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ПРОТОКОЛ
№3
От онлайн заседание на Факултетния съвет при Медицински факултет, Тракийски
университет-Стара Загора.
Проведено на 08.03.2022 г.
Участват 24 от членовете на ФС /приложен присъствен лист/.
Избран списъчен състав – 26
Редуциран състав – 26
Отсъстват – 2
Кворум – 17
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. Приемане на Проект за откриване на специалност от регулираните професии
„Кинезитерапия“ ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в Медицински факултет, ТрУ,
Стара Загора.
Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм
2. Приемане на квалификационна характеристика и учебен план на специалност от
регулираните професии „Кинезитерапия“ ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в
Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.
Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм
3. Избор на академична длъжност „доцент“ и избор на академична длъжност „гл.
асистент“.
Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм
4. Утвърждаване състава на научни журита.
Докл.: доц. Л. Митева, дб
5. Доклад от КПО /Комисията за проверка оригиналността и автентичността на дипломни
и дисертационни работи/.
Докл.: доц. Л. Митева, дб
6. Удължаване срок на докторантура, прекъсване срок на докторантура и корекция на
план-сметка на редовен докторант.
Докл.: доц. Л. Митева, дб
7. Привличане и утвърждаване на хонорувани преподаватели.
Докл.: проф. Т. Влайкова, дбх
8. Утвърждаване на промени в учебни програми.
Докл.: проф. Т. Влайкова, дбх
9. Утвърждаване на преподавателите на ОТД при МФ, водещи занятия в МК.
Докл.: проф. Т. Влайкова, дбх
10. Утвърждаване на комисия за класиране на кандидати по неклинични специалности за
СДО.
Докл.: проф. д-р Г. Пракова, дм
11. Т е к у щ и.
По първа точка от дневния ред Факултетният съвет реши:
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
https://sites.google.com/site/iso9001medfac
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1. Приема Проект за откриване на специалност от регулираните професии
„Кинезитерапия“ ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в професионално направление 7.4.
Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински
факултет, ТрУ, Стара Загора.
По втора точка от дневния ред Факултетният съвет реши:
1. Приема квалификационна характеристика и учебен план на специалност от
регулираните професии „Кинезитерапия“ ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в
професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт в Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.
По трета точка от дневния ред Факултетният съвет реши:
1. Избира комисия за таен избор на академична длъжност „доцент” по Гръдна
хирургия“, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина на 0.5 щат към катедра „Специална хирургия“ и цял щат към
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора и таен избор на академична длъжност
„доцент“ по Офталмология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Оториноларингология и
офталмология”, МФ, ТрУ, Стара Загора и 0.5 щат към УМБАЛ «Проф. д-р Стоян Киркович»,
Стара Загорана в състав:
Председател:
Доц. д-р Борислава Чакърова, дм
Членове:
Доц. Галина Николова, дх
Гл. ас. Кони Иванова, дм
След проведен таен избор Факултетният съвет реши:
1. Избира гл. ас. д-р Даниел Георгиев Вълчев, дм на академична длъжност „доцент“ по
Гръдна хирургия“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина на 0.5 щат към катедра „Специална хирургия“ и
цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора, на основание с чл. 82 (2),
(3) и (4) от ПРАСТрУ.
2. Избира гл. ас. д-р Калина Златкова Трафонова-Славейкова, дм на академична
длъжност „доцент“ по Офталмология, професионално направление 7.1. Медицина, област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра
„Оториноларингология и офталмология”, МФ, ТрУ, Стара Загора и 0.5 щат към УМБАЛ
«Проф. д-р Стоян Киркович», Стара Загора, на основание с чл. 82 (2), (3) и (4) от ПРАСТрУ.
3. Избира ас. Деяна Генчева Тодорова на академична длъжност «главен ассистент» по
Управление на здравните грижи, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
ПН 7.4. Обществено здраве за нуждите на специалност „Лекарски асистент“ на 0.75 щат към
катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора, на основание чл. 72 (1) и (2) от ПРАСТрУ.
По четвърта точка от дневния ред Факултетният съвет реши:
РЕШИ:
1. Утвърждава състава на научно жури за оценяване на кандидатите в конкурса за
заемане на академична длъжност „доцент“ по „Анатомия, хистология и цитология“ в област
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
https://sites.google.com/site/iso9001medfac

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Тракийски университет – Стара Загора
Вид на документа:
Оперативен документ
Име на документа:

Идентификация на документа:
4.2.3_OD_1.7

Протокол/Препис-извлечение от протокол

Издание:
В сила от:
Редактиран:
Страница:

