
 

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: 1 от 8 

 

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

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

ПРОТОКОЛ 

№ 5 

От онлайн заседание на Факултетния съвет при Медицински факултет, Тракийски 

университет-Стара Загора. 

Проведено на 03.05.2022 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. Обявяване на конкурси. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

2. Доклад от Комисията за контрол върху процедурите, свързани с ПРАСТрУ. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

3. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за 

придобиване  на НС «доктор на науките». 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

4. Избор на академична длъжност „асистент“, съгласно чл. 64, ал. 6 от ПРАСТрУ. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

5. Утвърждаване съставите на научни журита. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

6. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

7. Прекъсване срок на редовна докторантура. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

8. Удължаване срок на НИП, прехвърляне на средства в НИП, включване на нов член в 

състава на НИП.  
Докл.: доц. Л. Митева, дб 

9. Привличане на хонорувани преподаватели. 

Докл.: проф. Т. Влайкова, дбх  
10. Приемане на актуализирани учебни програми. 

Докл.: проф. Т. Влайкова, дбх 

11. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика и учебни програми.  

Докл.: проф. Т. Влайкова, дбх 
12. Гласуване промяна на дейността и наименованието на Комисиата по етика. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 
13. Удължаване срока на трудов договор на хабилитиран преподавател. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

14. Т е к у щ и.   

 

Доц. Ананиев предложи на членовете на ФС да използват възможността да гласуват писмено 

в чата. 
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По първа точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност „Асистент“ по 

Физиотерапия, курортология и рехабилитация, ПН 7.1. Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра «Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия, физикална медицина и спорт», МФ, ТрУ, Стара Загора – един. 

 

2. Да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност «Асистент» по 

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

на цял щат към катедра по «Физиология, патофизиология и фармакология», МФ, ТрУ, Стара 

Загора – един. 

Да се внесе на заседание на АС за утвърждаване. 

 

По втора точка от дневния ред няма взето решение. 

 

По трета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

 1. Не открива процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за 

придобиване  на НС «доктор на науките» на проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм. 

 
По четвърта точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Избира без конкурсен изпит Елина Александрова Александрова, дб 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, на основание чл. 64, ал. 6 от 

ПРАСТрУ. 

 

По пета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

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

Таня  Тенева  Ганчева – докторант на самостоятелна форма на обучение, отчислен с паво на 

защита, по докторска програма Дерматология и венерология, професионално направление 7.1. 

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

клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ, 

Стара Загора за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в състъв: 

Външни членове: 

1. Проф. д-р Мирослава Иванова Кадурина-Илиева, дмн – Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ 

Младост, София, ПН 7.1. Медицина 

2. Проф. д-р Николай Константинов Цанков, дмн – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, 

София, ПН 7.1. Медицина 

3. Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова-Янкова, дм – Университетска болница „Пълмед", 

МУ, Пловдив, ПН 7.1. Медицина 

Вътрешни членове: 

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

2. Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, дмн – МФ, ТрУ, Ст. Загора, ПН 7.1. Медицина 

Резервни членове: 

Външен: Проф. д-р Здравка Величкова Демерджиева, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница 

Токуда, София, ПН 7.1. Медицина 

Вътрешен: Доц. Люба Динева Митева, дб – МФ, ТрУ, Ст. Загора, ПН 4.3. Биологически науки 

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.09.2022 г. от 15.00 ч. в 

Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора. 
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2. Утвърждава състава на научно жури за оценяване на дисертационния труд на д-р 

Илиана Михайлова Колева-Коркелиа – редовен докторант, отчислен с паво на защита, по 

докторска програма Акушерство и гинекология, професионално направление 7.1. Медицина, 

област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Акушерство и 

гинекология“, МФ, ТрУ, Стара Загора за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“. 

Тема на дисертационния труд: „Ролята на оксидативните нарушения в патогенезата на 

преждевременното раждане.“ 

Научното жури е в състав:  

Външни членове: 

1. Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, дмн – СБАЛАГ, Варна, ПН 7.1. Медицина 

2. Проф. д-р Петър Христов Петров, дмн – МБАЛ “ Св.Мина”, Пловдив, ПН 7.1. 

