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ПРОТОКОЛ 

№ 7 

От онлайн заседание на Факултетния съвет при Медицински факултет, Тракийски университет-

Стара Загора. 

Проведено на 13.06.2022 г. 

 

Участват 22 от членовете на ФС /приложен присъствен лист/. 

Избран списъчен състав – 26 

Редуциран състав – 26 

Отсъстват – 4 

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 22 гласували, 22 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. Промяна в административни такси и таксите за обучение на докторанти извън 

академичния състав на ТрУ по професионални направления в Медицински факултет, 

ТрУ, Стара Загора. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

3. Утвърждаване състав на научно жури. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

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

дисертационни работи/. 

Докл.: Докл.: доц. Л. Митева, дб 

5. Корекция на план-сметки на НИП. 

Докл.: Докл.: доц. Л. Митева, дб 

6. Отказ на научен ръководител от ръководство на задочен докторант. 

Докл.: Докл.: доц. Л. Митева, дб 

7. Избор на комисии за провеждане на колоквиуми по МБС, Съдебна медицина и Клинична 

психология, СДО. 

Докл.: проф. д-р Г. Пракова, дм 

8. Привличане на хонорувани преподаватели по СДО.  

Докл.: проф. д-р Г. Пракова, дм 

9. Гласуване на едногодишен неплатен отпуск на преподавател. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

10.   Зачисляване на докторант в самостоятелна форма на обучение.  
Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 
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11. Отчисляване на докторант с право на защита. 
Докл.: Докл.: доц. Л. Митева, дб 

12. Промяна в условията за подпомогане финансирането за публикуване на научните  

изследвания в реферирани издания на академичния състав на МФ, ТрУ. 
Докл.: Докл.: доц. Л. Митева, дб 

13. Допълнителна часова натовареност на хонорувни преподаватели. 
Докл.: проф. Т. Влайкова, дб 

14. Утвърждаване на преподавателите на ОТД при МФ, водещи занятия в МК за 2022/2023 

уч. година. 
Докл.: проф. Т. Влайкова, дб 

15. Т е к у щ и.   
 

По първа точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

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

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

спорт на 0,2 щат към I-ва Катедра по вътрешни болести и обща медицина, 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 ежедневник и интернет страницата 

на ТрУ. 

 

По втора точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Променя административни такси и таксите за обучение на докторанти извън 

академичния състав на ТрУ по професионални направления в Медицински факултет, ТрУ, 

Стара Загора, както следва: 

Годишна такса за обучение на докторанти на самостоятелна подготовка, външни за ТрУ, 

български граждани: 

1. ПН 7.1. Медицина – 9 500 лв. 

2. ПН 7.4. Обществено здраве – 2 900 лв. 

3. Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  

ПН 4.1, 4.2, 4.3 – 3 500 лв. 

4. Административни такси, съгласно чл. 35 т. 6 от ПРАСТрУ. 

 

По трета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

  Утвърждава състав на научно жури за оценяване на кандидатите в конкурса за заемане 

на академична длъжност „професор“ по „Хигиена”, професионално направление 7.1. Медицина, 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хигиена, епидемиология, 

микробиология, паразитология и инфекциозни болести“, МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ 

бр. 41/03.06.2022 г. 

Научното жури е в състав: 

Външни за ТрУ членове: 

1.   Проф. д-р Таня Христова Търновска, дмн – МУ, гр. Пловдив, ПН 7.1. Медицина 

2.   Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, дм – МУ, гр. Варна, ПН 7.1. Медицина 
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3. Доц. д-р Станислава Николаева Харизанова, дм – МУ, гр. Пловдив, ПН 7.1. Медицина 

4. Проф. д-р Таня Пенева Кунева-Бояджиева, дм – МУ, гр. София, ПН 7.1. Медицина 

5. Доц. д-р Дарина Найденова Христова, дм – МУ, гр. Варна, ПН 7.1. Медицина 

Резервен член: Проф. д-р Веселин Асенов Иванов, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, ПН 7.1. 

Медицина 

Вътрешни за ТрУ членове: 

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

Медицина 

2. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм – МФ,  ТрУ, Стара Загора, ПН 7.1. Медицина 

Резервен член: Проф. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, дм – МУ, гр. Варна, ПН 7.1. 

Медицина 

 

По четвърта точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Докторантът д-р Никола Любомиров Пировски представя данни, които са базирани на 

оригинален труд и автентично проведени проучвания.           

 

Докторантът д-р Петя Иванова Гойчева представя данни, които са базирани на 

оригинален труд и автентично проведени проучвания.           

 

По пета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Да се коригира план-сметката на НИП №10/2020 г. с ръководител доц. Магдалена 

Платиканова, дм, както следва:  

Сумата от 236, 55 лв. да се прехвърли от т.4 (Разходи за външни услуги, пряко свързани с 

изпълнението на  проекта, ремонт на аппаратура , такси, преводи, банкови разходи и др.) към т. 

2 (Разходи за реактиви, консумативи и  други допустими разходи, вкл. реактиви, химикали, 

консумативи, тестове, канцеларски материали и консумативи за хардуер – до 10%, закупуване 

на литература, апаратура под 1200 лв. с ДДС).   

 

По шеста точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

           Проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм прекратява дейността на научен 

ръководител на Петя Николаева Стоевска – 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”, МФ, ТрУ, Стара Загора. 

