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                                                      Утвърждавам:  

                                                                    Декан на МФ – чл. кор.проф. И. Митов, дмн  

 

  

  

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 20.04.2017 г. 

 

 

ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ  И ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

І. ФС предлага на АС да утвърди избора на следните преподаватели: 

 

-   Д-р Георги Петров Георгиев, дм след решение на научното жури със 5 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Ортопедия и травматология” в Катедра по ортопедия и травматология на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна – ИСУЛ”. 

-  Ас. д-р Дора Маринова Маринова, дм след решение на научното жури със 5 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Белодробни болести” в Клиничен център по белодробни болести на база СБАЛББ „Св. 

София”. 

-  Д-р Ангел Димчев Дандов, дм след решение на научното жури със 5 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Анатомия, хистология и цитология” в Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология. 

-  Ас. д-р Тодор Мирославов Попов, дм след решение на научното жури със 5 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Оториноларингология” в Катедра по УНГ болести на база УМБАЛ „Царица Йоанна – 

ИСУЛ”. 

-  Д-р Сесил Еролова Кедикова-Андреева, дм след издържан конкурсен изпит и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология” в 

Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”.  
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-  Д-р Констанца Красимирова Нейкова след издържан конкурсен изпит и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология” в 

Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”.  

-  Д-р Ирина Цветанова Стефанова, дм след издържан конкурсен изпит и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Неврология” в Катедра по 

неврология на база УМБАЛНП „Св. Наум”.  

-  Д-р Соня Стефкова Драгнева, дм след издържан конкурсен изпит и мнозинство 

при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „Гастроентерология” в Катедра по вътрешни 

болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.  

-  Д-р Цветелина Димитрова Маринова-Георгиева, дм след издържан конкурсен 

изпит и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Гастроентерология” в Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.  

-  Д-р Стефка Николаева Николова след издържан конкурсен изпит и мнозинство 

при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” 

в Катедра по физикална медицина и рехабилитация на база УМБАЛ „Александровска”.  

-  Д-р Ваня Калева Костова след издържан конкурсен изпит и мнозинство при 

гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висшето 

образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” 

в Катедра по физикална медицина и рехабилитация на база СБАЛДБ „Проф. Иван 

Митев“.  

-  Д-р Айча Мехмедова Заралиева след издържан конкурсен изпит и мнозинство 

при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” 

в Катедра по физикална медицина и рехабилитация на база УМБАЛ „Царица Йоанна – 

ИСУЛ”.  

- ФС реши следните хонорувани преподаватели да бъдат включени и за участие в 

семестриалните изпити на V курс при нужда: 
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- Проф. д-р Пенка Илиева Переновска , дм 

- Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева, дм 

- Проф. д-р Мая Минчева Константинова, дмн 

- Доц. д-р Христо Желев Желев, дм 

- ФС избра за хоноруван преподавател за уч. 2016/2017 г. в клиничен център по 

алергология д-р Денислава Христова Недева, считано от 16.04.2017 г., за упражнения 

на бълг. и англ. език до 204 уч. ч. 

 

- ФС избра за хоноруван преподавател в катедра по психиатрия и медицинска 

психология доц. д-р Соня Тотева-Женкова за преподаване на бълг. и англ. език: 

- за уч. 2016/17 г. – до 150 уч. ч.  СДО; 

- за уч. 2017/18 г. – за лекции и упр. до средната  натовареност на преподавателите в 

катедрата за уч. 2016/17 г. и за участие в изпити. 