Медицина 

3. Доц. д-р Кремен Цветанов Цветков, дм – МУ, Варна, 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 Христо Николов Мумджиев, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.1. Медицина 

Резервни членове: 

Външен: доц. д-р Тихомир Панков Тотев, дм – МУ, Плевен, ПН 7.1. Медицина 

Вътрешен: доц. д-р Емил Славов Славов, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.1. Медицина 

Първото заседание на научното жури ще се проведе на 17.05.2022 г. от 13.30 ч. в 

Научен отдел на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.  

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 13.07.2022 г. от 11.00 ч. в 

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

 

3. Утвърждава състава на научно жури за оценяване на кандидатите в конкурса 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, обявен в ДВ 

бр. 24/25.03.2022 г., както следва: 

Научното жури е в състав:  

Вътрешни за ТрУ членове: 

1. Проф. д-р Коста Славов Костов, дм  – Стара Загора, 7.1. Медицина 

2. Доц. Кремена Кънчева Митева, дп – МФ, ТрУ, Стара Загора, 7.5. Здравни грижи 

Резервен член: проф. Руска Василева Паскалева, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, 7.4. 

Обществено здраве 

Външни за ТрУ членове: 

1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – МУ, София, ФОЗ, 7.4. Обществено здраве 

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

здраве 

3. Проф. Галина Стамова Чанева, дм  – МУ София, ФОЗ, 7.4. Обществено здраве 

4. Доц. Галина Янкова Терзиева, дп – „Проф. Д-р Асен Златаров“  Бургас, 7.4. 

Обществено здраве 

5. Доц. Росица Николова Дойновска – Югозападен Университет „Неофит Рилски“, 7.5. 

Здравни грижи 

Резервен член: доц. Пепа Рашкова Бикова-Иванова, дм – МУ, София, 7.4. Обществено здраве 
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4. Утвърждава състава на научно жури за оценяване на кандидатите в конкурс за 

заемане на академична длъжност „Гл. 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, обявен в ДВ 

№24/25.03.2022 г. 

Научното жури е в състав: 

Вътрешни членове: 

1. Доц. Албена Николаева Андонова, дм – МФ, ТрУ, СтараЗагора, ПН 7.5 Здравни грижи 

2. Проф. Руска Василева Паскалева, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.4 Обществено 

здраве 
3. Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.1 

Медицина. 

Резервен член –  Доц. д-р Георги Панов Панов, дм - МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.1. 

Медицина 

Външни членове: 

1. Проф. д-р Екатерина Христова Учикова, дм – МУ, Пловдив, ПН 7.1 Медицина 

2. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм – МУ, Пловдив, ПН 7.1 Медицина 

Резервен член – Проф. д-р Явор Димитров Корновски, дмн – МУ, Варна, ПН 7.1. Медицина 

 

По шеста точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Зачислява Мариана Борисова Бачева като докторант в самостоятелна форма на 

обучение за придобиване на ОНС „доктор” 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” на Медицински факултет, Тракийски 

университет, Стара Загора.  

  Тема на дисертационния труд: „Клиничните симулации като образователна технология 

в обучението на Медицински сестри и Акушерки.”  

Срок на обучение – 3 години, считано от 10.05.2022 г. до 10.05.2025 г. 

Научни ръководители: доц. Албена Николаева Андонова, дм – ръководител катедра 

„Здравни грижи”, МФ, ТрУ, Стара Загора и доц. Росица Николова Дойновска. 

Докторантът сключва договор и ежегодно заплаща 1116.00 лв. /хиляда сто и 

шестнадесет лв./ такса обучение и 350.00 лв. /триста и петдесет лв./ еднократно годишна такса 

за административни разходи и всички разходи по защитата. 

 

По седма точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

           1. Прекъсва срока  на докторантурата на Лина Василева Хаджиилиева – редовен  

докторант  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 за срок от 6 месеца, считано от 01.05.2022 г. до 

01.11.2022 г., на основание чл. 31 (1) и (2) от ПРАСТрУ. 

