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ПРОТОКОЛ
№6
От онлайн заседание на Факултетния съвет при Медицински факултет, Тракийски
университет-Стара Загора.
Проведено на 20.05.2022 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.
Доц. Ананиев предложи на членовете на ФС да използват възможността да гласуват писмено
в чата.
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. Утвърждаване на НИП за 2022 г.
Докл.: Докл.: доц. Л. Митева, дб
3. Утвърждаване състав на научно жури.
Докл.: доц. Л. Митева, дб
4. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка.
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 трудов договор на хабилитиран преподавател.
Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм
7. Допълнителна часова натовареност на хоноруван преподавател.
Докл.: проф. Т. Влайкова, дбх
8. Смяна на председател на Комисия по безопасни условия на труд /Комитет по
здравословни и безопасни условия на труд/.
Докл.: доц. д-р Ю.Ананиев,дм
9. Т е к у щ и.
По първа точка от дневния ред – Факултетният съвет реши:
1. Да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност “професор“ по „Хигиена”,
професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7.
Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра “Хигиена, Епидемиология, Микробиология,
Паразитология и Инфекциозни болести”, МФ, ТрУ, Стара Загора – един.
2. Да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по „Социална
медицина и организация на здравеопазването и фармацията (МБС) ”, професионално
направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял
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щат към катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на бедствените
ситуации”, секция „Медицина на бедствените ситуации“, МФ, ТрУ, Стара Загора – един.
3. Да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по
„Дерматология и венерология”, професионално направление 7.1. Медицина, област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0,5 щат към катедра «Обща и клинична
патология,
съдебна
медицина,
деонтология
и
дерматовенерология»,
секция
«Дерматовенерология», МФ, ТрУ, Стара Загора и цял щат към УМБАЛ «Проф. д-р Стоян
Киркович», Стара Загора – един.
Срок за подаване на документи 2 месеца от обявата в Държавен вестник или
ежедневник и интернет страницата на ТрУ.
Да се внесе на заседание на АС за утвърждаване.
По втора точка от дневния ред – Факултетният съвет реши:
Утвърждава НИП за 2022 г. – 16 НИП на МФ, 1 на МК и 1 ОУП на МФ, дофинансира
ОУП №4/2021 г.
По трета точка от дневния ред – Факултетният съвет реши:
Утвърждава състава на научно жури за оценяване на кандидатите в конкурса 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“, обявен в ДВ бр.
30/15.04.2022 г., както следва:
Научното жури е в състав:
Вътрешни за ТрУ членове:
1.Проф. д-р Коста Славов Костов, дм – Стара Загора, ПН 7.1. Медицина
2.Доц. Кремена Кънчева Митева, дп – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.5. Здравни грижи
Резервен член: Проф. Христина Танчева Милчева, дп – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.5.
Здравни грижи
Външни за ТрУ членове:
1.Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – МУ, София, ФОЗ, ПН 7.4. Обществено здраве
2.Проф. Полина Ангелова Балканска-Георгиева, дм – МУ, София, ФОЗ, ПН 7.4. Обществено
здраве
3.Проф. Галина Стамова Чанева, дм – МУ, София, ФОЗ, ПН 7.4. Обществено здраве
4.Доц. Галина Янкова Терзиева, дп – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, ПН 7.4.
Обществено здраве
5.Доц. Росица Николова Дойновска – Югозападен Университет „Неофит Рилски“, ПН 7.5.
Здравни грижи
Резервен член: Доц. Пепа Рашкова Бикова-Иванова, дм – МУ, София, ПН 7.4. Обществено
здраве
По четвърта точка от дневния ред – Факултетният съвет реши:
Зачислява ас. д-р Ивелина Райкова Симеонова като докторант в самостоятелна форма
на обучение за придобиване на ОНС „доктор” по докторска програма „Епидемиология“,
професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7.
Здравеопазване и спорт към катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология,
паразитология и инфекциозни болести“, Медицински факултет, Тракийски университет,
Стара Загора.
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епидемиологичния

Срок на обучение – 3 години, считано от 20.05.2022 г. до 20.05.2025 г.

Научен ръководител: проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, дм – МФ, ТрУ,
Стара Загора.
По пета точка от дневния ред – Факултетният съвет реши:
Докторантът Петя Николаева Стоевска представя данни, които са базирани на
оригинален труд и автентично проведени проучвания.
По шеста точка от дневния ред – Факултетният съвет реши:
1. Удължаване срок на трудов договор на проф. Красимира Тошева Бенкова, дф –
катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици” 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 13.06.2022 г.
2. Удължаване срок на трудов договор на проф. д-р Евгения Христакиева
Христакиева, дм – катедра „Обща и клинична патология,съдебна медицина,
деонтология и дерматовенерология” 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 02.10.2022 г.
По седма точка от дневния ред – Факултетният съвет реши:
Утвърждава допълнителна часова натовареност на хонорувани преподаватели, както
следва:
1. Георги Христов Христов – 390 часа упражнения по български език за студенти от
специалност „Медицина“, обучавани на английски език.
2. Пламен Петков Мирчев – 45 часа упражнения, студенти специалност „Медицина“.
По осма точка от дневния ред – Факултетният съвет реши:
Утвърждава „Комитет по здравословни и безопасни условия на труд“
Председател: доц. Магдалена Платиканова, дм
Зам. председател: Росен Димитров
Членове:
доц. Боряна Парашкевова, дм
Антон Манолов
За представител от страна на работодател – доц. д-р Магдалена Платиканова, дм
За представител от страна на работещите – Росен Димитров
След приключване на дневния ред заседанието беше закрито.
ДОЦ. Д-Р ЮЛИАН АНАИЕВ, ДМ
Председател на ФС
ДАНЯ ЛЕСИНСКА
Научен отдел
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