КОЛЕВ БАНКОВ на академична длъжност „асистент” по 

Пропедевтика на вътрешните болести, професионално направление 7.1. Медицина, област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на щат 0,2 към катедра „Пропедевтика на 

вътрешните болести и клинична лаборатория“, МФ, ТрУ, Стара Загора и цял щат към 

УМБАЛ «Проф. д-р Стоян Киркович», Стара Загора, съгласно чл. 54 (3) от ЗВО. 

 
По четвърта точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Зачислява ЦВЕТЕЛИНА АНТОНОВА ГРИГОРОВА в редовна докторантура по: 

област на висше образование: 7. 1. Медицина 

професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт 

докторска програма: „Оториноларингология “ 

към катедра „Оториноларингология и офталмология“ на МФ със срок на обучение: три 

години, считано от 01.03.2022 г. до 01.03.2025 г. 

Определям за научен ръководител: проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм – МФ, 

ТрУ, Стара Загора.   

Тема на дисертационния труд: „Ендоскопски методи за диагностика и лечение на 

заболяванията на слюнчените жлези.“  

На основание РМС №373/22.04.2021 г. и Заповед №1135/21.05.2021 г. на Ректора на 

ТрУ, докторантът да заплати годишна такса в размер на 950.00 лв. (деветстотин и петдесет 

лева). 

Докторантът се освобождава от годишна такса през последните две години на 

обучение. 
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Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за сметка 

на Медицински факултет.  

Утвърждава план-сметка за 2022 г. 

 

2. Зачислява ГАВРАИЛ РУМЕНОВ ПОТЕРОВ в редовна докторантура по: 

област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

професионално направление: 7.1. Медицина 

докторска програма: „ Дерматология и венерология“ 

към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и 

дерматовенерология“ на МФ със срок на обучение: три години, считано от 01.03.2022 г. до 

01.03.2025 г. 

Определям за научен ръководител: проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, дм – 

МФ, ТрУ, Стара Загора.   

Тема на дисертационния труд: „Съвременно приложение на високофреквентна 

ултрасонография в диагностиката и лечението на Акне инверза.“  

На основание РМС №275/23.04.2020 г. и Заповед №1089/08.05.2020 г. на Ректора на 

ТрУ, докторантът да заплати годишна такса в размер на 950.00 лв. (деветстотин и петдесет 

лева). 

Докторантът се освобождава от годишна такса през последните две години на 

обучение. 

Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за сметка 

на Медицински факултет.  

Утвърждава план-сметка за 2022 г. 

 

3. Зачислява МИРОСЛАВ НЕДЯЛКОВ ДРАГОЛОВ в редовна докторантура по: 

област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

професионално направление: 7.1. Медицина 

докторска програма: „ Дерматология и венерология“ 

към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и 

дерматовенерология“ на МФ със срок на обучение: три години, считано от 01.03.2022 г. до 

01.03.2025 г. 

Определям за научен ръководител: проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, дм – 

МФ, ТрУ, Стара Загора.   

Тема на дисертационния труд: „Корелация и структурен анализ на дерматоскопски и 

хистологични находки при пигментни лезии.“   

На основание РМС №275/23.04.2020 г. и Заповед №1089/08.05.2020 г. на Ректора на 

ТрУ, докторантът да заплати годишна такса в размер на 950.00 лв. (деветстотин и петдесет 

лева). 

Докторантът се освобождава от годишна такса през последните две години на 

обучение. 

Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за сметка 

на Медицински факултет.  

Утвърждава план-сметка за 2022 г. 

 

4. Зачислява ДИЯН ДОНЧЕВ ГОСПОДИНОВ в редовна докторантура по: 

област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

професионално направление: 7.1. Медицина 

докторска програма: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ 
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към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на МФ със срок на обучение: три 

години, считано от 01.03.2022 г. до 01.03.2025 г. 

Определям за научен ръководител: доц. д-р Боряна Миткова Парашкевова-Симеонова, 

дм – МФ, ТрУ, Стара Загора.  

