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ПРОТОКОЛ 

№ 4 

От онлайн заседание на Факултетния съвет при Медицински факултет, Тракийски 

университет-Стара Загора. 

Проведено на 29.03.2022 г. 

 

Участват 23 от членовете на ФС /приложен присъствен лист/. 

Избран списъчен състав – 26 

Редуциран състав – 26 

Отсъстват – 3 

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 23 гласували, 23 гласа "за"  Факултетният съвет прие следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
1. Обявяване на конкурси. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

2. Избор на академична длъжност „професор“, съгласно Параграф 2 от ПРАСТрУ. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

3. Утвърждаване на ИУП на редовни докторанти, зачислени 2022 г. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

4. Отчисляване с право на защита на редовен докторант. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

5. Зачисляване в докторантура на самостоятелна форма на обучение. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

6. Утвърждаване състава на научни журита. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

7. Доклад от КПО /Комисията за проверка оригиналността и автентичността на дипломни 

и дисертационни работи/. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

8. Удължаване срок на докторантура, прекъсване срок на докторантура на редовни 

докторанти. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

9. Удължаване срок на НИП и корекция на план-сметки на НИП. 
Докл.: доц. Л. Митева, дб 

10. Привличане и утвърждаване на хонорувани преподаватели. 

Докл.: проф. Т. Влайкова, дбх  
11. Приемане на доклади-самооценка за програмна акредитация по докторски програми 

«Обща хирургия» и «Патологоанатомия и цитопатология» в професионално 

направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 

МФ, ТрУ, Стара Загора. 

Докл.: доц. д-р Ст. Вълканов, дм 

12. Допълване състава на комисия «Учебна дейност» и комисия «Качество на обучението 

и акредитация». 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

13. Промяна на учебни програми. 

Докл.: проф. Т. Влайкова, дбх  
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14. Т е к у щ и.   

 

По първа точка от дневния Факултетният съвет реши: 

1. Да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност “професор“ по Социална 

медицина, организация на здравеопазването и фармацията, професионално направление 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“– един. 

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

страницата на ТрУ. 

 

По втора точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Избира доц. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, двм на академична длъжност 

„професор” по Анатомия, хистология и цитология, професионално направление 7.1. 

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

„Анатомия”, МФ, ТрУ, Стара Загора, съгласно §2 от ПРАСТрУ. 

 

По трета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

 1. Утвърждава ИУП на редовни докторанти, зачислени 2022 г. – д-р Цветелина 

Антонова Григорова, д-р Гавраил Руменов Потеров, д-р Мирослав Недялков Драголов, д-р 

Диян Дончев Господинов, д-р Рафа Саади Джасим Джасим. 

 
По четвърта точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

 1. Отчислява с право на защита д-р Калоян Иванов Георгиев – редовен докторант по 

докторска програма Детска хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Специална хирургия“, МФ, 

ТрУ, Стара Загора, считано от 01.03.2022 г. 

          Тема на дисертационния труд: „Съвременни клинични проучвания върху диагностиката 

и лечението на остри хирургични коремни заболявания в детска възраст.“  

           Научен ръководител: проф. д-р Пенка Пенева Стефанова, дм – МУ-Пловдив 

         Научен консултант: проф. д-р Красимира Калинова Атанасова-Георгиева, дм – МФ, 

ТрУ, Стара Загора. 

         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 пета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Зачислява д-р Катя Радкова Телбийска като докторант в самостоятелна форма на 

обучение за придобиване на ОНС „доктор” по докторска програма „Акушерство и 

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

Здравеопазване и спорт към катедра „Акушерство и гинекология” на Медицински факултет, 

Тракийски университет, Стара Загора.  

 Тема на дисертационния труд: „Място на аборта по желание в регулирането на 

раждаемостта сред съвременните български жени.”  

Срок на обучение – 3 години, считано от 29.03.2022 г. до 29.03.2025 г. 

Научен ръководител: доц. д-р Мария Ангелова Ангелова, дм – ръководител катедра 

„Акушерство и гинекология ”, МФ, ТрУ, Стара Загора. 
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Докторантът сключва договор и ежегодно заплаща 4560.00 лв. /четири хиляди 

петстотин и шестдесет лв./ такса обучение и 475.00 лв. /четиристотин седемдесет и пет лв./ 

еднократно годишна такса за административни разходи и всички разходи по защитата. 

 

По шеста точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

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

Калоян Иванов Георгиев – редовен докторант по докторска програма Детска хирургия, 

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

Здравеопазване и спорт към катедра „Специална хирургия“, МФ, ТрУ, Стара Загора за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“.  