1
01.06.2011
01.06.2011
3 от 5

на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, ПН 7.1. Медицина на щат 0,2 към катедра
„Анатомия“, МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 6/21.01.2022 г., както следва:
Научното жури е в състав:
Вътрешни за ТрУ членове:
1. Проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм – Тракийски университет – Стара Загора - 7.1
Медицина
1. Проф. д-р Ангел Петров Воденичаров, двмн – Тракийски университет – Стара Загора 6.4. Ветеринарна медицина
Резервен член: Доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм – Тракийски университет – Стара
Загора – 7.1. Медицина
Външни за ТрУ членове:
2. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм – Медицински университет – Пловдив- 7.1
Медицина
3. Доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм – Медицински университет – Пловдив - 7.1
Медицина
4. Доц. д-р Стоян Симеонов Новаков, дм – Медицински университет – Пловдив - 7.1
Медицина
5. Доц. д-р Атанас Георгиев Балтаджиев, дм – Медицински университет – Пловдив- 7.1
Медицина
6. Проф. д-р Ивета Антонова Коева, дм – Медицински университет – Пловдив- 7.1
Медицина
Резервен член: Доц. д-р Иван Илков Масларски, дм – Софийски университет (Медицински
факултет) – София- 7.1 Медицина
2. Утвърждава състава на научно жури за оценяване на кандидатите в конкурса за
заемане на академична длъжност „доцент“ по „Управление на здравните грижи“ в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, ПН 7.4. Обществено здраве за нуждите на
специалност „Лекарски асистент“ на цял щат към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара
Загора, обявен в ДВ бр. 6/21.01.2022 г., както следва:
Научното жури е в състав:
Вътрешни за ТрУ членове:
1. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.1.
Медицина
2. Проф. Христина Танчева Милчева, дп – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.5. Здравни
грижи
3. Проф. Руска Василева Паскалева, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.4. Обществено
здраве
4. Доц. Кремена Кънчева Митева, дп – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.5 Здравни грижи
Резервен член: Доц. Албена Николаева Андонова, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.5
Здравни грижи
Външни за ТрУ членове:
5. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм – ФОЗ, МУ, гр. София, ПН
7.4.Обществено здраве
6. Проф. Иваничка Атанасова Сербезова, дп – ФОЗ, гр. Русе, ПН 7.5. Здравни грижи
7. Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм – МУ, гр. Варна, ПН 7.4. Обществено здраве
Резервен член: Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – ФОЗ, МУ, гр. Пловдив, ПН 7.1.
Медицина
По пета точка от дневния ред Факултетният съвет реши:
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1. Приема, че докторантът д-р Калоян Иванов Георгиев представя данни, които са
базирани на оригинален труд и автентично проведени проучвания.
По шеста точка от дневния ред Факултетният съвет реши:
1. Удължава срока на докторантурата на д-р Ивелина Пламенова Димитрова – редовен
докторант по научна специалност Неврохирургия, професионално направление 7.1.
Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща и
оперативна хирургия, неврохирургия и урология” с 1 г., считано от 01.03.2022 г. до 01.03.2023
г.
2. Прекъсва докторантурата на Силвия Христова Мангърова – редовен докторант по
докторска програма Акушерство и гинекология, професионално направление 7.1. Медицина,
област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Акушерство и
гинекология“ за срок от 1 година, считано от 01.04.2022 г. до 01.04.2023 г.
3. Прекъсва докторантурата на Радина Динкова Нойкова – 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“ за срок от 1 година, считано от
15.03.2022 г. до 15.03.2023 г.
4. Коригира план-сметката на д-р Иван Димитров Димитров, както следва:
 Сумата от 200 лв. да се прехвърли от Т. 3 в Т. 1 „Такса правоучастие в научни форуми,
конференции и конгреси и курсове на национално и международно ниво“
 Сумата от 1 800 лв. да се прехвърли от Т. 3 . В Т. 2 „Командировъчни за научни
конгреси и курсове на международно ниво“
По седма точка от дневния ред Факултетният съвет реши:
1. Привлича хонорувани преподаватели, както следва:
СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”
1. Д-р Петя Панайотова Матеева – 36 часа упражнения по трансфузионна хематология на
български език
2. 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
3. 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
4. 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
5. Д-р Кирил Благоев Младенов – 12 часа лекции и 100 часа упражнения на български
език по Нуклеарна медицина, модул от Рентгенология и радиология
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
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2. Утвърждава хонорувани преподаватели по клинична практика за специалност
„Медицинска сестра“ и „Акушерка“, както следва:
1. Лидия Павлова Георгиева – 216 часа
По осма точка от дневния ред Факултетният съвет реши:
1. Приема актуализирана програма по «Социална офталмология», в професионално
направление «Здравни грижи» – избираема дисциплина.
Приема актуализиране на темите, препоръчителната литература и конспекта.
По девета точка от дневния ред Факултетният съвет реши:
1. Утвърждава преподаватели на ОТД при МФ, водещи занятия в МК, както следва:
Проф. д-р Валери Цеков Николов, дм – „Физиология на окото и зрението“, 45 ч. лекции, 45 ч.
упражнения.
Гл. ас. Бончо Григоров Григоров, дх – „Биология“, 30 ч. упражнения.
По десета точка от дневния ред Факултетният съвет реши:
1. Утвърждава комисия за класиране на кандидати по неклинични специалности за
СДО, както следва:
Председател: проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм
Членове:
1. Ганка Крумова – експерт в отдел СДО
2. Свилена Дамянова – експерт в отдел СДО
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