Тема на дисертационния труд: „Социални детерминанти на хроничната сърдечна 

недостатъчност.“  

На основание РМС №275/23.04.2020 г. и Заповед №1089/08.05.2020 г. на Ректора на 

ТрУ, докторантът да заплати годишна такса в размер на 950.00 лв. (деветстотин и петдесет 

лева). 

Докторантът се освобождава от годишна такса през последните две години на 

обучение. 

Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за сметка 

на Медицински факултет.  

Утвърждава план-сметка за 2022 г. 

 

5. Зачислява РАФА СААДИ ДЖАСИМ ДЖАСИМ в редовна докторантура по: 

област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

професионално направление: 7.1. Медицина 

докторска програма: „Акушерство и гинекология“ 

към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на МФ със срок на обучение: три 

години, считано от 01.03.2022 г. до 01.03.2025 г. 

Определям за научен ръководител: доц. д-р Мария Ангелова Ангелова, дм – МФ, ТрУ, 

Стара Загора.  

Тема на дисертационния труд: „Влияние на Ковид инфекцията по време на бременност 

върху ниското тегло при раждането на плода и преждевременното стареене на плацентата.“   

На основание РМС №275/23.04.2020 г. и Заповед №1089/08.05.2020 г. на Ректора на 

ТрУ, докторантът да заплати годишна такса в размер на 950.00 лв. (деветстотин и петдесет 

лева). 

Докторантът се освобождава от годишна такса през последните две години на 

обучение. 

Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за сметка 

на Медицински факултет.  

 Утвърждава план-сметка за 2022 г. 

 

По пета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

 1. Утвърждава състав на научно жури за оценяване на дисертационния труд на д-р 

Кристиян Кирилов Найденов – редовен докторант, отчислен с право на защита, по докторска 

програма Неврология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Неврология и психиатрия“ за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“.  

Тема на дисертационния труд: „Епилепсия и мозъчно-съдови заболявания.“ 

Научното жури е в състав: 

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

1. Проф. д-р Пламен Стоянов Божинов, дмн – МУ, Плевен, ПН 7.1 Медицина 

2. Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, дмн – МУ, Варна, ПН 7.1. Медицина 

3. Доц. д-р Росен Стефанов Калпачки, дм – Югозападен университет "Неофит Рилски“, 

Благоевград,  ПН 7.1. Медицина 

Вътрешни членове: 

1. Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.1. Медицина 

2. Доц. д-р Мариана Пенкова Радичева, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.1. Медицина 

Резервни членове: 

Външен: Проф. д-р Иван Николов Димитров, дмн – МУ, Варна, ПН 7.1. Медицина 

Вътрешен: Доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.1. 

Медицина   

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.04.2022 г. от 13.00 ч. в 

Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора. 

 

2. Утвърждава състав на научно жури за оценяване на дисертационния труд на 

Станимира Георгиева Ралева – 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” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“.  

Тема на дисертационния труд: „Проблемът за бежанците в дилемата на българското 

общество между солидарността и сигурността.“ 

Научното жури е в състав:  

Външни членове:  

1. Проф. Пламен Киров Иванов, дн – ШУ „Еп. К. Преславски“, Шумен, ПН 3.4. Социални 

дейности 

2. Доц. Веселина Николаева Илиева, дсд – ШУ „Еп. К. Преславски“, Шумен, ПН 

3.4. Социални дейности 

3. Доц. Милослава Русинова Янкова, дсд – ШУ„Еп. К. Преславски“, Шумен, ПН 

3.4. Социални дейности 

Вътрешни членове: 

1. Проф. Мирослава Петкова Петкова, дпс – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 3.2. Психология 

2. Доц. Стефка Иванова Динчийска, дп – Стара Загора, ПН 3.4. Социални дейности 

Резервни членове: 

Външен: Доц. Веселина Радева Иванова, дсд – ШУ „Еп. К. Преславски“, Шумен, ПН 3.4. 

Социални дейности 

Вътрешен: Доц. Антон Пенчев Стойков, дп – ПФ, ТрУ, Ст. Загора, ПН 1.2. Педагогика 

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 07.06.2022 г. от 12.00 ч. в 

Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора. 