 

ІІ. ФС избра следните НАУЧНИ ЖУРИТА 

 

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА за придобиване на научна 

степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ съгласно чл. 95 на ПУРПНСЗАДМУС и защита на 

дисертационен труд на тема „Съвременни аспекти на хистологичната и цитологична 

диагностика на злокачествените тиреоидни нодули при български пациенти в 

специализиран клиничен център“, на доц. д-р Радина Стефанова Иванова - Боянова, дм – 

Клиничен център по ендокринология и геронтология, съвместно с Катедра по обща и 

клинична патология и ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ за придобиване на научна степен 

„ДОКТОР НА НАУКИТЕ”  
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Патологоанатомия и цитопатология  

Предложение за  научно жури: 

1. Проф. д-р Светлана Любомирова Христова, дм - Катедра по обща и клинична 

патология към МУ-София; 

2. Проф. д-р Янина Георгиева Славова - Маринова, дм – Клиничен център по 

белодробни болести към МУ-София; 

3. Доц. д-р Весела Иванова Тодорова, дм - Катедра по обща и клинична патология 

към МУ-София; 

4. Проф. д-р Иван Георгиев Михайлов, дмн – пенсионер, /външен член/; 

5. Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова - Празникова, дмн – пенсионер, /външен 

член/; 

6. Проф. д-р Николай Димитров Хаджиолов, дмн – Болница „Софиямед“, /външен 

член/; 

7. Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-

София; 

2. Проф. д-р Севдалин Славов Начев, дмн - пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник: Траянка Живкова Тодорова. 

Дата на защита: 20.06.2017 г. 
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2. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на: 

2.1. Д-р Мария Бранимирова Стоянова, редовен докторант към Катедра по психиатрия и 

медицинска психология, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, дмн - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София 

2. Доц. д-р Лъчезар Георгиев Хранов, дм - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София 

3. Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

4. Доц. д-р Христо Василев Кожухаров, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

5. Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова - Попова, дм - МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Георги Ончев Нейчев, дм – Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София 

2. Доц. д-р Иво Радославов Райчев, дм – Шуменски Университет „Епископ 

Константин Преславски“, /външен член/; 

Технически сътрудник – Снежина Тачева. 

Дата на защита: 23.06.2017 г. 

 

2.2. Д-р Елена Живкова Пирнарева, редовен докторант към Катедра по акушерство и 

гинекология, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм - Катедра по акушерство и гинекология към 

МУ-София; 

2. Проф. д-р Борислав Маринов Маринов, дм - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София; 

3. Проф. д-р Мария Любенова Малинова, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р Светла Илиева Божинова, дм - МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Живка Цочева Карагьозова, дм - Катедра по акушерство и гинекология 

към МУ-София; 

2. Доц. д-р Екатерина Христова Учикова, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Ани Николаева Бурова. 

Дата на защита: 05.07.2017 г. 

 

3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

3.1. Савина Савчева Тинчева, редовен докторант към Катедра по медицинска химия и 

биохимия. 

Състав на научно жури: 

1. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дбн - Катедра по медицинска химия и 

биохимия към МУ-София 

2. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София 

3. Доц. д-р Венета Любомирова Георгиева - Абаджиева, дм – пенсионер, /външен 

член/; 

4. Доц. Светослав Георгиев Димов, дб – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен 

член/; 

5. Доц. Маргарита Георгиева Пешева, дб – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен 

член/; 

Резервни членове: 
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1. Доц. Албена Първанова Тодорова - Георгиева, дбн - Катедра по медицинска 

химия и биохимия към МУ-София 

2. Доц. д-р Людмила Бончева Ангелова, дм - МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Янка Костадинова Дангулова. 

Дата на защита: 03.07.2017 г. 

 

3.2.  Д-р Димитър Стоянов Христов, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене. 

1. Проф. д-р Донка Петрова Байкова - Маркова, дмн – ФОЗ към МУ-София; 

2. Проф. Фани Тошева Рибарова, дб – МК „ Йорданка Филаретова“ към МУ-София; 

3. Доц. Николай Атанасов Ризов, дх – пенсионер, /външен член/; 

4. Доц. Ели Минкова Цветкова, дбтх - пенсионер, /външен член/; 

5. Доц. д-р Евгени Георгиев Стойнев, дм – Национална многопрофилна транспортна 

болница „Цар Борис III“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Александър Георгиев Пенков, дм - Катедра по хигиена, медицинска 

екология и хранене към МУ-София; 

2. Проф. д-р Божидар Георгиев Попов, дмн - пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – ас. д-р Влайко Емилов Воденичаров. 