 

По осма точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Удължава с 1(една) година срока на НИП на МК от 2020 г. с ръководител проф. д-р 

А. Толекова, дм на тема: „Ренин-ангиотензинова система, калцитриол и риск от развитието на 

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

физическа тренировка“. 
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2. Да се включи Файсал Сагхир, студент IV курс Медицина като член на научния 

колектив на НИП №1/2021 г. на тема: „Експресия и регулация на цитокини от тreg/th17 оста 

при хронични възпалителни ставни заболявания“. 

  

3. Да се прехвърли сумата 650,00 лв. от НИП №3/2019 г. на тема: „Проучване ролята на 

полиморфизми в близост до TERC  при развитието и прогресията на Хронична обстуктивна 

белодробна болест“ с ръководител проф. Татяна Влайкова, дб (участник в НИП №6/2021 г.) 

към НИП №6/2021 г. на тема: „Проучване ролята някои невротрофини при бронхиална астма“ 

с ръководител проф. Димо Димов, дм.  

 

4. Да се прехвърли сумата 863,64лв. от НИП №9/2019г. на тема: „Използване на 

екстракт от бял трън (силимарин) като протектор при природни и антропогенни катастрофи“ 

с ръководител проф. д-р Веселин Иванов, дм към НИП №3/2020г. на тема: „Изследване 

ефекта на масло от azadirachta indica (neem oil seeds) върху оксидативния метаболизъм при 

експериментални модели следохратоксин а-индуцирана остра и хронична микотоксикоза“ с 

ръководител доц. Галина Николова, дх. (участник в НИП №9/2019 г.)  

 

 5. Да се прехвърли сумата 2 415 лв. от НИП №3/2019 г. на тема: „Възможности за 

използване на наночастици с хидрофилна и хидрофобна повърхност като системи за 

доставяне на лекарствени вещества“ с ръководител проф. Радостина Георгиева, дб към НИП 

№8/2021 г. на тема: „Проучване ролята на матриксна металопротеинази (ммр) с колагеназна 

активност и дезинтегрин и металопротеиназа съдържащи протеини (adam) при бронхиална 

астма“ с ръководител гл. ас. Таня Тачева, дб.  

 

По девета точка от дневния Факултетният съвет реши: 

1. Привлича хонорувани преподаватели, както следва: 

Специалност “Медицинска рехабилитация и ерготерапия”: 

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

2. Ерготерапия – доц. Данелина Емилова Вачева, дм – 15 часа лекции и 30 часа упражнения 

 

Специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – преподаватели по клинична 

практика и преддипломен стаж: 

Пенка Маркова Данева – 100 часа 

Валентин Петров Петров – 100 часа 

Огнян Михайлов Мишев – 100 часа 

Живка Богданова Димитрова – 100 часа 

 

По десета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Приема актуализирани програми за специалност “Медицина“, обучение на 

български и английски език по “Физиология на човека“ – задължителна дисциплина и 

“Избрани въпроси от физиология на ендокринната система“ – избираема дисциплина. 

Актуализация на водещите дисциплините, темите и конспекта. Не променя часове и кредити. 

 

2. Приема нови учебни програми за специалност “Кинезитерапия“, ОКС «Бакалавър» и 

ОКС «Магистър», редовна форма на обучение. 

Нови учебни програми, съгласно приетите учебни планове за ОКС «Бакалавър» и ОКС 

«Магистър», както следва: 

ОКС „Бакалавър“ – задължителни дисциплини 

Кинезитерапия при ортопедия и травматология 

https://sites.google.com/site/iso9001medfac
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Кинезитерапия при вътрешни болести 