 

 3. Утвърждава състав на научно жури за оценяване на дисертационния труд на Моника 

Русева Обрейкова – докторант на самостоятелна форма на обучение по докторска програма 

Управление на здравните грижи, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област 

на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи” за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“.  

Тема на дисертационния труд: „Съвременна визия за професионалната компетентност 

на медицинската сестра за работа с деца с увреждания.“ 

Научното жури е в състав:  

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

1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – ФОЗ, МУ-София, ПН 7.4. Обществено здраве 

2. Проф. Полина Ангелова Балканска-Георгиева, дм – ФОЗ, МУ-София, ПН 7.4. 

Обществено здраве 

3. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – ФОЗ, МУ-София, ПН 7.4. Обществено 

здраве 

Вътрешни членове:  

1. Доц. Кремена Кънчева Митева, дп –  МФ, ТрУ-Стара Загора, ПН 7.5. Здравни грижи 

2. Доц. Таня Паскалева Стойчева, доз – Филиал Хасково, ТрУ-Стара Загора, ПН 7.4. 

Обществено здраве 

Резервни членове:  

Външен: Доц. Пепа Рашкова Бикова-Иванова, дм – ФОЗ, МУ-София, ПН 7.4. Обществено 

здраве 

Вътрешен: Проф. Христина Танчева Милчева, дп –  МФ, ТрУ-Стара Загора, ПН 7.5. Здравни 

грижи  

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 15.04.2022 г. от 12.00 ч. в 

Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора. 

 

По шеста точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Зачислява д-р Петя Иванова Гойчева като докторант в самостоятелна форма на 

обучение за придобиване на ОНС „доктор” по докторска програма „Ендокринология“, 

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

Здравеопазване и спорт към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести и клинична 

лаборатория” на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.  

  Тема на дисертационния труд: „Роля на оксидативния стрес при тип 2 захарен диабет и 

съдовите му усложнения.“  
Срок на обучение – 3 години, считано от 15.02.2022 г. до 15.02.2025 г. 

Научни ръководители: доц. д-р Мариана Пенкова Радичева, дм – МФ, ТрУ, Стара 

Загора и доц. д-р Боян Иванов Нончев, дм – МУ, Пловдив 
 

2. Зачислява д-р Гергана Гавраилова Куюмджиева като докторант в самостоятелна 

форма на обучение за придобиване на ОНС „доктор” по докторска програма 

„Гастроентерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт към II Катедра Терапия на вътрешните болести, 

Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.  

Тема на дисертационния труд: „Мястото на неинвазивните методи в клиничното 

проследяване на пациенти с хронични чревни възпалителни заболявания.“   

Срок на обучение – 3 години, считано от 15.02.2022 г. до 15.02.2025 г. 

Научен ръководител: доц. д-р Мариана Пенкова Радичева, дм – МФ, ТрУ, Стара 

Загора. 

 

3. Зачислява д-р Даниела Валериева Радичева-Рачкова като докторант в самостоятелна 

форма на обучение за придобиване на ОНС „доктор” по докторска програма 

„Гастроентерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт към II Катедра Терапия на вътрешните болести, 

Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.  

Тема на дисертационния труд: „Скрининг и лечение на хроничен вирусен хепатит С 

при високо рискови групи.“    

Срок на обучение – 3 години, считано от 15.02.2022 г. до 15.02.2025 г. 
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Научен ръководител: доц. д-р Мариана Пенкова Радичева, дм – МФ, ТрУ, Стара 

Загора.  
 

По седма точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Отчислява с право на защита Станимира Георгиева Ралева – 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, Тракийски университет, Стара 

Загора, считано от 11.02.2022 г. 

          Тема на дисертационния труд: „Проблемът за бежанците в дилемата на българското 

общество между солидарността и сигурността.“  

           Научен ръководител: проф. Георги Велков Колев, дин – ШУ „Еп. К. Преславски“, 

Шумен  

         Докторантът е изпълнил дейностите по обучението, положил е успешно изпитите по 

индивидуалния учебен план, има подготвен в значителна степен дисертационен труд, има 

необходимите научни публикации и кредити. 