Тема на дисертационния труд: „Съвременни клинични проучвания върху 

диагностиката и лечението на остри хирургични коремни заболявания в детска възраст.“ 

Научното жури е в състав:  

Външни членове: 

1. Проф. д-р Христо Иванов Шивачев, дм – ПН 7.1. Медицина, МУ, София 

2. Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн – ПН 7.1. Медицина, МУ, София 

3. Проф. д-р Никола Йорданов Колев, дмн – ПН 7.1. Медицина, МУ, Варна 

Вътрешни членове: 

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

2. Доц. д-р Недко Иванов Димитров, дм – ПН 7.1. Медицина, МФ, ТрУ, Стара Загора 

Резервни членове: 

Външен: Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм – ПН 7.1. Медицина, МУ, Пловдив 

Вътрешен: Доц. д-р Митко Атанасов Митев, дм – ПН 7.1. Медицина, МФ, ТрУ, Стара Загора 

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 18.05.2022 г. от 12.00 ч. в 

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

 

2. Утвърждава състава на научно жури за оценяване на кандидатите в конкурса 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, обявен в ДВ бр. 13/15.02.2022 г., както следва: 

Научното жури е в състав:  

Вътрешни за ТрУ членове: 

1. Доц. д-р Митко Атанасов Митев, дм – ПН 7.1. Медицина, МФ, ТрУ, Стара Загора 

Резервен член: доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм – ПН 7.1. Медицина, МФ, ТрУ, Стара 

Загора 

Външни за ТрУ членове: 

2. Проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, дмн – ПН 7.1. Медицина, МУ, Варна  

3. Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм - ПН 7.1. Медицина, 

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични 

заболявания-ЕАД,  София 

4. Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн – ПН 7.1. Медицина, Аджибадем Сити 

Клиник УМБАЛ, София 

5. Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм – ПН 7.1. Медицина, МУ, София 

6. Проф. д-р Елена Николова Пиперкова, дмн – ПН 7.1. Медицина, Университетска 

специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД, София  

7. Проф. д-р. Соня Борисова Сергиева, дм – ПН 7.1. Медицина, ВМА, София 

Резервен член: доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм – ПН 7.1. Медицина, МУ, София 
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3. Утвърждава състава на научно жури за оценяване на кандидатите в конкурса за 

заемане на академична длъжност „доцент“ по Лъчелечение, 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, 

обявен в ДВ бр. 13/15.02.2022 г., както следва: 

Научното жури е в състав:  

Вътрешни за ТрУ членове: 

1. Доц. д-р Митко Атанасов Митев, дм – ПН 7.1. Медицина, МФ, ТрУ, Стара Загора 

Резервен член: доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм – ПН 7.1. Медицина, МФ, ТрУ, Стара 

Загора 

Външни за ТрУ членове: 

2. Проф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева, дмн – ПН 7.1. Медицина, УМБАЛ “Св. Иван 

Рилски”, София 

3. Проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, дмн – ПН 7.1. Медицина, МУ, Варна  

4. Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм - ПН 7.1. Медицина, 

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични 

заболявания-ЕАД,  София 

5. Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн – ПН 7.1. Медицина, Аджибадем Сити 

Клиник УМБАЛ, София 

6. Проф. д-р Елена Николова Пиперкова, дмн – ПН 7.1. Медицина, Университетска 

специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД, София  

7. Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм – ПН 7.1. Медицина, МУ, София 

Резервен член: проф. д-р. Соня Борисова Сергиева, дм – ПН 7.1. Медицина, ВМА, София  

 

Седма точка от дневния ред – ОТПАДА. 
 

По осма точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

 1. Прекъсва срока на докторантурата на д-р Северин Русалиев Чавдаров – редовен 

докторант по докторска програма Неврохирургия, професионално направление 7.1. 

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

оперативна хирургия, неврохирургия и урология” за срок от 1 г., считано от 01.03.2022 г. до 

01.03.2023 г. 

 

 2. Прекъсва срока на докторантурата на Станислав Благоев Божиков – докторант в 

самостоятелна форма на обучение по докторска програма Медицинска физика, 

професионално направление 4.1. Физически науки, област на висшето образование 4. 

Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска физика, биофизика, 

рентгенология и радиология“ за срок от 1 година, считано от 26.03.2022 г. до 26.03.2023 г. 

 3. Прекъсва срока на докторантурата на Руслан Светославов Мартинов – 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 

„Социални дейности“ за срок от 1 година, считано от 01.04.2022 г. до 01.04.2023 г. 

 4. Прекъсва срока на докторантурата на Деница Галентинова Влайкова – 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 1 година, считано от 01.04.2022 г. до 01.04.2023 година. 
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 5. Прекъсва срока на докторантурата на Тодор Ангелов Цветанов – редовен докторант 

по докторска програма „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

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

Здравеопазване и спорт към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на МФ за 

срок от 1 година, считано от 01.04.2022 г. до 01.04.2023 година. 