Дата на защита: 20.06.2017 г. 

 

3.3. Д-р Вера Евгениева Стаменова, редовен докторант към Клиничен център по 

нефрология. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн - Клиничен център по нефрология към 

МУ-София; 

2. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн - Клиничен център по нефрология към 

МУ-София; 

3. Доц. д-р Светла Василева Стайкова, дм - МУ-Варна, /външен член/; 

4. Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова, дм - СУ „Св. Климент Охридски“, 

/външен член/; 

5. Проф. д-р Валентина Христова Маджова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Евгений Стефанов Възелов, дм - Клиничен център по нефрология към 

МУ-София; 

2. Проф. д-р Здравко Илиев Киряков, дмн – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Силвия Иванова. 

Дата на защита: 27.06.2017 г. 

 

ІІІ. РАЗНИ 

- Във връзка със заплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 46, т. Ж във връзка с 

действащия от 01.01.2016 г. КТД на МУ и необходимостта от конкретизиране на размера 

на тези възнаграждения във Вътрешните правила за работната заплата на 

Медицински факултет, Деканският съвет предлага и ФС реши да се изплаща 

допълнително възнаграждение, считано от 01.04.2017 г. както следва: 

1. За изпълняване на функциите на главен административен и/или отговорник по 

учебната дейност в размер на 50 лв. 

2. За ръководител на сектор/секция/ на катедра /кл. център – 90 лв. 

 

- ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 
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1. Зачисляване на докторант на самостоятелна подготовка 

-  Д-р Янка Николова Коларска– асистент към Клиничен център по нефрология 

Тема:”Значението на хиперурикемията като фактор за прогресията на хроничните 

бъбречни заболявания”. 

Научен  ръководител: проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн 

База: Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Нефрология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет.  

 

2. Удължаване на срок на докторантура 

- Д-р Кристина Сашева Кастрева –редовен докторант към Катедра по неврология, 

за срок от една година поради необходимост от допълнително време за оформяне на 

дисертационния труд, считано от 07.03.2017 г. 

-  Д-р Тодор Ангелов Кунчев –редовен докторант към Катедра по неврология, за 

срок от една година поради необходимост от допълнително време за статистическа 

обработка на събраните данни и техническо оформление на дисертационния труд, 

считано от 07.03.2017 г. 

- Д-р Светослав Григоров Димитров – задочен докторант към Катедра по сърдечно-

съдова хирургия, за срок от една година поради необходимост от статистическа 

обработка на събраните данни, считано от 18.04.2017 г. 

- Д-р Пламен Красимиров Кръстев – задочен докторант към Катедра по сърдечно-

съдова хирургия, за срок от една година поради необходимост от статистическа 

обработка на събраните данни, считано от 10.04.2017 г. 

- Д-р Незабравка Стефанова Чилингирова – задочен докторант към Катедра по 

сърдечно-съдова хирургия, за срок от една година поради необходимост от 

статистическа обработка на събраните данни, считано от 18.04.2017 г. 

-  Д-р Сотир Благоев Точев – редовен докторант към Катедра по обща медицина, за 

срок от една година поради необходимост от допълнително време за оформяне на 

дисертационния труд, считано от 14.04.2017 г. 

-       Д-р Анна Николаева Величкова-Петрова – редовен докторант към Катедра по 

обща медицина, за срок от една година поради необходимост от допълнително време за 

оформяне на дисертационния труд, считано от 15.04.2017 г. 

3.  Отчисляване с право на защита 

-        Д-р Мохамед-Набил Мохамед Юсеф Хаят Неко, редовен докторант към Катедра 

по хирургия, считано от 18.04.2017 г. 

-       Д-р Ралица Валентинова Мекова, редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести, считано от 28.03.2017 г. 

-        Д-р Цветослав Антонов Георгиев, редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести, считано от 18.04.2017 г. 

