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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 13.09.2017 г. 

 

 

 ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ КОНКУРСИ 

 

І. ФС избра и предлага на АС да утвърди следните преподаватели: 

1. Доц. д-р Лъчезар Георгиев Хранов, дмн след решение на научното жури със 7 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на 

академичната длъжност „професор” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Психиатрия” в катедра по психиатрия и мед. психология 

на база МБАЛНП „Св. Наум“. 

2. Д-р Боряна Емануилова Аврамова, дм след решение на научното жури със 7 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на 

академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Педиатрия” в катедра по педиатрия на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна – ИСУЛ“. 

3. Д-р Мая Николова Йорданова, дм след решение на научното жури със 7 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на 

академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Педиатрия” в катедра по педиатрия на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна – ИСУЛ“. 

4. Гл. ас. д-р Орлин Василев Стоянов, дм след решение на научното жури със 7 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на 

академичната длъжност „доцент” 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“. 

5. Гл. ас. д-р Светослав Тодоров Йовев, дм след решение на научното жури със 

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

академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Кардиология” в катедра по ССХ и инванзивна 

кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“. 

6. Ас. д-р Владимир Василев Василев, 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 
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научната специалност „Ендокринология” в клиничен център по ендокринология 

и геронтология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“. 

7. Ас. д-р Мария Вескова Бояджиева-Владимирова, 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 „Ендокринология” в клиничен център 

по ендокринология и геронтология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“. 

8. Ас. д-р Силвия Живкова Въндева-Кълвачева, 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 „Ендокринология” в клиничен център по ендокринология 

и геронтология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“. 

9. Ас. д-р Румяна Бойкова Димова-Драганова, 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 „Ендокринология” в клиничен център по ендокринология 

и геронтология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“. 

10. Ас. Радослав Цветанов Клисуров, 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 „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” 

в катедра по фармакология и токсикология. 

11. Д-р Станимир Стефанов Сираков, 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 „Образна диагностика” в катедра по образна диагностика 

на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

12.  Ас. д-р Наталия Спасова, 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 „Кардиология” в катедра по Спешна медицина на база 

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. 

13.  Д-р Сотир Благоев Точев 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 „Обща медицина” в 

катедра по обща медицина на база УМБАЛ „Света Анна“. 

14.  Д-р Ангелина Петрова Боризанова-Петкова 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 

„Кардиология” в катедра по спешна медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна 

– ИСУЛ“. 
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ІІ. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1. За катедра по медицинска химия и биохимия – за медицинска биохимия - За 

упражнения на български и английски език до 3500  уч.ч. общо за групата: 

- Гл.ас. Емилиян Йонков Панов 

-  Гл.ас. Николина Георгиева Кръстева 

- Невяна Иванова Иванова 

- Таня Кирилова Кадийска 

- Андрей Венциславов Киров 

- Савина Савчева Тинчева 

- Иглика Тодорова Йорданова 

- Мария Цанева Глушкова-докторант 

- Силва Гаро Гирагосян – докторант 

- Радосвета Димитрова Божилова – докторант 

- Славена Христова Цанева – докторант 

- Михаела Бойкова Младенова – докторант 

- Емилия Красимирова Николова – докторант 

- Вероника Йорданова Петкова – докторант 

- Виктор Димитров Славов – докторант 

- Анита Огнянова Кавръкова 

 

2. За КПВБ  : На 29.06.2017 ФС е избрал 7 хон.преподаватели с общ брой учебни 

часове – 2720 /Протокол № 13/. Гласувано увеличение на уч.часове за 5 хон. 

преподаватели – с 800 уч.ч. общо за групата: 

- Д-р Веселка Иванова Гергова 

- Д-р Владимир Тодоров Владов 

- Д-р Снежка Александрова Иванова 

- Д-р Радослав Георгиев Билюков 

- Д-р Севда Христова Найденска – Грудкова 

 

3.  За Клиничен център по гастроентерология - За упражнения на български и 

английски език до 457 уч.ч.: 

- Д-р Станислав Йорданов Чурчев 

 

4. За катедра по медицинска микробиология - За упражнения на български и 

английски език до 474 уч. ч. на преподавател: 

- Д-р Добринка Кирилова Иванова 

- Д-р Галина Мильова Гергова 

- Доц. д-р Мая Станкева Марина 

 

5. За КЦНМЛМО - За преподаване по „Медицинска онкология“ на български и 

английски език –Лекции до 60 уч.ч., Упражнения до 1080 уч.ч. общо за групата 

и участие в изпити на бълг.и английски език:  
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- Д-р Марчела Димчева Колева 