 6. Прекъсва срока на докторантурата на Мехмед Шабан Хаджи – 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“ на МФ за срок 

от 1 година, считано от 15.03.2022 г. до 15.03.2023 година. 

 7. Прекъсва срока на докторантурата на Евгени Николаев Димитров – редовен 

докторант по докторска програма „Обща хирургия“, професионално направление 7.1. 

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

„Хирургични болести и анестезиология“ на МФ за срок от 1 година, считано от 15.03.2022 г. 

до 15.03.2023 година. 

 

 8. Прекъсва срока на докторантурата на Емил Тихомиров Енчев – редовен  докторант  

по  докторска  програма  Обща  хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област 

на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хирургични болести и 

анестезиология“ на МФ за срок от 1 г., считано от 01.04.2022 г. до 01.04.2023 г. 

 9. Прекъсва срока на докторантурата на Димитър Захариев Симов – редовен докторант 

по докторска програма Детска хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област 

на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хирургични болести и 

анестезиология“ за срок от 1 година, считано от 01.04.2022 г. до 01.04.2023 година. 

 10. Прекъсва срока на докторантурата на Димитър Михайлов Димитров – редовен 

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

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

„Оториноларингология и офталмология“ за срок от 1 година, считано от 15.03.2022 г. до 

15.03.2023 година. 

 

 11. Прекъсва срока на докторантурата на Лефтер Насто – редовен докторант по 

докторска програма „Съдова хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област 

на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Специална хирургия“ за срок 

от 6 месеца, считано от 15.03.2022 г. до 15.09.2022 г. 

 

12. Удължава срока на докторантурата на д-р Вергина Николаева Матева – редовен 

докторант по докторска програма Имунопатология и алергология, професионално 

направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към 

катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“ с 1 г., считано от 

01.04.2022 г. до 01.04.2023 г. 

 

13. Удължава срока на докторантурата на д-р Виолета Цветкова Николова – редовен 

докторант по докторска програма Професионални болести /Ревматология/, професионално 

направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към I 

Катедра Вътрешни болести и обща медицина с 1 г., считано от 01.04.2022 г. до 01.04.2023 г. 
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14. Удължава срока на докторантурата на д-р Златомир Иванов Илинов – 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” 

с 1 г., считано от 01.04.2022 г. до 01.04.2023 г. 

 

По девета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 
1. Прехвърля сумата от 500 лв. от т.2 „Разходи за реактиви, консумативи и др. 

допустими разходи“ към т.4 „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на 

проекта“ от план-сметката на проф. Красимира Бенкова, дф – ръководител на НИП№11/2019 

г., на тема: „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. Прехвърля сумата от 106,94 лв. от т.2 „Разходи за реактиви,консумативи и 

др.допустими разходи“ към т.4 „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на 

проекта“ от план-сметката на доц. Люба Митева, дб – ръководител на НИП №2/2019 г., на 

тема: „Отклонения в генната експресия в цитокини от TH1/TH17-остта в зависимост от 

генотипа при имуномедиирани заболявания.“ 

  

3.  Да се удължи срока на НИП №1/2020 г. с ръководител доц. д-р М. Ангелова, дм на 

тема: „Оксидативни нарушения и антиоксидантна защита при нормална бременност и 

бременност с усложнения, свързани с риск от преждевременно раждане“ с 1 (една) година. 

 

4.  Да се удължи срока на НИП №3/2020 г. с ръководител доц. Г. Николова, дх  на тема:  

„Изследване ефекта на масло от azadirachta indica (neem oil seeds) върху оксидативният 

метаболизъм при експериментални модели следохратоксин а-индуцирана остра и хронична 

микотоксикоза“ с 1 (една) година. 

 

5. Да се удължи срока на НИП №6/2020 г. с ръководител гл. ас. Б. Григоров, дх на 

тема: „Изследване механизмите за контрол  при генната експресия върху индуцирана 

секреция на регулаторните цитокини TGF-в  IL – 10” с 1 (една) година. 

  

6.  Да се удължи срока на НИП №7/2020 г. с ръководител доц. д-р М. Радичева, дм на 

тема: „Чернодробни моноцити/Купферови клетки, Т клетки и антиген-презентиращи клетки в 

патогенезата на неалкохолната стеатоза, неалкохолния стеатохепатит и туморогенезата“ с 6 

(шест) месеца.  