Кинезитерапия при неврни и психични болести 

Кинезитерапия при детски болести 

Кинезитерапия в гериатрията  

Кинезитерапия в хирургията 

Кинезитерапия в акушерството и гинекологията 

Масаж 

Естествени преформирани физикални фактори и балнеология 

Мануално мобилизационни техники на периферни стави 

Мускулни техники и мобилизации на периферни нерви 

Терапевтични основи и средства на кинезитерапията 

Кинезиологични основи на кинезитерапията 

Общи методи за функционални изследвания и оценка в кинезитерапията 

Патокинезиология – функционален анализ и оценка 

Анатомия  

Биомеханика и биофизика 

Физиология 

Биохимия 

Патоанатомия 

Патофизиология 

Ортопедия, травматология и ортотика 

Вътрешни болести 

Нервни болести 

Педиатрия 

Ерготерапия 

Адаптирана физическа активност 

Латински език с медицински термини 

Медицинска етика и деонтология  

Медицинска психология  

Социална медицина, социална рехабилитация и промоция на здравето 

Хигиена и екология 

Долекарска помощ 

Основи на научноизследователската работа 

Социално и здравно законодателство 

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 

Спорт за всички 

Физическо възпитание и спорт 

 

Клинична практика, Лятна клинична практика, Преддипломен стаж, 

Факултативни  дисциплини 

Чужд език 

Български език (за чуждестранни студенти) 

Образна диагностика 

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: 7 от 8 

 

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

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

Теоретични и практични грижи за болния 

Информатика 

 

Избираеми дисциплини 

Профилактика и рехабилитация с терапевтични топки 

Фитнес и здраве 

Игри и игрови занимания в лечебния процес 

Изправителна гимнастика 

Специални техники в кинезитерапията 

Спортна медицина  

Стречинг в кинезитерапията 

Иновации във физикалната и рехабилитационна медицина 

SPA, Wellness и medical SPA 

Ерготерапия и арт-терапия  при деца 

 

ОКС «Магистър» – Задължителни дисциплини 

Здравен мениджмънт  

Медицинска статистика 

Методология на научните изследвания 

Клинична лаборатория 

Анатомо-физиологична обосновка на кинезитерапията при ортопедични и 

травматични заболявания 

Съвременни методи за изследване при ортопедични и травматични заболявания  

Съвременни методи за лечение при ортопедични и травматични заболявания 

Специални методи за функционално изследване в ортопедията и травматологията 

Специализирани методики на кинезитерапията  в ортопедията и травматологията 

 

Факултативни дисциплини  

Образна диагностика при травматични и ортопедични заболявания 

Топло и балнеолечение при травматични и ортопедични заболявания 

 

Избираеми дисциплини  

Тейпинг – методи, техники, апликации 

Мускулна релаксация и стречинг 

Обучение в ходене с помощни средства 

Мануална терапия и стречинг при болки в гърба 

Клинична практика в първи семестър 

Клинична практика във втори семестър 

 

По единадесета точка от дневния ред – Приемане на учебен план и квалификационна 

характеристика и учебни програми докладва проф. Влайкова.  

Предложението е във връзка с Договор № BG05M2OP001-2.016-0009-C01 по проект 

„Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в 

приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между 

Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара 

(СИПМО – ТрУ)“. Медицински факултет, като партньор в тази програма, участва с 2 

специалности за придобиване на  ОКС „магистър“.   
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С явно гласуване от 24 гласували, 24 гласа "за"  Факултетният съвет 

РЕШИ: 

Приема учебен план и квалификационна характеристика и учебни програми, както 

следва: 

1. „Хранене и биомедицина“ – Области на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, 5. Технически науки и 7. Здравеопазване и спорт; 

Професионални направления 4.3. Биологически науки, 5.12. Хранителни технологии; 7.1. 

Медицина 

 

2. „Здравен туризъм“ – област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.4 „Обществено здраве”. 
 

По дванадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

 1. Наименованието на Комисия по академична и прифесионална етика да се промени 

на «Комисия по етика на научните изследвания в МФ, ТрУ». 

Дейност на «Комисия по етика на научните изследвания в МФ, ТрУ»: 

 да конкретизира приложението на правните регламенти относно защитата на правата, 

безопасността и човешкото достойнство на всички участници в научните изследвания; 

  да гарантира спазването на утвърдени етични стандарти в поведението на всички 

членове на изследователските екипи.  

 

По тринадесета точка от дневния ред Факултетният съвет реши: 

1. Удължава срока на трудовия договор на проф. Спаска Ангелова Станилова, дбн – 

катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“ 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 29.07.2022 г.  
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