-     Д-р Васил Петров Тодоров, задочен докторант към Катедра по неврология, 

считано от 10.04.2017 г. 
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-       Д-р Стефан Христов Комитски, задочен докторант към Катедра по  обща и 

оперативна хирургия, считано от 10.04.2017 г. 

-       Д-р Самиа-Надин Николова Катибова, задочен докторант към Катедра по обща и 

оперативна хирургия, считано от 10.04.2017 г. 

-    Д-р Паулина Йорданова Илиева, задочен докторант към Катедра по  неврология, 

считано от 15.03.2017 г. 

-    Д-р Теодора Руменова Танева, задочен докторант км Катедра по психиатрия и 

медицинска психология, считано от 18.04.2017 г. 

 

4. Прекъсване на докторантура 

-   Д-р Десислава Атанасова Игнатова – редовен докторант към Катедра по 

психиатрия и медицинска психология, за срок от 6 месеца поради отпуск по майчинство, 

считано от 21.03.2017 г. 

 

-   Д-р Радина Павлова Павлова-Еленкова – редовен докторант към Катедра по 

дерматология и венерология, за срок от 2 години поради отпуск по бременност и 

майчинство, считано от 03.04.2017 г. 

 

5. Промяна на темата на докторантура 

-  Д-р Яна Тодорова Боянова –докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по вътрешни болести от „Методи при оценка на чернодробното увреждане” на „Методи 

за проследяване на чернодробното увреждане”. 

 

-  Д-р Илия Атанасов Мангъров – редовен докторант към Катедра по педиатрия от 

„Генетика на изоставането в ръста при дисморфични синдроми” на „Антитела срещу 

Бордетела пертусис при родилки и техните новородени деца” и смяна на научния 

ръководител проф. д-р Радка Стефанова Тинчева, дм с доц. д-р Ралица Вилсон 

Георгиева, дм. 

 

-  Д-р Радоил Здравков Симеонов – редовен докторант към Катедра по ортопедия и 

травматология от „Хирургично лечение на флексионните деформитети на коленна става 

при детска церебрална парализа” на „Компютърно асистирано ендопротезиране на 

тазобедрeната става”, смяна на научния ръководител проф. д-р Христо Димитров 

Георгиев, дмн с проф. д-р Пламен Славов Кинов, дмн и смяна на базата на обучение от 

Клиника по детска ортопедия и хирургия на горен крайник към УСБАЛ по ортопедия 

„Проф. Бойчо Бойчев“ на Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Царица 

Йоанна – ИСУЛ“. 

 

6. Прекратяване на докторантура 

-  Във връзка с доклад от доц. д-р Даниела Попова, дм, научен ръководител на д-р 

Бисерка Младенова Страхилова, задочен докторант към Катедра по хигиена, медицинска 

екология и хранене, се предлага докторантурата на д-р Страхилова да бъде прекратена 

поради настъпилата смърт на докторантката. 

 

7.  ПРОМЯНА ДАТАТА НА ЗАЩИТА - от 09.06.2017 г, на 16.06.2017 г. на: д-р Мария 

Хараламбиева Бенова, редовен докторант към Катедра по офталмология, отчислен с 

право на защита.  

 

8. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ за придобиване на ОНС „Доктор“:  

- Д-р Тони Георгиев Великов 
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Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Кардиология 

Катедра по спешна медицина 

Тема на дисертационния труд: „Неинвазивна оценка на левокамерната и съдова функция 

при пациенти на хемодиализа”. 

Дата на защитата: 07.03.2017 г. 

 

- Христина Александрова Мартинова - Дончева 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Клинична психология 

Катедра по психиатрия и медицинска психология 

Тема на дисертационния труд: „Темпераментови предиспозиции и аспекти на 

взаимовръзките между темпераментовите черти и личностови разстройства”. 

Дата на защитата: 10.03.2017 г. 

 

- Радослав Цветанов Клисуров 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) 

Катедра по фармакология и токсикология 

Тема на дисертационния труд: „Експериментални проучвания върху метаболитни ефекти 

на някои антиепилептични лекарства”. 

Дата на защитата: 29.03.2017 г. 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

 