 

По осма точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Удължава срока на докторантурата на Светлана Вълева Маркова – редовен 

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", МФ, ТрУ, Стара Загора с 1 

година, считано от 01.03.2022 г. до 01.03.2023 година. 

 

2. Прекъсва срока на докторантурата на Валерия Пламенова Драганова – редовен 

докторант по докторска програма „Офталмология“, професионално направление 7.1. 

Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра 

„Оториноларингология и офталмология" за срок от 5 месеца, считано от 02.02.2022 г. до 

02.07.2022 г. 

 

3. Прекъсва срока на докторантурата на Румен Вълчев Тенев – редовен докторант по 

докторска програма Патологоанатомия и цитопатология, професионално направление 7.1. 

Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща и 

клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология" за срок от 1 

година, считано от 15.02.2022 г. до 15.02.2023 г. 

 
По девета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Утвърждава предложението за включване в издателския план за 2022 г. на доц. д-р 

Кирил Славейков, дм –Учебно помагало: 

Practical exercises in General medicine for 2nd and 5th year students 

Assoc. Prof. Kiril Slaveykov, MD, PhD – Trakia University, Stara Zagora 

Мотивация за необходимостта от изданието:  

Към момента студентите, обучаващи се на английски език, се подготвят основно от 

лекционния курс по специалност „Медицина“, дисциплина „Обща медицина“. Упражненията 

се водят в свободен стил на базата на проведените лекции. Тъй като тази година предстои 

публикуването на първо издание на учебник по дисциплината предлагаме успоредно с него да 

се издаде и ръководство, което да систематизира и унифицира начина на провеждане на 
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упражненията за всички студенти. Тази стъпка ще стандартизира взетия по време на 

упражнения материал и ще гарантира необходимото ниво за семестриалния изпит по 

дисциплината. 

Заглавие и автор (авторски колектив), месторабота: 

Practical exercises in General medicine for 2nd and 5th year students 

Assoc. Prof. Kiril Slaveykov, MD, PhD – MF, Trakia University, Stara Zagora 

Дисциплина и специалността, за която е предназначено изданието – Обща медицина, 

Медицина (2-ри и 5-ти курс) 

Поредност на изданието (при преиздаване) – Първо 

Обем (в брой издателски коли) – 26 коли, формат А4, 210 страници 

Тираж – 100 броя 

Срок за представяне на ръкописа – 15 октомври 2022 

Рецензенти и редактори – проф. д-р Валентина Маджова, дм и доц. д-р Радост Асенова, дмн 

Начин на финансиране на изданието – Тракийски Университет 

Издателство или печатница, които да реализират изданието (по желание от авторите) 

Начин на разпространение на изданието – физическо копие 

 

2. Утвърждава предложението за включване в издателския план за 2022 г. на доц. д-р 

Юлиан Ананиев, дм – Ръководство:  

„Морфологична диагностика на най-често срещаните гломерулопатии, 

тубулоинтерстициални и съдови бъбречни заболявания“    

Мотивация необходимостта от изданието:  

Бъбречната патология и в частност гломерулопатиите представляват изключително 

тясна субспециалност и сравнително малък сегмент от клиничната патология. С изключение 

на главите посветени на морфологичната диагностика в различните ръководства и учебници 

по „Нефрология“, както и  тези в учебниците по „Клинична патология“ през последните 

повече от десет години, в България вероятно няма конкретно издание посветено само на тази 

тема. До голяма степен тя е основополагаща в курса по Клинична патология за студенти 

медици. В допълнение, ежегодно се явява необходимостта от провеждането на подобен курс 

за специализанти по Обща и клинична патология, Вътрешни болести, Нефрология и др., като 

това би направило подобно ръководство ценно и използваемо. Замисълът то да съдържа 

достатъчно на брой цветни фигури, би го превърнало във важно настолно пособие от помощ 

за студенти, специализанти и клинични и лабораторни специалисти. 