- Д-р Митко Георгиев Ценов 

- Д-р Десислава Тодорова Стоева 

- Д-р Петя Йорданова Баликова 

- Д-р Владимир Георгиев Канарев 

- Д-р Грета Цекова Канарева 

- Д-р Адриана Андреева Андреева 

 

6. За катедра по физиология - За лекции на български и английски език до 202 

уч.ч.,  упражнения на бълг.и англ.език до 916 уч.ч. и участие в изпити на бълг.и 

англ.език: 

- Проф. д-р Лилия Александрова Витанова 

7. За катедра по образна диагностика - За упражнения на бълг.и англ.език до 362 

уч.ч. и участие в изпити на бълг.и англ.език: 

 - Д-р Виолета Василева Грудева 

8. За катедра по анестезиология и интензивно лечение -За лекции на български 

до 87 уч.ч., упражнения на бълг.  до 87 уч.ч. и участие в изпити на бълг.език:  

- Доц. д-р Стефан Хинев Иванов, дм 

 

9. За катедра по неврохирургия- За упражнения на  англ.език до 158 уч.ч. 

/Очакват се 27 англ.гГрупи/: 

- Д-р Деян Мирославов Попов, докторант 

- Д-р Стилияна Илиева Михайлова, докторант 

- Д-р Емануил Страхилов Найденов 

- Д-р Калоян Руменов Габровски 

- Д-р Алла Сабри Уилям 

 

10. За ЦЕОФВС – избор на хонорувани преподаватели –   за преподаване на 

групите, следващи медицина на английски език : 

- За обучение на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:  

- доц. д-р Павлина Григорова Кънчева 

- ст. пр. Румяна Александрова Стоева  

- ст. пр. Светлана Атанасова Тодорова  

- ст. пр. Ивайло Иванов Томов  

- ст. пр. Светлана Йорданова Танева  

- Кремена Георгиева Вълчева-Тихова 

- Дора Асенова Витанова  

- Анелия Димитрова Белберова  

- Пепа Иванова Аршинкова  

- Лилия Веселинова Велкова  

- Галя Георгиева Спирова-Иванова  

- Правда Димова Цанкова-Кънева  

- Петранка Петкова Кръстева-Георгиева   

- Красимира Димитрова Скординова-Георгиева  
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- Ивана Георгиева Табакова  

- Мая Димитрова Митева 

- Доц. Катя Михайлова Чаралозова  

- Илиана Дончева Дончева-Райчинова 

- Валя тодорова Чалъмова 

- За обучение по ЛАТИНСКИ ЕЗИК: 

- доц. Ирена Боянова Станкова 

- ст. пр. Василка Николова Георгиева 

- ст. пр. Ивелина Иванова Колева 

- ст. пр. Мина петрова Петрова 

- За обучението по СПОРТ:  

- доц. Анна Тихомирова Божкова  

- ст. пр. Йончо Йорданов Йонов  

- ст.пр. Жасмин Тодорова Цанкова   

- ст. пр. Кирил Иванов Бозов   

- ст. пр. Владимир Иванов Иванов  

- ст. пр. Константин Крумов Василев  

- ст. пр. Светослав Борисов Гайдаров 

- ст. пр. Петя Миткова Славчева-Хинкова 

 

11. За катедра по хирургия: 

- Доц. Владимир Костадинов Нейчев- 180 уч. ч. за упр. на чужд. студенти и 

лекции на стоматолози – 14 уч.ч. 

- Д-р Илия Феодоров Фидошев – 200 уч.ч. за упр. на стажант-лекари и 180 уч.ч. 

упр. на чужд. студенти 

- Д-р Мариела Борисова Василева-180 уч. ч. за упр. на чужд. студенти 

- Проф. Александър Петров Червеняков /Пирогов/- по 6 уч.ч. лекции на бълг. и 

англ. ез. 

- Доц. Михаил Владимиров Радионов/УМБАЛ“Св. Анна/- по 12 уч.ч. лекции на 

бълг. и англ. ез. 

От клиника по детска хирургия УМБАЛСМ“Пирогов“ – общо за групата - 18 

уч.ч. лекции на бълг.студенти, 18 уч.ч. лекции на  чужд. студенти , 348 уч. ч. 

упр. на бълг. студенти и 324 уч. ч. упр. на чужд. студенти: 

- Доц. Христо Иванов Шивачев 

- Проф. Росен Станчев Дребов 

- Гл. ас. Костадин Боянов Думанов 

- Гл. ас. Цветко Венков Георгиев 

- Доц. Петранка Петкова Дойнова 

- Ас. Надежда Иванова Толекова 

 

ІІІ. ФС предлага на АС да разреши следните конкурси:  

1. За клиничен център по ендокринология – един професор на база УСБАЛЕ 

„Акад. Иван Пенчев“; 

2. За катедра по обща и оперативна хирургия – двама асистенти на база 

УМБАЛ“Александровска“; 

3. За катедра по медицинска микробиология – един асистент; 

4. За катедра по анестезиология и интензивно лечение – един доцент на база 

УМБАЛ“Александровска“, трима асистенти на база УМБАЛ“ Царица Йоанна-
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ИСУЛ“, един асистент на база МБАЛББ „Св. София “ и един асистент на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски “. 