 

По седма точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

 Избира комисии за провеждане на колоквиуми по МБС, Съдебна медицина и Клинична 

психология, СДО, както следва: 

1. Комисия по Медицина на бедствените ситуации с председател: проф. д-р Веселин 

Иванов, дм и член: гл. ас. д-р Ваня Славова, дм; 

2. Комисия по Съдебна медицина с председател: доц. д-р Радостина Димитрова, дм и 
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членове: д-р Тодор Пасев и д-р Тодор Тодоров; 

3. Комисия по Клинична психология с председател: проф. Мирослава Петкова, дм и 

членове: гл. ас. Кремена Митева, дм и Христо Колев – клиничен психолог от ЦПЗ-Ст. 

Загора. 

 
По осма точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Привлича хонорувани преподаватели по СДО, както следва: 

1. Д-р Бисер Макелов, дм – за участие в провеждане на курс по ВСД „Артроскопска 

хирургия на стави“, 12 академични часа; 

2. Христо Колев, клиничен психолог от ЦПЗ-Ст.Загора – за участие в комисия за 

колоквиуми по „Клинична психология“, 16 академични часа; 

3. Д-р Тодор Тодоров – за участие в комисия за колоквиуми по „Съдебна медицина“, 12 

академични часа; 

4. Доц. Стефка Динчийска, дп – за участие в курс „Супервизия в социалната сфера“, 9 

учебни часа; 

5. Д-р Надя Трендафилова – за участие в курс „Супервизия в социалната сфера“, 6 

учебни часа. 
 

По девета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Ас. д-р Гергана Николаева Сандева – катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, 

паразитология и инфекциозни болести“, МФ, ТрУ да ползва едногодишен неплатен отпуск, 

считано от 01.09.2022 г., съгласно чл. 160 от Кодекса на труда и чл. 40 (1) от Колективния 

трудов договор на Тракийски университет, Стара Загора. 
 

По десета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 
Зачислява д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк като докторант в самостоятелна форма на 

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

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

спорт към катедра „Оториноларингология и офталмология“, Медицински факултет, Тракийски 

университет, Стара Загора.  

  Тема на дисертационния труд: „Дигитално зрително натоварване в юношеска възраст – 

роля на дистанционното обучение.“     

Срок на обучение – 3 години, считано от 13.06.2022 г. до 13.06.2025 г. 
Научен ръководител: доц. д-р Калина Златкова Трифонова-Славейкова, дм – МФ, ТрУ, 

Стара Загора.  

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 единадесета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 
Отчислява с право на защита на д-р Никола Любомиров Пировски –докторант на 

самостоятелна форма на обучение по докторска програма Анатомия, хистология и цитология, 
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професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и 

спорт към катедра „Анатомия“, МФ, ТрУ, Стара Загора, считано от 18.06.2022 г. 

          Тема на дисертационния труд: „Морфологични и неврохимични изменения при 

акупунктура на език.“   

           Научни ръководители: доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора 

и доц. Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова, дб – 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 дванадесета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 
От субсидията за научна дейност на МФ при ТрУ да се подпомогне финансирането за 

публикуване на научните изследвания в реферирани издания, отговарящи на следните условия:   

1) Оригинална научна статия в пълен текст; 

2) Над 60% от авторския колектив да са от академичния състав на МФ, ТрУ; 

3) Статията да е приета за публикуване в научно списание, реферирано в Web of Science 

и/или  Sсopus; 

4) Максималната финансова подкрепа за публикуване на 1 научна статия е обвързана с 

импакт фактора (IF) на изданието според Journal Citation Reports (JCR) на Web of Science 

Финансовата подкрепа е в размери както следва: 

IF ≥ 5.00 – до 6000 лв. 

IF от 3.00 до 4.99 – до 5000 лв. 

IF от 1.00 до 2.99 – до 3000 лв. 

IF ≤ 0.99 – до 2000 лв. 

 

Документи за кандидатстване за финансова подкрепа за публикуване на специализирани 

публикации в реферирани издания с импакт фактор: 

1. Доклад от водещия автор или автора за кореспонденция до Декан на МФ придружен с 

предложение за поемане на задължение, в което е ясно упоменато, че поемането на 

финансовото задължение е за сметка на отделените средства за подпомагане на 

публикацонната активност; 

2. Научната статия в окончателен формат с пълен авторски колектив одобрена за 

публикуване (uncorrected proof); 

3. Писмо (е-майл, формуляр) от научното списание, в което е изрично упоменато, че 

статията със съответното заглавие и авторски колектив е приета за отпечатване;   

4. Разпечатка от Web of Science, доказваща настоящия IF на изданието; 

5. Проформа-фактура  (invoice) за изплащане на сумата. 

 

По тринадесета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

 Утвърждава допълнителна часова натовареност на хонорувни преподаватели, както 

следва: 
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Д-р Рафа Саади  Джасим Джасим – 115 часа упражнения по АГ на студенти, специалност 

„Медицина“, обучение на английски език. 

Д-р Димо Пеев Мутавчиев – 90 часа упражнения по Клинична лаборатория на студенти, 

специалност „Медицина“, обучение на български език и 80 изпитани студенти. 

 

По четиринадесета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 
 Утвърждава преподавателите на ОТД при МФ, водещи занятия в МК за 2022/2023 уч. 

година. 

 

 

След приключване на дневния ред заседанието беше закрито. 
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