Заглавие и автор (авторски колектив), месторабота: 

„Морфологична диагностика на най-често срещаните гломерулопатии, 

тубулоинтерстициални и съдови бъбречни заболявания“  /ръководство/ 
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Издателство или печатница, които да реализират изданието – Университетско издателство на 

Тракийски университет 

Начин на разпространение на изданието – чрез университетските библиотечни, мрежи и 

книжарници 

 

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

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” 

1. Д-р Вития Руменова Виденова – 60 часа упражнения по Фармакология 

 

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ” 

1. Кинезиология – проф. Николай Емилов Попов – 30 часа лекции и 30 часа упражнения 

2. Патокинезиология – проф. Николай Емилов Попов – 30 часа лекции и 30 часа 

упражнения 

3. Ерготерапия и ергономия – Доц. Данелина Емилова Вачева – 45 часа лекции и 60 часа 

упражнения  

4. Наставници от базите по клинична практика: 

Анета Стефанова Дикова 240 часа 

Живка Богданова 240 часа 

Станка Христова Ножделова 240 часа 

Огнян Мишев 240 часа 

Пенка Маркова Данева 240 часа 

 

2. Утвърждава хонорувани преподаватели по Клинична практика за специалност 

„Акушерка“, както следва: 

1. Илияна Ганева Михайлова – 240 часа  

2. Ивелина Петрова Георгиева – 312 часа 

 

По единадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

 1. Утвърждава курс по СДО за високоспециализирана дейност /ВСД/ по Ортопедия и 

травматология с продължителност 30 дни на тема: «Артроскопска хирургия на стави» с 

ръководител доц. д-р Недко Димитров, дм. 
 

Дванадесета точка от дневния ред – ОТПАДА 

 
По тринадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

 1. Утвърждава състав на комисия по Академична и професионална етика, както следва: 

Председател:  

Проф. Красимира Бенкова, дф 

Членове: 

Проф. д-р Юлиана Маринова, дм 

Проф. д-р Йовчо Йовчев, дм 

Доц. д-р Боряна Парашкевова, дм 

Доц. д-р Стефчо Радев, дм 

Д-р Емил Енчев 

Доц. д-р Магдалена Платиканова, дм 

 

По четиринадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Сумата от 400 лв. да бъде прехвърлена от Т. 2 в Т. 1 на НИП №7/2021 г. с 
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ръководител доц. Албена Андонова, дм. 

 

2. Сумата от 200 лв. от Т. 3 и сумата от 70 лв. от Т.4 да бъде прехвърлена в Т. 1 на НИП 

№12/2021 г. с ръководител проф. д-р Анелия Димитрова, дм. 

 

 3. Сумата от 2 300 лв. да бъде прехвърлена от Т. 4 в Т. 1 на НИП №4/2019 г. с 

ръководител проф. Радостина Георгиева, дб. 

 

По петнадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 
1. Да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по Здравни грижи, 

ПН 7.5. Здравни грижи, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите 

на специалност „Медицинска сестра“ на цял щат към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, 

Стара Загора“– два. 

 

2. Да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по 

Акушерство и гинекология, ПН 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Акушерка“ на цял щат към катедра 

„Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора и 0.5 щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян 

Киркович“, Стара Загора – един. 

 

3. Да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по Вътрешни 

болести с терапия, ПН 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и 

спорт на 0.2 щат към Първа катедра Вътрешни болести и обща медицина, МФ, ТрУ, Стара 

Загора и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора – два. 

 

4. Да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по 

Пропедевтика на вътрешни болести, ПН 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Пропедевтика на вътрешни болести и 

клинична лаборатория“, МФ, ТрУ, Стара Загора и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян 

Киркович“, Стара Загора – два. 

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

ежедневник и интернет страницата на ТрУ. 

 

По т.текущи Факултетният съвет реши: 

1. Прехвърля сумата от 600 лв. от т.3/Публикации на научни статии в международни 

реферирани издания/  към т.1/Такса – участие в курсове на национално и международно ниво/ 

и 193 лв. от т. 3/Публикации на научни статии в международни реферирани издания/ към т.2 

/Командировъчни за научни конгреси и курсове на международно ниво/ от план-сметката на 

редовен докторант д-р Евгени Николаев Димитров.  
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