 

7. Да се удължи срока на НИП №10/2020 г. с ръководител доц. д-р М. Платиканова, дм 

на тема: „Влияние на някои стресогенни фактори върху работоспособността и здравното 

състояние на студенти от Медицински факултет-Стара Загора“ с 1 (една) година. 

 

8. Да се удължи срока на НИП № 11/2020 г. с ръководител доц. д-р Г. Арабаджиев, дм 

на тема: „Разработване на методики за измерване на назалните цикли в норма и при различни 

нарушения на съня и дишането“ с 1 (една) година. 

 

9. Да се удължи срока на НИП №12/2020 г. с ръководител проф. д-р Ю. Маринова, дм 

на тема: „Социално-етични и икономически измерения на мениджмънта на спектъра от 

сексуално-трансмисивни инфекции“ с 1 (една) година.  
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10. Да се удължи срока на НИП №13/2020 г. с ръководител гл. ас. д-р Хр. Абрашев, дм 

на тема: „Ендотелна  дисфункция и молекулни белези при хронична венозна 

недостатъчност“с 1 (една) година. 

 

По десета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. На основание чл. 3, ал. (7) от Правила за заемане на длъжност преподавател, старши 

преподавател, привличане на гост преподаватели и хонорувани преподаватели в ТрУ, 

привлича и утвърждава хонорувани преподаватели за летен семестър на учебна 2021/2022 г., 

както следва:  

За нуждите на специалност „Медицина“: 

1.Д-р Христо Александров Христов по дисциплината: 

1.1.„Пропедевтика на вътрешните болести“ - 180 часа упражнения на български език 

1.2.„Пропедевтика на вътрешните болести“ - 180 часа упражнения на английски език 

  

За нуждите на специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“: 

1. Проф. Николай Емилов Попов по дисциплините: 

1.1. „Кинезиология“ - 30 часа лекции + 30 часа упражнения 

 

За нуждите на специалност „Медицинска сестра“. „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ –

преподаватели по клинична практика: 

1.Галина Нейкова Иванова -216 часа 

2.Пенка Петрова Минчева - 144 часа 

3.Катя Енчева Касабова - 276 часа 

4.Росица Дончева Бакоева - 144 часа 

5.Милена Иванова Тонева - 144 часа 

6.Матилда Борисова - 216 часа 

7.Павлина Иванова Койчева - 144 часа 

8.Елеонора Нелова Василева - 144 часа 

9.Веселина Павлова Павлова - 144 часа 

10.Цонка Георгиева Бонева - 204 часа 

11.Галя Милчева Илиева - 12 часа 

12.Ивелина Петрова Георгиева - 228 часа 

13.Илиана Ганчева Михайлова - 144 часа 

14.Красимира Енева - 96 часа 

15.Д-р Милена Василева - 48 часа 

 
По единадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Приема доклади-самооценка за програмна акредитация по докторски програми 

«Обща хирургия» и «Патологоанатомия и цитопатология» в професионално направление 7.1. 

Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, МФ, ТрУ, Стара Загора. 

 

По дванадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 
1. В състава на комисия «Учебна дейност» се включва Джоана Енсев – студент 

специалност «Медицина», 1 курс. 

Комисия «Учебна дейност» 

Председател: проф. Татяна Влайкова, дб 

Членове:  

Проф. д-р Евгения Христакиева, дм 
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Проф. д-р Ирена Младенова, дм 

Доц. д-р Лъчезар Манчев, дм 

Доц. Албена Андонова, дм 

Доц. д-р Борислава Чакърова, дм 

Гл. ас. д-р Ален Петров, дм 

Люба Томова – Старши експерт «Учебен отдел» 

Джоана Енсев – студент специалност «Медицина», 1 курс 

 

2. В състава на комисия «Качество на обучението и акредитация» се включва Николай 

Хранов – студент специалност «Медицина», 2 курс 

Комисия «Качество на обучението и акредитация» 

Председател: Доц. д-р Стефан Вълканов, дм 

Членове: 

Проф. д-р Юлиана Маринова, дм 

Проф. Руска Паскалева, дм 

Доц. Кремена Митева, дп 

Доц. д-р Радостина Митева, дм 

Гл. ас. д-р Христо Абрашев, дм 

Мая Златева– Старши експерт «Качество на обучението и акредитация» 

Николай Хранов – студент специалност «Медицина», 2 курс 
 

По тринадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 
 1. Утвърждава промяна на учебни програми за специалност «Медицина», както следва: 

Физика – оптимизиране на учебната програма и темите за упражнения. Общ брой часове и 

кредити се запазват. 

Рентгенология и радиология – осъвременяване на лекционния курс. Общ брой часове и 

кредити се запазват. 

Утвърждава конспект за държавен изпит за специалност «Организация и управление на 

социалната сфера», ОКС «Магистър». 
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