 

 ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ФС  

 

І. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на: 

1. Д-р Цветан Раднев Минчев, докторант на самостоятелна подготовка към Клиничен 

център по белодробни болести. Заключение на комисията по текущо атестиране на 

академичния състав /клинични специалности/: общ брой публикации – 6, от които с 

импакт фактор 1, кандидатът отговаря на изискванията. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн – Клиничен център по белодробни 

болести 

към МУ-София 

2. Доц. д-р Емил Йосифов Аструков, дм – Клиничен център по белодробни болести 

към МУ-София 

3. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн – МБАЛ „Св. Георги“, /външен член/; 

4. Проф. д-р Евелин Досев Обретенов, дм – УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“, 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Румен Николов Ненков, дм – УМБАЛ „Св. Марина“  към МУ-Варна, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм - Клиничен център по белодробни 

болести към МУ-София 

2. Проф. д-р Георги Тодоров Калайджиев, дм – УСБАЛ по онкология София, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – Благовеста Бочкарова. 

Дата на защита: 15.11.2017 г. 

 

По точка 4 - Удължаване на трудови договори на преподаватели, ФС 

Реши: Удължава трудовите договори на: 

1. Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн, кат. по ССХ и инвазивна кардиология, 

роден на 09.11.1951 г., за втори път, с 23 „да“ и 1 „бяла“ от 24 гласували. 

2. Доц. Стоянка Славчева Атанасова, дх, кат. по кл. лаборатория и клинична 

имунология, родена на 20.11.1952 г., за първи път, с 23 „да“ и 1 „бяла“ от 24 

гласували. 

3. Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм, кат. по анестезиология и интензивно 

лечение, роден на 28.12.1952 г., за първи път, с 21 „да“ , 2 „не“ и 1 „бяла“ от 24 

гласували. 

 

ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА на: 

 

- Д-р Георги Станев Янков – асистент към Клиничен център по белодробни болести 

Тема:”Съвременно лечение на постпулмонектомичен емпием”. 

Научен  ръководител: проф. д-р Даниел Борисов Петров, дмн 

База: Клиника по гръдна хирургия към  МБАЛББ „Св. София“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  
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Докторска програма: Гръдна хирургия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Яна Валериева Владимирова – асистент към Клиничен център по 

гастроентерология 

Тема:”Роля на ендоскопския ултразвук в диагностиката на заболяванията на горния 

гастро-интестинален тракт”. 

Научни  ръководители: проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм и доц. д-р 

Бранимир Стефанов Големанов, дм 

База: Клиника по гастроентерология към  УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Гастроентерология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Влайко Емилов Воденичаров – асистент към Катедра хо хигиена, медицинска 

екология и хранене 

Тема:”Стрес и професионална среда ”. 

Научни  ръководители: Проф. д-р Златка Борисова Стойнева-Паскалева, дм и  

Доц. Константин Василев Митов, дф 

База: Катедра хо хигиена, медицинска екология и хранене 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и 

др) 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

2. ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

-  Д-р Инна Димитрова Димитрова –  редовен докторант към Клиничен център по 

ендокринология и геронтология,  предлага се за втори научен ръководител доц. д-р 

Радина Боянова Иванова, дмн. 

 

3. СМЯНА НА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ И ПРОМЯНА НА ТЕМА на: 

-  Д-р Михаела Георгиева Илчева – редовен докторант към Клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология, научният ръководител доц. 

д-р Николай Христов Млъчков, дм да бъде заменен с доц. д-р Валерия Христова 

Хаджийска, дм и промяна на темата от „Клинично приложение на позитронно-

емисионната томография/ компютърна томография“ на „Синхронно или метахронно 

протичащи злокачествени заболявания – клинично приложение на позитронно-

емисионната томография/ компютърна томография за диагностика, стадиране, 

рестадиране и проследяване на ефекта от терапията при пациенти“. 

 

4.УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- 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 

21.09.2017 г. 
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5.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Във връзка със заявление на Гергана Василева Тодорова-Николова, редовен  

докторант към Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, се предлага 

докторантурата на Гергана Тодорова-Николова да бъде прекратена поради семейни 

причини, считано от 01.08.2017 г. 

 

6.ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Петър Панчев, дмн, научен ръководител на д-р Асен 

Страхилов Александров, редовен докторант към Катедра по урология, с краен срок до 

01.05.2012 г. , се предлага д-р Александров да бъде отчислен без право на защита 

поради неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план и просрочен 

законов срок. 

 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Петър Панчев, дмн, научен ръководител на д-р 

Калоян Михайлов Давидов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

урология, с краен срок до 31.05.2016 г. , се предлага д-р Давидов да бъде отчислен без 

право на защита поради неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен 

план и просрочен законов срок. 

 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Петър Симеонов, дмн, научен ръководител на д-р 

Цветан Кирилов Лазаров, редовен докторант към Катедра по урология, с краен срок до 

10.04.2016 г. , се предлага д-р Лазаров да бъде отчислен без право на защита поради 

неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план и просрочен законов 

срок. 

 

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

     -    Д-р Диана Младенова Йорданова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: акушерство и гинекология 

Катедра по акушерство и гинекология 

Тема на дисертационния труд: „Анемични състояния по време на бременност и 

раждане”. 

Дата на защитата: 19.06.2017 г. 

 

- Д-р Андрей Димитров Петров 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) 

Катедра по фармакология и токсикология 

Тема на дисертационния труд: „Разработване и въвеждане на локални ръководни 

принципи за антибактериална хирургична профилактика: клинични и 

фармакоикономически аспекти”. 

Дата на защитата: 31.07.2017 г. 

 

РАЗНИ 

 

I. Във връзка със срочните трудови договори на преподавателите на длъжност 

„асистент, висше училище“ и решение на АС от 06.06.2017 г. за създаване на нова 

алинея (5) в чл. 112 на Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет-София, както 
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и по предложение на ръководители на катедри и решение на Декански съвет от 

04.09.2017 г. ФС реши с мнозинство: 

- Да преминат на постоянни трудови договори на следните асистенти, защитили 

дисертационен труд: 

1.    Д-р Димитър Тодоров Страшимиров, дм, кат. по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина, защтил дисертация през 2010 г. 

2.     Д-р Владимир Асенов Атанасов, дм, кат. по неврохирургия, защитил дисертация 

през 2016 г. 

3.     Д-р Андрей Димитров Петров, дм, кат. по фармакология и терапия, защитил 

дисертация през 2017 г. 

4.     Д-р Явор Сашов Асьов, дм, кат. по вътрешни болест, защитил дисертация през 

2016 г. 

5.     Д-р Мария Христова Христова, дм, кат. по вътрешни болести, защитила 

дисертация през 2014 г. 

6.     Д-р Димитър Стоянов Христов,дм,  кат. по хигиена, медицинска екология и 

хранене, защитил дисертация 2017 г. 

 

  

II. Изменение и допълнение на Вътрешните правила за работна  заплата на Медицински 

факултет: 

1. В раздел трети - Определяне и изменение на  

индивидуалните работни заплати,  към чл. 9, т. 2  да се добави нов текст, както следва: 

„Аудиторната заетост на преподавателите в Медицински факултет към МУ-

София включва лекции, упражнения и изпити на студенти, занятия със 

стажантски групи, учебни часове от избираеми курсове /модули/, ръководство на 

дипломанти и обучение на специализанти”. 

2. В раздел четвърти - Определяне и изменение на  

допълнителните трудови възнаграждения, в чл. 14, т. 3 текстът да се допълни, както 

следва: 

„За всяка допълнителна изпитна дата за държавен изпит на български 

студенти се заплаща както следва: 

- по 20 лв. на изпитан студент за хабилитирано лице; 

 

За всяка изпитна дата за държавен изпит на редовна, поправителна и 

допълнителна сесия на чуждестранни студенти се заплаща както следва: 

- по 25 лв. на изпитан студент за хабилитирано лице. 

 

ФС не прие следния текст: 

„За всяка допълнителна изпитна дата за държавен изпит на български студенти се 

заплаща както следва: 

- по 5 лв. на изпитан студент за техническо лице; 

За всяка изпитна дата за държавен изпит на редовна, поправителна и 

допълнителна сесия на чуждестранни студенти се заплаща както следва: 
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- по 5 лв. на изпитан студент за техническо лице;” 

 

III. Във връзка с постъпило писмо от МБАЛ „УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД – гр. 

Панагюрище и след обсъждане, ФС реши: Въпросът остава за допълнително 

разглеждане. 

 

 IV. ФС утвърди списъка с предложените от катедрите и клиничните центрове на МФ, 

МУ – София теми на свободно-избираеми и факултативни модули по отделните 

дисциплини за учебната 2017/18 година. 

 

 

 

Протоколирал:                                         

Я. Стойчева                                                        
 


